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1 INLEIDING 

1.1 Verbindend thema 

Dit proefschrift betreft de ethiek van voortplantingstechnologie en erfelijkheidsonderzoek. 
Een boek over dit thema kan uiteraard op verschillende manieren worden opgezet. Om 

praktische redenen koos ik voor een opzet waarbij ik zoveel mogelijk gebruik kon maken 
van lopende onderzoeksprojecten binnen het Instituut voor Gezondheidsethiek. Het boek 
kreeg zodoende de structuur van 'capita selecta': een samenvoeging van afzonderlijk 

geconcipieerde, zelfstandig leesbare, hoofdstukken. 
Het verbindende thema - de 'rode draad' - is de verantwoordelijkheid van de arts, meer in 

het bijzonder de voortplantingsarts en de hulpverlener die betrokken is bij erfelijkheids

voorlichting en - onderzoek: wat is in de verschillende contexten verantwoord handelen? 

Hoe krijgt 'goed hulpverlenerschap' hier gestalte?' Dat deze vraag urgent is in de context 
van de moderne voortplantingstechnologic, waar men voortdurend wordt geconfronteerd 
met nieuwe technieken en toepassingen, behoeft geen betoog. Door welke morele overwe

gingen zou de arts zich moeten laten leiden als de technologische imperatief geen 
betrouwbare gids is? (In hoeverre) mag of moet de arts zich bijvoorbeeld iets gelegen 

laten liggen aan de belangen van het eventuele toekomstige kind? De inhoud van 'goed 
hulpverlenerschap' staat ook voortdurend tcr discussie op het dynamische terrein van 
erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek: aan de orde is niet alleen de attitude van de 

betreffende hulpverleners, maar ook hun verantwoordelijkheid in concrete conflictsitua
ties. 

1.2 Opbouw van het boek 

Het boek heeft de structuur van een tweeluik. Deel een betreft de moderne voortplantings
technologie, deel twee erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek. Verbindende schakel is 

een hoofdstuk over pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), zeg maar: genetisch 

onderzoek bij 'reageerbuis-embryo's'. 

De voortplantingsteclmologie is voortdurend in het nieuws: regelmatig wordt weer een 
nieuwe techniek, een nieuw experiment, een nieuw schandaal, etc. besproken in een van 

de praat- of actualiteitenprogramma's, week-, dag, en (zo heb ik mij laten vertellen ... ) 

boulevardbladen. De vorderingen en verwikkelingen van deze teclmologie zijn ook een 
'hot topic' in de medische, medisch-ethische, en filosofische vaktijdschriften. Hoewel er 
legio relevante onderwerpen voor ethisch onderzoek zijn. is er toch sprake van een zekere 
oververtegenwoordiging van sommige thema's. Ik denk aan onderwerpen als experi-



menten met embryo's, draagmoederschap, sexe-selectie, en de postmenopauzale zwanger

schap. Ik belicht in het eerste deel van het boek ook enkele minder bekende onderwerpen, 

die, ieder op hun manier, direct raken aan de verantwoordelijkheid van de 'voortplan
tingsarts' . 

Hoofdstuk twee thematiseert de verantwoordelijkheid van de voortplantingsarts om 
rekening te houden met de belangen van het toekomstige kind tegen de achtergrond van 

de HIV-AIDS-epidemie. De verantwoordelijkheid van de arts met betrekking tot het 
eventuele kind werd voorheen exclusief gekoppeld aan (vermeende) psychosociale 
risicofactoren. Een prominent thema in de discussie over mogelijke psychosociale contra

indicaties voor medische hulp bij voortplanting betrof de 'alternatieve gezinsstructuren': 
niet-gehuwde paren, alleenstaande vrouwen, lesbische paren. Er bestond weinig of geen 

aandacht voor de vraag of de arts ook op grond van medische/genetische risico's een 

contra-indicatie mag of moet stellen voor hulp bij voortplanting. Deze vraag ging voor 
mij 'leven' toen ik enige jaren geleden in het British Medical Journal las over een casus, 

waarin een HIV-seropositief paar, behept met secundaire infertiliteit, vroeg om IVF.' 
Deze casus vormde de aardeiding voor een nadere analyse van dit thema. AI gauw bleek 

dat er een kluwen van vragen aan de orde was, niet alleen: 'mag/moet de arts desge
vraagd hulp bij voortplanting geven aan HIV-seropositieve wensouders?', maar ook: mag 

de arts van wensouders vragen ('eisen') dat zij zich laten testen op HIV? En zo ja, mag 

of moet hij dan selectief testen of universeel? De problematiek is actueel, mede omdat er 

sinds enige tijd betere mogelijkheden zijn voor zowel de behandeling van HIV/ AIDS als 
de preventie van verticale transmissie (van moeder naar kind). Wat zijn de implicaties 
hiervan voor het test- en toegangsbeleid? 

Het derde hoofdstuk betreft schermutselingen over het indicatiegebied, toegespitst op de 
leeftijdsgrens voor de vrouw. Tot voor enkele jaren was een leeftijdsgrens van plusminus 
40 jaar vanzelfsprekend, vanwege de zeer lage succeskans «2%) van IVF bij oudere 
vrouwen. Deze leeftijdsgrens werd aan het wankelen gebracht toen bleek dat ook bij 

oudere vrouwen redelijk goede kansen op zwangerschap mogelijk zijn als men eicellen 
van jonge donoren gebruikt. De eerste berichten in de pers leidden tot commotie: 'daar 

mag een arts toch zeker niet aan meewerken!?'. Ook in de Tweede Kamer klonk onmid

dellijk de roep om een verbod. Alle reden voor een kritische reflectie op de 'pros and 
cons': wat zijn de morele bezwaren, en snijden deze hout? En wat zijn eigenlijk de 
argumenten pro? Wat bijvoorbeeld te denken van het 'anti-sexisme'-argument: 'als oude 

maIUlen vader mogen worden, is er ook niks mis met oudere moeders'? Is medische hulp 
bij het starten van een peri-of postmenopauzale zwangerschap onverantwoord, of kUIUlen 

wij dit onder voorwaarden accepteren? Ik zal verdedigen dat dit laatste het geval is, al 
ben ik restrictiever dan de meeste 'voorstanders'. 

Het eerste deel van het boek besluit met een beschouwing over het probleem van de grote 
meerlingzwangerschappen in de context van IVF. Vanuit ethisch oogpunt rijst niet alleen 

de vraag of in een individuele geval een zogenaamde 'reductie van de meerlingzwanger-
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schap' verantwoord is, maar ook of de arts niet de verantwoordelijkheid heeft het ontstaan 

van grote IVF-meerlingzwangerschappen te voorkómen door het aantal in één keer 
teruggeplaatste embryo's te beperken. Het hoofdstuk rondt af met een analyse van een 

nieuwe vorm van selectieve voortplanting, de zogenaamde 'inductie en selectieve reductie 
van de meerlingzwangerschap'. die door de onderzoekers wordt gepresenteerd als redelijk 
alternatief voor PGD. De ethische analyse mondt uit in de conclusie dat deze claim geen 

stand houdt. 
De ethiek van PGD zelf komt aan de orde in hoofdstuk vijf. dat de verbindende schakel 
vormt tussen de beide delen van het boek. Vanaf haar introductie, nu alweer tien jaar 
geleden, houdt PGD de gemoederen bezig. Opvallend is dat over de ethiek van PGD 

relatief weinig literatuur bestaat (ik ga dan even voorbij aan beschouwingen waarin PGD 

slechts fungeert als aanleiding voor een betoog over de ethiek van erfelijkheidsonderzoek 
in het algemeen). Wellicht bestond hier en daar de neiging PGD min of meer te identifi
ceren met het 'aanpalend' thema van embryo-research. 'Vat hier ook van zij, hoofdstuk 
vijf brengt, nauw aansluitend bij de stand van de wetenschap en te verwachten ontwikke

lingen, de ethiek van PGD in kaart. Aan de orde komt onder andere de problematiek van 
de indicaties, de vraag wat te doen met bijkomende bevindingen, conflicten tussen het 
beginsel respect voor de autonomie van de aanstaande ouders en de eigen verantwoorde
lijkheid van de arts, en de eventuele routinematige genetische screening in het kader van 

lYF. 
Het tweede deel van het boek bevat capita selecta over de ethiek van erfelijkheidsvoor
lichting en -onderzoek. Hoofdstuk zes betreft de ethiek van de erfelijkheidsvoorlichting, 
meer in het bijzonder de norm van de zogenaamde niet-directiviteit. \Vat zijn de ethische 
gronden en grenzen van dit beginsel? Betekent 'goed hulpverlenerschap' dat de wil van de 
cliënt altijd wet is? Is het gerechtvaardigd uitzonderingen te maken op het ideaal van niet

directief counselen? Zoals zal blijken is een aantal onderscheidingen van belang, bijvoor
beeld het verschil tussen gevraagd en ongevraagd advies, en tussen (niet-)directiviteit in 

het kader van 'reproductive counseling' en in het kader van predictief genetisch onder
zoek bij gezonde personen naar risicofactoren voor de eigen toekomstige gezondheid. 
Deze laatste vorm van genetisch onderzoek komt vervolgens aan de orde in hoofdstuk 
zeven. Spraakmakend voorbeeld is presymptomatische diagnostiek van dragerschap van de 
ziekte van Huntington (HD). De laatste jaren heeft een sterke verbreding plaats gevonden 

van dit type onderzoek, vooral ook met betrekking tot erfelijke tumoren. Ik belicht de 
ethiek van voorspellend genetisch onderzoek aan de hand van de casus 'erfelijke borstkan
ker'. Wat is hier 'good clinical practice'? Enkele jaren geleden schreef ik op verzoek van 
de Landelijke Werkgroep Erfelijk Mmrunacarcinoom een artikel over ethische richtlijnen 

voor presymptomatische diagnostiek van het Li Fraumeni syndroom (LFS).3 Het zevende 

hoofdstuk is een uitgewerkte versie daarvan. 
Ook hoofdstuk acht gaat over de ethiek van voorspellend genetisch onderzoek, maar dan 
toegespitst op kinderen ('minderjarigen'). Ik maak een onderscheid tussen 'testen' in 
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individuele gevallen en 'screenen' of bevolkingsonderzoek. De ethische aspecten worden 

gepresenteerd aan de hand van concrete voorbeelden, waaronder testen op de aan1eg voor 
HD en multipele endocrine neoplasie 2A (MEN 2A), screening op onbehandelbare ziekten 
van de kinderleeftijd, met name de spierziekte van Duchennne, en screening op de erfe

lijke aanleg voor een later in het leven optredende, multifactoriële ziekte, namelijk 
longemfyseem. 

Het slothoofdstuk bevat een samenvatting en de belangrijkste conclusies. Tevens wijs ik 
op openstaande vragen voor nader onderzoek, en stip ik relevante toekomstige ontwikke

lingen aan met betrekking tot de voortplantingstechnologie en het erfelijkheidsonderzoek, 
met het doel een indruk te geven van nieuwe ethische vragen die op ons afkomen. 
Voorbeelden zijn het farmacologisch uitstel van de menopauze, het kloneren van embryo's 
in het kader van PGD, en predictief genetisch onderzoek in het kader van de sportge
neeskunde. 

Wie een blik werpt op de inhoudsopgave zal het onmiddellijk opvallen dat de omvang van 

de hoofdstukken sterk verschilt: de hoofdstukken over PGD en over predictief testen van 

kinderen springen er uit door hun aanzienlijke omvang. De reden daarvoor is simpel. Ten 
eerste zijn dit nieuwe thema's, die tot voor kort relatief weinig aandacht kregen in de 

medische ethiek. Bovendien gaat het om complexe thema's, die allerlei varianten kennen. 

Overigens moet, ondanks de omvang, de ondertitel van het hoofdstuk over PGD - 'een 

verkenning' - volstrekt serieus worden genomen - het Îs nict meer dan een aanzet, de ver
schillende subthema's vragen alle om een diepgaander, toegespitst, vervolg. 

1.3 Relevantie van het onderzoek 

Wat betreft de maatschappelijke relevantie het volgende. Er zijn weinig terreinen binnen 
de gezondheidszorg die zo dynamisch zijn als de voortplantingsgeneeskunde en de klini

sche genetica. Met de regelmaat van de klok worden revolutionaire ontdekkingen gedaan, 
nieuwe technieken geïntroduceerd, en onverwachte toepassingen voorgesteld. In brede 
kring bestaat de behoefte aan ethische bezinning op de nieuwe mogelijkheden: waar liggen 

vanuit ethisch oogpunt de grenzen? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de arts? 
Wat is 'goed hulpverlenerschap'? Het boek gaat in op vragen en knelpunten in de prak
tijk, en wil bijdragen aan de verheldering van ethische aspecten en problemen, en aan de 

ethische reflectie binnen en buiten de betreffende beroepsgroepen. In zoverre de politieke 
dimensie van bepaalde ontwikkelingen aan de orde komt is het verrichte onderzoek ook 

beleidsrelevant. Dit geldt met name voor de beschouwingen over PGD en over genetische 
screening van kinderen. 
Het wetenschappelijke doel van het onderzoek is bij te dragen aan de ethische evaluatie 

van twee belangrijke aandachtsgebieden in de gezondheidsethiek. 
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1.4 Methode 

Dit boek is een proeve van toegepaste ethiek: het is gericht op het verhelderen en het 

leveren van een bijdrage aan het 'oplossen' van concrete, aan de praktijk ontleende 

morele vragen. Ik plaats 'oplossen' opzettelijk tussen haakjes, en wel om een dubbele 
reden: niet alleen is, zoals zal blijken, een aantal ethische problemen onoplosbaar, 

bovendien hebben ethische oordelen, behalve voorzover het gaat om enkele 'harde', alge
mene regels ('doe het goede, laat het kwade') en principes, het karakter van voorlopig
heid - er is, om met Kuitert te spreken, sprake van een 'wankel evenwicht' . 4 

Ethiek is een zaak van redelijke argumentatie; het gaat er niet zozeer om wie wat zegt 
(autoriteitsargumenten zijn drogredenen), maar om de vraag waarom iemand iets zegt -

wat zijn de argumenten en bezwaren waard, kunnen zij de toets van de kritiek doorstaan? 
Deze toets, en de speurtocht naar verantwoorde morele handelingsaanwijzingen, komt tot 

stand in een pendelbeweging tussen morele intuïties, relevante ethische principes, en 'de 
praktijk'. 5 In de door mij gehanteerde methode spelen vier morele principes een belang
rijke rol: respect voor autonomie, niet-schaden, weldoen, en rechtvaardigheid. 6 Het zijn 
zogenaamde 'prima facie' beginselen, dat wil zeggen morele principes die bindend zijn, 

tenzij ze botsen met een ander moreel principe - men zal dan een beargumenteerde keuze 

moeten maken tussen de conflicterende beginselen. Geconfronteerd met uiteenlopende 

praktijken en problemen op het terrein van de voortplantingsgeneeskunde en de klinische 

genetica wordt onderzocht wat de betekenis en het bereik is van deze beginselen in de 
betreffende context. 7 Mijn aanpak bevat ook elementen van een 'casuïstisch-vergelijken

de' methode, waarbij (zonder dat morele principes worden afgezworen) situaties met 

elkaar worden vergeleken, en onderzocht op relevante morele overeenkomsten en 

verschillen. Ik noem als voorbeeld de vergelijking van prenatale diagnostiek en PGD. Het 

gaat daarbij om méér dan logische consistentie; dergelijke vergelijkingen vormen ook een 
poging om 'vaste grond' (moreel houvast) te vinden voor een nonnatief oordeel. Om bij 

het genoemde voorbeeld te blijven: 'als wij vinden dat selectieve abortus na prenatale 

diagnostiek verantwoord kan zijn, dan kan ook een selectieve transfer aanvaardbaar zijn. ' 

Ik heb in mijn aanpak een belangrijke plaats ingeruimd voor bestudering van de medische 
vakliteratuur. Dit is niet alleen van belang voor een juist begrip van (de implicaties en 

risico's van) bepaalde praktijken en technologieën, maar ook om de ethische analyse aan 

te scherpen en morele waardeoordelen te differentiëren. Tenslotte is 'kennis van zaken' 

een noodzakelijke voorwaarde voor een prospectieve ethiek, die anticipeert op nieuwe 

ontwikkelingen en zorgt dat de ethiek 'op tijd' komt. 
Iedere methode heeft uiteraard zijn beperkingen en mogelijke nadelen. Ik noem er twee. 

Ten eerste beoog ik geen 'perfectionistische' positie. Zo had het probleem van de 

postmenopauzale zwangerschap aanleiding kunnen zijn voor het ontwikkelen van een 

theorie over 'het ideale ouderschap'. Ik zoek echter vooral naar overwegingen en 
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standpunten die op brede ondersteuning (zouden moeten) kunnen rekenen, met name voor 

zover dat nodig lijkt voor beleid. Hiermee stel ik mijzelf bewust een beperkte opdracht. 
Ten tweede: volgens sommigen is het onvermijdelijk, of bestaat tenminste het risico, dat 

de ethicus die toegepaste ethiek beoefent onvoldoende afstand neemt van de praktijk en de 

medische technologie, en deze legitimeert. In dit verband wordt wel gewezen op het ver
schil tussen twee typen ethische vragen: 'wenselijkheidsvragen' en 'zorgvuldigheidsvra

gen'.8 Zorgvuldigheidsvragen zijn vragen die binnen de context van een technologie aan 
de orde komen. Nagegaan wordt hoe bepaalde technieken verantwoord kunnen worden 

toegepast, het gaat om het formuleren van voorwaarden. Dit betekent dat het voorhanden 
zijn van een technologie als gegeven wordt aanvaard. De wenselijkheidsvragen betreffen 

juist de technologie zelf: het gaat om de vraag of en in hoeverre de betreffende technolo
gie verantwoord is in het licht van de waarden die in het geding zijn. Natuurlijk bestaat 
het risico dat de toegepaste ethiek te weinig afstand neemt van haar object, en daardoor 
onkritisch wordt. Tegelijk lijkt mij dat de genoemde kritiek soms deels berust op een 

'misdiagnose' . Waarom? Het verwijt dat 'de' (of: de 'dominante') toegepaste ethiek blind 
is voor bepaalde 'fundamentele' vragen rond moderne (medische) technologie miskent dat 

de bedoelde ethici die vragen vaak wel degelijk zien, maar deze (eventueel impliciet) 

anders beantwoorden of hanteren dan de critici. Een voorbeeld: de (dominante) toegepaste 
ethiek wordt soms verweten dat deze de 'ethiek van IVF' reduceert tot zorgvuldigheids

vragen. Deze reductie is, aldus de critici, te betreuren, en berust op onbereflecteerde, 
dubieuze aannames met betrekking tot de wenselijkheid van deze techniek: 'Wanneer er 

niet bij voorbaat van uitgegaan wordt dat onvlUchtbaarheid een defect is aan de lichaams
machine of dat de menselijke existentie tot vervulling gebracht wordt door medisch

geassisteerde voortplanting, kan er zowel voor vrouwen als mannen ruimte vrijkomen 
voor een andere wijze van omgaan met onvruchtbaarheid.'9 Welnu, wanneer de toegepas
te ethiek zich met betrekking tot IVF concentreert op zorgvuldigheidsvragen hoeft dat 

helemaal niet te betekenen dat de betreffende ethici het krijgen van kinderen kelmelijk als 
hoogste vervulling van het bestaan ziet. Een simpeler, en vermoedelijk betere, verklaring 
is a) dat zij constateren dat ongewilde kinderloosheid voor een aalllal betrokkenen een 

groot probleem is, en b) dat zij geen categorische bezwaren zien tegen medisch geassis
teerde voortplanting. 

(Gezondheids-)ethiek bestaat idealiter in een goede mix van beide typen vragen. Is er 
exclusief aandacht voor zorgvuldigheidsvragen, dan dreigt het gevaar dat de gezond

heidsethiek slechts smeerolie is voor medische technologie. Beperkt de ethiek zich tot 
wenselijkheidsvragen, dan gaat zij gemakkelijk over in een alomvattende cultuurkritiek. 
De moderne voortplantingstechnologie bijvoorbeeld wordt dan geduid als symptoom van 

een cultuur die met behulp van de technische rationaliteit alles wil beheersen. Een 
rlergelijke benadering is op zichzelf echter weinig vruchtbaar waar het gaat om het 
ontwikkelen van morele handeIingsaanwijzingen voor beslissingen die 'hier en nu' moeten 
worden genomen. 
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Wat hier ook van zij, ik hoop dat ik in dit boek een goede balans heb gevonden tussen 

een praktische oriëntatie en kritische distantie, tussen 'engagement' en 'degagement'. Ik 
laat het oordeel graag aan de lezer over. 

Noten 

1. Voor de goede orde wijs ik er op dal hoewel 'goed hulpverlenerschap' een centrale notie is in de Wet op 
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGDO), deze term hier niet vanuit juridisch perspectief 
wordt geanalyseerd. 

2. Smith JR, et al. lnfertility management in HIV seroposilivc couples: a dilemma. British Medica! Joumal 
1991;302:1447. 

3. Weet G de. Predictief lesten op p53-mutaties: ethische overwegingen. Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde 1996; 140: 1350·1353. 

4. Kuiten HM. Morele consensus: mogelijkheden en grenzen. In: Beaufort ID de, Dupuis HM. red., 
Handboek Gezondheidsethiek. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1988, 29-40. 

5. Zie in dit verband: Willigenburg T van, Burg W van der, eds .• Refleclive equilibrium. Essays in honor 
of Robert Heeger. Dordrecht, ctc.: Klmvcr Academie Publishers, 1998. 

6. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical elhics. New York, Oxford: Oxford University 
Press, 1994 (vierde druk). 

7. De Britse filosoof GiJlon spreekt in dit verband van de 'four principles plus scope approach'. Zie 
bijvoorbeeld: GillOll R. Medical ethics: four principles plus attent ion 10 scope. British Medica! Journal 
1994;309: 184-188. 

8. Have H tcn, Meulen R ter, Leeuwen E van. Medische ethiek. HoutenlDiegem: Bobn Stafleu Van 
Loghum 1998. 

9. Ten Have, Ter Meulen, Van Leeuwen, a.w. 
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2 HULP BIJ VOORTPLANTING IN TIJDEN VAN AIDS. EEN 
MOREEL DILEMMA 

2.1 Inleiding 

Testen op HIV is geen nieuw fenomeen in de context van kunstmatige voortplanting. Het 

is immers algemeen gebruikelijk, en behorend tot de professionele standaard, om (kandi

daat-)donoren van gameten op HIV te testen. Kandidaat-donoren die zich niet willen laten 
testen of besmet zijn, worden uiteraard niet als donor geaccepteerd. Richtlijnen daarvoor 

zijn vervat in bijvoorbeeld het Advies van de Gezondheidsraadcommissie Kunstmatige 
Voortplanting, in de 'Code of practice' van de Britse Human Fertilisation and Embryolo
gy Authority (HFEA), en in de aanbevelingen van de (voormalige) American Fertility 

Society (AFS).l Controversieel daarentegen is of hulpverleners, voorafgaand aan de 

eventuele toepassing van kunstmatige voortplanting, ook de wensouders (selectief) mogen 
of moeten vragen de HIV-test te ondergaan, en of zij wensouders die de test weigeren of 

die HIV -seropositief blijken te zijn, van de behandeling mogen uitsluiten. Het gebrek aan 
conseruus blijkt zowel uit de uiteenlopende richtlijnen in diverse landen als uit de pluri

forme praktijk. Zo adviseerde de AFS - zonder opgaaf van redenen - om alle belangstel

lenden voor 'assisted reproduction' op HIV te testen.' De HFEA en de commissie 
Kunstmatige Voortplanting van de Gezondheidsraad daarentegen hebben geen richtlijn 

daarvoor uitgevaardigd. Een recent rapport van de Gezondheidsraadcommissie 'Herzie
ning Planningsbesluit IVF' bepleit selectief testen van wensouders met een verhoogde 

kans op een HIV-infectie.' Ook de praktijk in de verschillende landen is divers. Navraag 
bij de HFEA leerde dat vele, doch niet alle, Britse centra op HIV testen. In ons land 

vraagt (anno 1993) de helft van de twaalf IVF-centra met een arU8-vergunning aan alle 
paren of zij de HIV-test willen ondergaan. In twee 'arU8-centra' test men selectief. Wie 

de test weigert ('weigeraars') of seropositief blijkt te zijn, komt in deze centra niet in 
aamnerking voor IVF. Eén centrum vormt een uitzondering op deze regel; wie de HIV

test weigert, komt wel in aanmerking voor IVF, maar nict voor het invriezen van 
eventuele 'rest-embryo's. (Zie tabel IA en lB. Deze cijfers zijn gebaseerd op de enquête 
die Heineman en ik hielden in 1993.' Over het beleid anno 1998 zijn geen gegevens 

bekend). 
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Tabel IA 

Vragen met betrekking tot het beleid inzake het testen van wensouders op HIV. 

Vraag A: Test U IVF-wensouders op HIV? 

Vraag B: Test U IVF-wensouders op andere SOA dan HIV? 

Vraag C: Test U selectief (bijvoorbeeld patiënten met risico-gedrag in ananmese) 

of test U alle IVF-wensouders? 

Vraag D: Indien U selectief test, wat zijn dan Uw testcriteria? 

Vraag E: Test U niet-IVF-wensouders op HIV? 

Vraag F: Test U niet-IVF-wensouders op andere SOA dan HIV? 

Vraag G: Test U selectief (bjivoorbeeld patiënten met risico-gedrag in anamnese) 

of test U alle niet-IVF-wensouders? 

Vraag H: Als patiënten de HIV-lest weigeren sluit U hen dan uit van 

behandeling? 

Vraag I: Hebt U. analoog aan de situatie bij semenpreservatie ten behoeve van 

KID, voor boventallige pre-embryo's een quarantaine-vat? 

Vraag J: Test U mannen die hun semen voor toekomstig gebruik laten invriezen 

(bijvoorbeeld in verband met M. Hodgkin) op HIV? 

Vraag K: Als U wensouders test op HIV hebt U dan al ooit een positieve HIV-

test-uitslag gehad? 
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Tabel lB 

Antwoorden van 12 IVF-centra op vragen (Tabel IA) met betrekking tot het beleid inzake 
HIV-testen bij wensouders 

I 2 3 

A. ja ja nee 

B. ja ja nee 

C. alle alle nvt 

D. nvt nvt uvt 

E. nee nee nee 

F. ja ja nee 

G. alle sel. nvt 

H. ja ja nvt 

I. nee nee nvt 

J. ja ja nvt 

K. 2x' 2x' nvt 

Legende: 

nvt :;;: niet van toepassing; 
sel. = selectief; 

4 

nee 

nee 

nvt 

!lvt 

nee 

nee 

nvt 

nvt 

nee 

ja 

nvt 

ris. = risico patiënten (b.v. soa-positief); 

5 6 7 

ja nee ja 

ja nee ja 

alle nvt sel. 

nvt nvt ris. 

nee nee ja 

nee nee ja 

nvt nvt sel. 

ja nvt ja 

nee nee nvt 

onb. nee ja 

Ix nvt Ix" 

= bij weigeren HIV-test geen cryopreservatie van embryo's; 
onb. = onbekend; 

= fout-positieve HIV-lest-uitslagen; 
= betreft niet-IVF-wensouders; 
= betreft IVF-wensouders waarvan man HIV-positief 

(na bloedtransfusie); IVF met donor-semen). 

8 9 10 11 

nee ja ja ja 

ja ja ja ja 

nvt alle alle sel. 

nvt nv! nvt ris. 

nee nee ja ja 

ja nee ja ja 

nvt nvt sel. sel. 

nvt ja ja I 

nee nee nee nee 

nee onb. ja ja 

nvt nee nee nee 

12 

ja 

ja 

alle 

nvt 

lIee 

nee 

nvt 

ja 

nee 

nee 

Ix'" 

Het valt op dat aandacht voor de normatieve aspecten van dit beleid in de internationale 

literatuur nagenoeg ontbreekt. De ethische discussie over 'voortplanting en HIV-AIDS' is 

beperkt tot vragen rond het testen van zwangere vrouwen, of algemener: tot de 'natuurlij

ke' voortplanting waarbij geen arts is betrokken. De morele implicaties van HIV-AIDS 

voor IIulp bij voortplanting zijn onderbelicht. En in de ethische discussie over 'HIV-AIDS 
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en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg' mist men iedere aandacht voor de 

specifieke context van de hulp bij vOOltplallfing. Met deze beschouwing wil ik bijdragen 

aan de discussie over de ethische implicaties van de HIV-epidemie voor het toegangsbe

leid rond hulp bij voortplanting in het algemeen en IVF in het bijzonder. De opzet van 

deze beschouwing is als volgt. Om te beginnen belicht ik de meest gebruikte argumenten 

pro testen (paragraaf 2). Ik hoop aannemelijk te maken dat slechts één argument, namelijk 

het beroep op het belang van het toekomstige kind, serieuze overweging verdient. Dit 

argument wordt vervolgens gewogen in paragraaf 3. Voor de goede orde wijs ik er op dat 

er twee varianten bestaan van het HIV: HIV-I en HIV-2. Dit hoofdstuk heeft uitsluitend 

betrekking op HIV-I, dat wereldwijd voorkomt, en de verwekker is van de AIDS

epidemie. HIV-2 komt voornamelijk voor in delen van Afrika (en heeft waarschijnlijk een 

minder ernstig beloop). 

2.2 Testen op HIV: een eerste schifting van de argumenten pro 

Voorstanders van testen hanteren uiteenlopende argumenten. Sommigen beroepen zich op 

één argument, anderen op een combinatie van argumenten. Het is belangrijk de diverse 
argumenten bij de analyse uit elkaar te houden, alleen al omdat het type rechtvaardiging 

bepaalt wat het beleid tcn aanzien van weigeraars en HIV -seropositieven zou moeten zijn. 

2.2.1 Het beschermen van het personeel 

Pleidooien voor het testen van alle patiënten worden, zoals ook elders binnen de gezond
heidszorg, voor een deel ingegeven door de vrees dat hulpverleners besmet raken. Dit is 

geen valide reden om te testen. Immers, volgt men nauwgezet de hygiëne-voorschriften, 

dan is de kans op besmetting verwaarloosbaar klein. Bovendien kan een 'negatieve' 

uitslag van de HIV-test leiden tot een onterecht gevoel van veiligheid - de betrokkene kan 

vanwege de 'window' -fase wel degelijk besmet zijn - hetgeen kan resulteren in het 

verslappen van de aandacht bij het in acht nemen van de hygiëne-voorschriften. Mijn 

afwijzende standpunt vindt ook steun vanuit de gynaecologische beroepsgroep, getuige de 

stellingname van de American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): 'it is 

essential that recommended infection-contral guidelines be followed with all patients. 

Such measurcs will help to ensure that 00 providers are exposed to aD unreasonable risk 

of acquired infection .• 5 

Overigens: zou men wensouders alleell 0111 deze reden (willen) testen op HIV, dan is het -

in tegenstelling tot bij het beleid met betrekking tot donoren - niet noodzakelijk om weige

raars en HIV-seropositieven uit te sluiten van de behandeling. Men zou in dat geval 
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immers extra gemotiveerd de hygiëne-voorschriften kunnen volgen, en aldus het risico op 
besmetting van het personeel door accidenten nagenoeg elimineren. De Britse gynaeco
loog Craft is daarentegen van mening dat zelfs het allergeringste risico het uitsluiten van 

weigeraars en van besmette wensouders kan rechtvaardigen.6 Ik betwijfel dit tcn zeerste, 
mede omdat het accepteren van beroepsgebonden risico's tot op zekere hoogte behoort tot 

het beroepsethos van de arts. 

2.2.2 Het beschermen van andere patiënten en hun nageslacht 

Dit argument kent drie varianten: 

2.2.2.1 Het beschermen van de 'sernmpooI' 
In ons land is enige jaren geleden, naar aanleiding van een omvangrijke iatrogene 

hepatitis-B besmetting bij IVF-patiënten, door een cOIlUnissie van het Dijkzigt ziekenhuis 
geadviseerd om, waar menselijk bloed of serum voor de behandeling van andere personen 
wordt gebruikt - in casu: ten behoeve van de kweekmedia die gebruikt worden in het 
kader van IVF- de regels van de bloedbanken te volgen, en alleen materiaal te gebruiken 

dat afkomstig is van personen die vrij zijn van SOA. Door de Geneeskundige Hoofdin
spectie is destijds aan alle toemnalige IVF-centra geadviseerd om goede nota te nemen 

van de aanbevelingen van deze commissie,? Waar er thans naar wordt' gestreefd om bij 
de cel- en weefselkweken niet langer gebruik te maken van gepooled serum, maar 

uitsluitend van serum van de betreffende wensouders zelf of van kunstmatige kweekme

dia, is het bedoelde infectierisico geëlimineerd. Ik vermeld deze geschiedenis omdat de 
adviezen van de commissie van het Dijkzigt ziekenhuis en van de Geneeskundige Hoofd

inspectie kennelijk een eigen leven zijn gaan leiden. Navraag leert dat deze adviezen door 

sommige gynaecologen worden gelezen als een aanbeveling om alle wensouders die zich 
melden voor IVF te testen op SOA, inclusief HIV. Hier is sprake van een misverstand; de 

aanbevelingen betroffen immers slechts maatregelen ter beveiliging van de in het verleden 
bij de kweekmedia gebruikte serumpool. 

2.2.2.2 Het beschermen van ingevroren 'voortplantingsmateriaal' 
Bij een aantal hulpverleners leeft de vrees dat een embryo dat afkomstig is van een 

besmette patiënt in het vriesvat leidt tot contaminatie van het aldaar bewaarde voortplan
tingsmateriaal. Omdat dit, zo luidt het argument, zou kunnen leiden tot besmetting van de 
ontvangers van dit materiaa1 (en van haar partners), en tot de geboorte van kinderen met 
HIV, moeten alle IVF-patiënten op HIV worden getest' 
Ik betwijfel of dit argument valide is, aangezien (ook) het hier bedoelde risico door 
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zorgvuldig handelen nagenoeg kan worden geëlimineerd (alles goed afsluiten etcetera). 

Deze overtuiging wordt blijkbaar gedeeld door hulpverleners in IVF-centra die (ook) 

embryo's invriezen van patiënten die /liet eerst op HIV zijn getest. Maar paradoxaal 
genoeg kan ook aan de praktijk vall centl'a die alléén embryo's invriezen van seronegatie
ve patiënten, een argument worden ontleend om deze praktijk ter discussie te stellen. Ik 
wijs in dit verband op een verschil tussen enerzijds de procedure die gevolgd wordt bij 

het invriezen van sperma van donoren en anderzijds de procedure die in laatstgenoemde 
centra gevolgd wordt bij het invriezen van embryo's van IVF-paren. Wat betreft het 

beleid van de zaadbanken het volgende. Zoals gezegd is het gebruikelijk een kandidaat
donor te testen op HIV. Is de uitslag negatief, dan wordt zijn sperma ingevroren. Echter, 

vanwege de 'window' -fase gaat men er voorlopig van uit dat de HIV-status van het 

sperma onbekend is. Omdat niet is uit te sluiten dat het besmet is, wordt het voorlopig 
ingevroren en bewaard in een speciaal 'quarantaine-vat' 1 waarin uitsluitend sperma is 
opgeslagen van kandidaat-donoren over wier HIV-status evenzeer nog onduidelijkbeid 
bestaat. Pas als de kandidaat bij de tweede test - na enkele maanden - opnieuw HIV

seronegatief is, wordt zijn ingevroren sperma als HIV -vrij beschouwd en overgeheveld 
naar het gewone - grote - vriesvat. De ratio van dit beleid is dat indien zich een calamiteit 
mocht voordoen, de schade beperkt blijft. Een dergelijk beleid bestaat niet met betrekking 
tot het invriezen van emblyo's, ook niet in de centra die alle wensouders (met hun 

toestemming) testen om besmetting van andermans voortplantingsmateriaal te voorkomen. 
In deze centra worden de wensouders eenmalig op HIV getest. Is de uitslag negatief, dan 
worden eventuele 'boventallige' embryo's ingevroren en bewaard in het gewone vriesvat 

(niet in een quarantaine-vat met een zeer beperkte inhoud) - dit terwijl de HIV-status van 
de patiënten, en dus van de embryo's, in verband met de 'window'-fase strikt genomen 

nog steeds onbekend is. Welnu, als het veilig en verantwoord wordt geacht om - met 
inachtneming van strikte zorgvuldigheidseisen - embryo's van wensouders die eenmalig 

HIV-seronegatief zijn bevonden, maar strikt genomen een onbekende HIV-status hebben, 
'gewoon' in te vriezen, valt niet in te zien dat het 'all other things being equal' onveilig 

en onverantwoord zou zijn om embryo's van mensen die /liet op HIV zijn getest 'gewoon' 

in te vriezen. Hierdoor wordt mijns jnziens de ratio van dit argument 'pro testen' aan het 

wankelen gebracht. 
Overigens geldt ook hier dat indien dit het enige argument zou zijn om te (willen) testen, 
het niet noodzakelijk is om weigeraars en HIV -seropositieve wensouders van de behande

ling uit te sluiten. Het zou immers volstaan dat de arts in voorkomende gevallen weigert 
om het van deze patiënten afkomstige 'materiaal' - in casu boventallige embryo's - in te 
vriezen. Een dergelijke, voor de patiënt nadelige, aanpassing van de behandeling zou 

mijns inziens slechts in de rede liggen indien deze noodzakelijk zou zijn om het reeds 
ingevroren voortplantingsmateriaal adequaat te beschermen. Dat dit moet worden betwij

feld is in het bovenstaande afdoende toegelicht. 
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2.2.2.3 Het beschermen van de ontvangers van gedoneerde oöcyten en hun nageslacht 
Sommige hulpverleners bepleiten het testen van alle vrouwelijke IVF-patiënten op HIV 

omdat enkele van deze vrouwen wellicht een of meer onbevruchte eicellen zullen willen 
afstaan voor de behandeling van andere infertiele patiënten, anders gezegd: omdat iedere 
vrouwelijke IVF-patiënt potentieel een eicel-donor is. Om de kans op besmetting van 

eventuele ontvangers en hun eventuele kinderen te verkleinen, zou men, zo wordt gere
deneerd, ten aanzien van vrouwelijke IVF-patiënten zoveel mogelijk dezelfde richtlijnen 

moeten hanteren als ten aanzien van zaaddonoren. 
Hierbij de volgende kanttekeningen. Om te beginnen is de veronderstelling van dit 
argument, namelijk: dat het aanvaardbaar is IVF-patiënten te vragen of zij eicellen willen 

doneren voor de behandeling van andere patiënten, voor discussie vatbaar. Immers, een 
dergelijke donatie kan de kans op een succesvolle behandeling van de betreffende patiënt
donor nadelig beïnvloeden,9 Wat hier ook van zij, het genoemde argument pro testen kan 
op zich niet worden gebruikt om alle vrouwelijke IVF-patiënten voorafgaand aan de 

behandeling te vragen om toestemming voor de HIV-test. Het zou immers volstaan om 
alleen die vrouwen toestemming te vragen die voorafgaand aan de IVF-behandeling desge

vraagd te kennen hebben gegeven dat zij bereid zijn eventuele 'boventallige' eicellen te 

doneren. Zouden zij geen toestemming geven voor de test of HIV -seropositief blijken te 
zijn, dan zouden haar eicellen inderdaad niet voor donatie kunnen worden gebruikt. 

Indien de ratio van de HIV -test uitsluitend gelegen zou zijn in het beschermen van de 

ontvangers van donoreicellen en hUil eventuele kinderen, zou een weigering van de test of 
een positieve uitslag ervan wederom geen reden zijn om de betreffende vrouw niet te 
behandelen. 

2.2.3 Het beschermen van het toekomstige kind 

Een aantal hulpverleners wil alle IVF-patiënten testen op HIV om zoveel mogelijk te 
voorkómen dat mede door eigen doen een kind met HIV wordt geboren. Is dit het 
argument (of één van de argumenten) om wensouders te testen, dan zal de arts uiteraard -
in tegenstelling tot bij de overige argumenten - seropositieve patiënten, en wellicht ook 
weigeraars van de HIV-test, van behandeling moeten uitsluiten. Onderschrijving van dit 
argument heeft dus noodzakelijkerwijs verstrekkender gevolgen voor het toegangsbeleid 

dan de overige argumenten - reden te meer om er kritisch naar te kijken. 
In het algemeen is het weigeren van een medische behandeling aan personen die HIV

seropositief zijn of aan patiënten met een onbekende HIV -status volstrekt onacceptabel. 
HIV-seropositieve patiënten en patiënten met een onbekende HIV-status hebben evenzeer 
recht op gezondheidszorg, op medisch geïndiceerde behandelingen (en verpleging), als 

andere patiënten. 1O De vraag is nu of in de context van kunstmatige voortplanting, met 
een beroep op 'het belang van het kind', een uitzondering op deze regel mag of zelfs 
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moet worden gemaakt. 

De argumentatie 'pro testen' in termen van de belangen van het toekomstige kind hoeft 

overigens niet meer per se te leiden tot 'uitsluiting' van hulp bij voortplanting in geval 

van HIV -seropositiviteit. Nieuwe ontwikkelingen. waaronder de mogelijkheid om de kans 

op verticale transmissie van HIV te verkleinen door het gebruik van antiretrovirale 

middelen tijdens de zwangerschap. kunnen wellicht leiden tot een permissiever toe

gangsbeleid ten aanzien van HIV-seropositieve wensouders. Het aanbod van de HIV-test 

zou dan met name gericht zijn op het identificeren van IVF-patiënten met een indicatie 

voor deze medicatie. 

In het onderstaande komt eerst een preliminaire vraag aan de orde: hoe staat het met de 

verantwoordelijkheid van de arts door wiens teclmisch ingrijpen een kind tot ontstaan 

wordt gebracht? (2.3.1) Vervolgens becommentarieer ik een casus waarin een HIV

seropositief paar vraagt om hulp bij voortplanting. (2.3.2) Tenslotte ga ik in op de vraag 

of er moreel gezien - met een beroep op het belang van het kind - ruimte is voor de HIV

test als voorwaarde voor of 'selectiemiddel' bij de toegang tot kunstmatige voortplan

ting.(2.3.3) 

2.3 De arts en zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het 

toekomstige kind 

2.3.1 De verantwoordelijldleid van de arts: algemeen 

Een van de morele vragen rond kunstmatige voortplanting betreft de verantwoordelijkheid 

van de arts: is zijn taak volbracht wanneer hij nagaat of er sprake is van een medische 

indicatie voor bijvoorbeeld IVF en. indien dit inderdaad het geval is. volgens de regels 

van de kunst IVF verricht? Of impliceert de mede-verantwoordelijkheid van de arts voor 

het doen ontstaan van een kind dat hij bij iedere IVF-aanvraag (tevens) onderzoekt of er. 

rekening houdend met de belangen van het eventuele toekomstige kind. sprake is van een 

contra-indicatie voor toepassing van kunstmatige voortplanting? 

Het stellen van een dergelijke contra-indicatie is volgens sommigen onacceptabel. Zij zien 

daarin een onaanvaardbare schending van het beginsel van respect voor de autonomie van 

de patiënt, en van de in diverse verdragen geproclameerde vrijheid om een gezin te 

stichten, ook wel aangeduid als het 'recht op voortplanting'. Zij vrezen ook een ideologi

sche vooringenomenheid en ongegronde vooroordelen van de kant van de arts. De critici 

wijzen er tenslotte op dat mensen die 'op de normale manier' kinderen kunnen krijgen 

evenmin vooraf op hun geschiktheid worden beoordeeld - een 'voortplantingsbrevet' is 

niet vereist. 
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Deze kritiek acht ik, met de KNMG-commissie Medische Ethiek, niet overtuigend. 11 

Respect voor de autonomie van wensouders mag dan een groot goed zijn, dit beginsel 

mag niet worden verabsoluteerd. De arts zal bij zijn beslissing steeds de belangen van het 

eventueel te verwekken kind moeten meewegen. Ik vermoed dat niemand serieus wil 
verdedigen dat een hulpverlener een vrouw die behept is met (secundaire) infertiliteit aan 

een kind moet helpen indien zij verslaafd is aan heroïne, zich in het recente verleden 
schuldig heeft gemaakt aan kindermishandeling, en er sprake is van een groot herhalings

risico. De vrijheid inzake voortplanting, of het recht op voortplanting (een zogenaamd 
vrijheidsrechtl, kan niet zomaar worden gebruikt als fundament van een recht op hulp bij 

voortplanting (of van een 'recht op een adoptiekind') - een zogenaamd 'positief claim

recht'. Anders gezegd: de plicht om iemand niet te hinderen bij de uitoefening van zijn 

vrijheidsrecht kan niet worden vertaald in de plicht om iemand die 'van nature' niet in 
staat is om zijn vrijheidsrecht te effectueren, van dienst te zijn bij het slechten van deze 

natuurlijke hindernis. Hiermee is niet beweerd dat een plicht tot hulp bij voortplanting 

niet bestaat, maar slechts dat deze plicht, voorzover zij bestaat, een andere grondslag 

heeft dan het vrijheidsrecht inzake voortplanting, bijvoorbeeld de plicht om anderen - met 

name mensen met een handicap - wel te doen. Een eventuele plicht tot hulp bij voortplan

ting, correlerend met een gerechtvaardigde aanspraak op hulp bij voortplanting, geldt 

echter slechts 'prima facie', niet absoluut. De arts heeft tevens de plicht om rekening te 

houden met de belangen van het toekomstige kind. Het - reële - risico dat vooroordelen 

als selectiecriteria worden gebruikt is een reden om te waken voor vooroordelen - niet om 
(niet-medische) selectiecriteria categorisch uit te bannen. En tenslotte: wie argumenteert 

op basis van de ongelimiteerde vrijheden van vruchtbare mensen gaat voorbij aan het 
specifieke van de onderhavige hulpverleningssituatie: een arts wordt gevraagd zich in te 

zetten voor het doen ontstaan van een kind. Zou hij het hanteren van contra-indicaties a 

priori afwijzen - met een verwijzing naar 'de natuurlijke gang van zaken' - dan onttrekt 
hij zich aan de (mede-)verantwoordelijkheid die zijn engagement noodzakelijk met zich 

meebrengt, en degradeert hij het toekomstige kind tot een 'quasi-Therapeuticum'. 

Ik onderschrijf dan ook het standpunt van de commissie Kunstmatige Voortplanting, later 

overgenomen door de KNMG-commissie Medische Ethiek, dat de arts - in overleg met 

het multidisciplinair behandelingsteam en met de medisch-ethische commissie van de 

instelling - onder omstandigheden, rekening houdend met de belangen van het eventueel te 

verwekken kind, een contra-indicatie mag of zelfs moet stellen. 12 Het valt overigens op 
dat de commissie Kunstmatige Voortplanting zich in haar stellingname beperkt tot het 

belang van het kind bij een gunstig opvoedingsklimaat en, daaraan gerelateerd, tot de 

zogenaamde psychosociale contra-indicatie. De KNMG-commissie daarentegen stelt 

expliciet (zij het in de marge) dat er ook medische redenen kunnen zijn waarom een arts 

niet aan IVF wil meewerken. Deze commissie denkt daarbij bijvoorbeeld aan situaties 

'waarin een der ouders een ernstige erfelijke aandoening heeft waar het kind wa31'schijn
lijk eveneens mee zal worden belast.(. .. ) De arts kan dan verplicht zijn hulp te weigeren 
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of zelfs actief in te grijpen.''' Het belang van het toekomstige kind bij een 'goede kans 

op een gunstige ontwikkeling' vraagt inderdaad dat niet alleen wordt gekeken naar het 

opvoedingsklimaat, maar ook naar medische risicofactoren. 
Terzijde merk ik op, dat de genoemde commissies van de Gezondheidsraad en de KNMG 

niet expliciet ingaan op de vraag hoe de arts, die om toepassing van kunstmatige 

voortplanting wordt gevraagd, mag of moet nagaan of sprake is van een ernstig risico 
voor het welbevinden van het toekomstige kind. De meest directe bron van informatie is 
natuurlijk een gesprek met de patiënten. Volgens de Britse 'Code of Practice' echter is dit 

niet voldoende: de arts moet bij ieder verzoek om hulp bij voortplanting contact opnemen 

met de huisarts van de betreffende wensouders, en hem vragen of hij weet heeft van 

(ernstige) risicofactoren voor het welbevinden van het gewenste kind. 14 (De Code doelt 

hierbij onder andere op een verleden van kindennishandeling en op het risico dat erfelijke 

aandoeningen worden doorgegeven). De arts moet, aldus de Code, voor het benaderen 

van de huisarts toestemming vragen aan de wensouder(s). Weigeren zij toestemming te 

geven, dan moet dit worden verdisconteerd bij de beslissing om al dan niet toegang tot 

kunstmatige voortplanting te verschaffen. Deze procedure vraagt om een nadere discussie. 
Ik beperk mij hier tot enkele kanttekeningen. Een dergelijke consultatie betekent een in

breuk op de vertrouwensrelatie tussen de wensouders en hun huisarts. Men zou dit 
kunnen relativeren door er op te wijzen dat de huisarts alleen wordt benaderd indien de 

wensouders daarin toestemmen. Echter. is wel sprake van een vrije toestemming, als 
weigering ervan mogelijk leidt tot een blokkade bij de toegang tot kunstmatige voort

planting? Daar staat echter tegenover dat een dergelijke consultatie kan bijdragen aan een 

geïnformeerde beslissing van de arts over het al dan niet toepassen van kunstmatige 
voortplanting. Hij zal de wensouders immers vaak onvoldoende kennen om zich een 
gefundeerd oordeel te kunnen vormen. Het lijkt bovendien niet denkbeeldig dat de 

wensouders, in hun streven toegang te krijgen tot kunstmatige voortplanting, eventuele 
risico's verheimelijken. Echter, routinematige consultatie van de huisarts lijkt, in het licht 

van het gegeven dat zich slechts zelden een situatie zal voordoen waarin sprake is van een 
ernstige bedreiging van het welbevinden van het eventuele kind, een disproportionele in
breuk in de persoonlijke levenssfeer van de wensouders. Dit laat onverlet dat de voort

plantingsarts in een individueel geval, in geval van gerede twijfel, informatie zou kunnen 
inwinnen bij de huisarts (met toestemming van de wensouders). 15 

In het bovenstaande is verdedigd dat een arts die kunstmatige voortplanting toepast 

rekening moet houden met de belangen van het toekomstige kind. Wat betekent dit nu 

voor de onderhavige problematiek? Mag (of moet) de arts ten ~anzien van HiV-sero

positieve wensouders een contra-indicatie stellen? En ten tweede: mag (of moet) de arts 
wensouders met een onbekende HIV-status vooraf laten testen op HIV? 
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2.3.2 De verantwoordelijkheid van de arts: een caSlIs 

Medio 1991 publiceerde het BMI een casus, ingezonden door een groep artsen lIit 

Londen. 16 Kort samengevat komt de casus neer op het volgende. Een 31-jarige vrouwen 

haar vijf jaar oudere partner meldden zich voor onderzoek naar en behandeling van hun 
(secundaire) infertiliteit. Twee jaar tevoren hadden zij zich op HIV laten testen. Beiden 

bleken HIV-seropositief. In reactie op de vraag om hulp bij voortplanting, werd door de 
hulpverleners informatie verstrekt over het natuurlijk beloop van HIV en over de kans op 
verticale transmissie. Zich volledig bewust van de implicaties van een en ander. vroeg het 
paar om de infertiliteitsbehandeling. Het behandelend team liet weten dat dit niet mogelijk 

was vanwege de ethische aspecten. 
Deze casus zonden Heineman en ik destijds (in 1993) toe aan de twaalf Nederlandse IVF

centra die toen een arU8 vergunning hadden, met de vraag of in een dergelijke situatie 

een contra-indicatie zou worden gesteld. Van zeven centra ontvingen wij een reactie. Het 
antwoord luidde in alle gevallen bevestigend. Het lijkt aannemelijk dat de meeste, zo niet 

alle, in Nederland bij IVF betrokken artsen behandeling van een HIV-seropositief paar af
wijzen. Uit de reacties bleek overigens dat de redenen om in dergelijke gevallen van 

behandeling af te zien verschillen. Terwijl men in sommige centra argumenteert in termen 
van de risico's voor het eventuele kind, stelt men in andere centra de gezondheidsrisico's 
voor het personeel centraal. Dit laatste acht ik, zoals gezegd, een dubieuze weigerings

grond. 

Bij het innemen van een standpunt moeten, kijkend naar de belangen van het kind, twee 
soorten risico's worden verdisconteerd, namelijk een medisch risico en een psychosociaal 
risico. Deze risico's zijn in belangrijke mate afhankelijk van de stand van de wetenschap 
met betrekking tot het risico op verticale transmissie van HIV enerzijds en de behande
lingsmogelükheden van personen met HIV/AIDS anderzijds. Ontwikkelingen in de stand 

van de wetenschap terzake kunnen gevolgen hebben voor de ethische afweging van de 
onderhavige risico's. In het onderstaande volgt eerst het conmlentaar dat ik eerder met 
Heineman schreef bij de bovenstaande casus en bÜ standpunten terzake in de literatuur. 
Dit commentaar is uiteraard gebaseerd op de toenmalige stand van de wetenschap. Aan 
het slot van de paragraaf komt aan de orde of recente veranderingen in de stand van de 
wetenschap gevolgen hebben voor de ethische beoordeling van onderhavige casuïstiek. 
Het medische risico bestaat in de kans dat het kind pre- of perinataal wordt besmet. De 

grootte van het risico was begin jaren negentig nog niet helemaal duidelijk. De kans op 
verticale transmissie bedroeg volgens een 'Emopean Collaborative Study' 12,9%.17 In 
brede kring ging men er echter van uit dat dit een onderschatting was. Zo gaan des

kundigen wat betreft Nederland uit van een risico van ongeveer 20%.18 Over het natuur
lijk beloop van een HIV-infectie viel nog maar weinig met zekerheid te zeggen. De pro

gnose voor besmette kinderen was volgens de deskundigen niet eenduidig, maar SOIl1-
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ber. I
' Ongeveer een derde van de besmette kinderen werd volgens de beschikbare 

gegevens reeds in het eerste levensjaar ernstig ziek, in tenminste de helft van de gevallen 

met de dood als gevolg. Sommige deskundigen schatten destijds dat ongeveer de helft van 

de besmette kinderen voor het vijfde levensjaar zou overlijden. De rest van de kinderen 

zou wellicht nog gelUime tijd verder kunnen leven (er waren zelfs enkele perinataal 

besmette kinderen bekend bij wie pas op ll-jarige leeftijd de diagnose AIDS werd 

gesteld), zij het met de voortdurende dreiging van een ontijdige dood ten gevolge van de 

onvermijdelijke infecties voor ogen. 
Het psychosociale risico is gelegen in de kans dat het kind op (zeer) jeugdige leeftijd 

wordt geconfronteerd met ernstig zieke ouders en zelfs wees wordt. De gemiddelde tijds

duur tussen het moment van infectie en het manifest worden van de ziekte bedroeg 
destijds bij volwassenen plusminus tien jaar. Dit betekent dat de volgens vele deskundigen 

belangrijkste conditie die nodig is voor een gunstige ontwikkeling van het kind, namelijk: 

dat het kind kan opgroeien in een leefsituatie die zich kenmerkt door continuïteit en stabi

liteit, ernstig werd bedreigd. Het viel overigens op dat in discussies over 'voortplanting 

en HIV' vaak eenzijdig werd gekeken naar de kans op verticale besmetting, en onvol

doende aandacht bestond voor dit psychosociale risico. 

Twee commentatoren bij de casus stonden kritisch of zelfs afwijzend ten aanzien van het 

stellen van een contra-indicatie. De ethicus Seedhouse verdedigt het uitgangspunt dat alle 

patiënten met een medische indicatie moeten worden behandeld.20 Alleen wanneer sprake 
is van schaarse middelen, zou men daarvan mogen afwijken, en bij de selectie van 

patiënten 'negative factors'. zoals de mogelijke geboorte van een besmette baby. mogen 
betrekken. Seedhouse wekt daarmee de indIUk dat de kans op de geboorte van een kind 

met HIV alleen een te verdisconteren 'negative factor' is in zoverre dit de schaarste aan 
middelen voor de gezondheidszorg zou kunnen vergroten. Deze benadering acht ik 

onhoudbaar. Zij impliceert dat het morele gezichtspunt wordt verwisseld met (gereduceerd 

tot) een gezondheidseconomisch gezichtspunt. Immers, binnen een moreel perspectief 

moet een ernstige bedreiging van het toekomstperspectief van het besmette kind op zich, 

los van overwegingen rond schaarste of overvloed, als een negatieve factor moeten 
worden beschouwd. De opvatting dat de arts rekening moet houden met de conditie van 

het toekomstige kind (uitsluitend) met het oog op een verantwoorde allocatie van 

middelen, niet omdat hij zich iets gelegen moet laten liggen aan het subjectieve welbevin

den van het kind, staat op gespannen voet met de hierboven (2.3.1) geschetste beroeps

ethiek van de arts die kunstmatige voortplanting toepast. 

Het tweede commentaar is afkomstig van de arts Huengsberg. Hij bepleit dat het besmette 

paar toegang krijgt tot kunstmatige voortplanting omdat de kans op infectie van het kind 

relatief gering is; statistisch gezien zullen immers (volgens de toenmalige inzichten) vier 

van de vijf kinderen niet besmet worden. Bovendien: als een kind op jonge leeftijd zijn 

ouders verliest, zijn vaak verwanten beschikbaar voor de opvang van het kind. Een 
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besmette vrouw die een kind wenst verdient dan ook, aldus Huensberg, 'the under

standing she would get if she had any other potentially terminal iIIness, or had chosen to 

take the risk of any other congenital condition. Dur job is to provide support to help her 

to enjoy the experience of motherhood as fully and as long as possible. '21 

Wat hiervan te denken? Huengsberg lijkt, anders dan Seedhouse, de verantwoordelijkheid 

van de arts jegens het toekomstige kind niet te ontkennen. Echter, naar zijn mening zijn 

de risico's voor het welbevinden van het toekomstige kind in de onderhavige casus te 

klein om een contra-indicatie op zijn plaats te achten. Wij raken hier aan het gegeven dat 

algemene normen en richtlijnen - in dit geval met betrekking tot de verantwoordelijkheid 

van de arts - in concrete situaties soms verschillend kunnen worden geïnterpreteerd en 
toegepast. Het ontbreken van objectieve standaarden voor de morele taxatie van de uiteen

lopende risico's voor het kind betekent onvermijdelijk dat er een grijs gebied bestaat 

waarin de risico's voor de een excessief zijn, maar voor de ander nog net aanvaardbaar. 
Met betrekking tot de casus week mijn standpunt af van dat van Huengsberg - mijns 

inziens zou hier het stellen van een contra-indicatie aangewezen zijn. De besmetting van 
beide wensouders impliceerde niet alleen een aanzienlijke kans dat het kind besmet zou 

raken (destijds geschat op 20%), maar ook dat het kind deel zou uitmaken van een 'dying 

family' . HIV-seropositieve wensouders waren immers, bij de toenmalige stand van de 

wetenschap, waarschijnlijk ten dode opgeschreven. De manier waarop Huengsberg dit 

psychosociale risico in zijn afweging verdisconteert acht ik onbevredigend, om niet te 

zeggen stuitend. Het is gelukkig waar dat, zoals hij opmerkt, verwanten vaak inspringen 

wanneer een kind op jeugdige leeftijd wees wordt. Echter, of verwanten even gauw bereid 

zullen zijn zich over het weeskind te ontfermen indien het besmet is - en mogelijk al 

ernstig ziek - moet nog maar blijken. 22 Bovendien is, los van het verhoopte medeleven 

van verwanten, het overlijden van beide ouders - de 'significant others' bij uitstek - voor 

een kind een zeer traumatische ervaring. Een belangrijk element van verantwoord ouder

schap bestaat mijns inziens daarom in de bereidheid én het vermogen vall wensouders om 
hUil ouderlijke taken te vervullen. 23 Bij HIV -seropositieve wensouders zal dit vermogen, 
indien zij, zoals begin jaren negentig nog waarschijnlijk was, na een aantal jaren AIDS 

ontwikkelen, snel afnemen. Bij HIV -seropositiviteit van beide wensouders bestond er een 
aanzienlijk risico dat het kind voortijdig 'alleen op de wereld' zou zijn. Met betrekking 

tot de toegang tot kunstmatige voortplanting moet, zo verdedigde ik, de arts, of er nu 

sprake is van (een combinatie met) gezondheidsrisico's voor het toekomstige kind of niet, 

van hulp bij voortplanting afzien indien naar verwachting niet tenminste één van de 

wensouders in staat zal zijn het kind gedurende zijn hele jeugd te verzorgen en op te 

voeden. Toegepast op de onderhavige casus was het psychosociale risico op zich - los van 

het medische risico - mijns inziens een vanuit moreel oogpunt dwingende reden om van 
hulp bij kunstmatige voortplanting af te zien. De Gezondheidsraadcommissie 'Herziening 

Planningsbesluit IVF' sloot zich onlangs bij dit standpunt aan." 

Zou hulp bij voortplanting dan wél verantwoord zijn indien slechts één van de wensouders 
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HIV-seropositief zou zijn? De kans dat het kind op jeugdige leeftijd wees wordt is dan in 

ieder geval sterk verkleind, ervan uitgaand dat het paar veilig vrijt. Voor een moreel 

oordeel is het wellicht van belang onderscheid te maken tussen situaties waarin alleen de 

wCl1Bmoeder besmet is, en situaties waarin de wensvader besmet is. Is de wensmoeder 
besmet, dan is het oordeel over hulp bij voortplanting aflJankeiijk van de morele taxatie 
van (I) de kans op verticale transmissie en (2) het risico dat het kind op jeugdige leeftijd 

een van de ouders (de moeder) verliest. Vele hulpverleners zouden, zo leerde navraag, 

vanwege deze combinatie van risico's ook hier hulp bij kunstmatige voortplanting 

weigeren, ook al is het verlies van één van de ouders voor het kind vermoedelijk minder 
traumatisch dan het verlies van beide ouders. In deze lijn stelde een werkgroep van de 

'European Society for Human Reproduction and Embryology' dat een arts van 'assisted 
procreatioo' moet afzien wanneer de vrouw besmet is met HIV. 25 De risico's waren 

mijns inziens dusdanig groot dat artsen hier naar eer en geweten kunnen weigeren 

medeverantwoordelijkheid te dragen voor het doen ontstaan van een kind. Echter, anders 
dan in bovengenoemde situatie, waadn beide wensouders besmet zijn, betwijfelde ik of 

het zonder meer moreel onverantwoord zou zijn om in dit geval hulp bij kunstmatige 

voortplanting te verlenen - een 'goede' reden voor weigering is niet per se een 'dwingen

de' reden. Is het onredelijk om te verdedigen dat hulp zou mogen plaatsvinden, indien de 

gezonde (HIV·seronegatieve) wensvader verklaart het risico aan te durven en bereid te 

zijn optimaal voor het kind te zorgen indien het onverhoopt besmet ter wereld mocht 

komen (en eventueel op jeugdige leeftijd zijn moeder verlies!)? 
Is alleen de wensvader besmet, dan wordt, zo verdedigde ik destijds, de afweging zo 

mogelijk nog complexer. Immers, voor de hulpverlener rijst dan de vraag of hij het risico 

mag nemen dat door zijn toedoen - bijvoorbeeld via de door hem verrichte transfer van 

pre-embryo's - de wensmoeder, en via haar eventueel ook nog het kind, besmet raakt 

(raken). De kans op verticale transmissie is in dit geval kleiner dan wanneer de wens

IIweder besmet is (de vrouw zal immers lang niet altijd besmet raken door de hulpverle
ning), maar de kans dat het kind vroegtijdig wees wordt is hier (iets) groter, aangezien de 

hulpverlening de vrouw kan infecteren. Voor de meeste artsen zal KID hier een voor de 

hand liggende optie zijn. 

Niet-directiviteit: de arts als marionet? 
Het uitsluiten van besmette wensouders van de toegang tot IVF kan niet alleen ter discus

sie worden gesteld op grond van een andere/permissievere morele taxatie van de risico's 

van hulpverlening (zoals bij Huengsberg), maar, althans zo lijkt het, ook - en meer 
principieel - op basis van de eis dat de hulpverlener zich niet·directief dient op te stellen 

ten aanzien van wensouders. Deze eis maakt, zoals bekend, deel uit van het beroepsethos 

van de erfelijklleidsvoorlichter. Het is volgens een gezaghebbende verklaring van de 

American Society of Human Genetics primair de taak van de counselor om de hulpvrager 
te helpen (I) bij het verkrijgen van een juist begrip van de relevante feiten en mogelijke 
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opties én (2) bij het handelen overeenkomstig de eigen beslissing van de hulpvrager, dat 

wil zeggen: bij het realiseren van diens voorkeur. 26 Het beginsel van de niet-directiviteit 
speelt ook een rol in beschouwingen over het counselen van HIV-seropositieve paren met 
kinderwens en, met name, van zwangere HIV-seropositieve vrouwen. De arts zou zich 
moeten beperken tot het verschaffen van informatie over (onder andere) het risico op 

verticale transmissie, en niet mogen adviseren om van zwangerschap af te zien respec
tievelijk de zwangerschap af te laten breken. 27 Naar mijn mening verschilt de verant

woordelijkheid van een arts tcn aanzien van HIV-besmette vruchtbare personen met 
kinderwens sterk van zijn verantwoordelijkheid in situaties waarin besmette personen 
oJlvruchtbaar zijn en zich met een verzoek om kunstmatige voortplanting tot hem wenden. 
In het eerste geval zijn uitsluitend de besmette wensouders verantwoordelijk voor de 
keuze die zij inzake het verwekken van een kind of het uitdragen van een zwangerschap 
maken. In het andere geval speelt daarnaast de verantwoordelijkheid van de arts. 
Sommigen zouden wellicht willen verdedigen dat de arts de verantwoordelijkheid heeft 
om onvruchtbare, besmette, wensouders desgewenst aan een kind te helpen; 'Immers, eist 
het tweede element van de bovengenoemde verklaring van de ASHG niet dat de arts 
patiënten (met een verhoogd risico op het krijgen van een gehandicapt kind) moet helpen 

bij het realiseren van hun voorkeur?' Binnen deze interpretatie wordt de arts gemanoeu
vreerd in de rol van geweten~loze handlanger van de patiënt. De commissie 'Erfelijkheid' 
van de Gezondheidsraad stelt terecht dat dit tweede aspect slechts geclausuleerd geldt; de 
eis van niet-directiviteit wil niet zeggen dat de arts zonder meer moet meegaan met ieder 
verzoek van de patiënt - de arts is immers gehouden aan de professionele normen van zijn 
beroepsgroep.28 
In de context van kunstmatige voortplanting betreffen deze normen onder andere de 

verantwoordelijkheid van de arts om rekening te houden met de belangen van het 

eventuele kind en om, wanneer deze belangen ernstig in het gedrang komen, van hulp bij 

kunstmatige voortplanting af te zien. 

Slechte tijden, goede tijden? 
Bovengenoemd standpunt werd door Heineman en mij uitdrukkelijk als een voorlopig 
standpunt gepresenteerd. Onder invloed van nieuwe therapeutische, diagnostische en/of 
preventieve mogelijkheden zou de afweging immers anders kunnen (of wellicht zelfs moe

ten) uitvallen. Van de destijds verwachte ontwikkelingen lijkt er inmiddels een aantal 
realiteit geworden. In het onderstaande licht ik deze ontwikkelingen kort toe. Vervolgens 

komen de mogelijke implicaties ervan voor de toegang tot hulp bij voortplanting aan de 

orde. 
Ten eerste: in 1994 werd bekend dat de kans op verticale transmissie sterk kan worden 
verkleind (van ongeveer 25% tot 8%) wanneer HIV-seropositieve zwangeren AZT 
gebruiken.29 Via een verlossing met een keizersnede en door af te zien van het geven 
van borstvoeding wordt het risico verder beperkt tot ongeveer 5 %.30 Inmiddels wordt be-
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smette zwangeren een combinatie van antiretrovirale middelen voorgeschreven. Deskun
digen verwachten dat de kans op verticale transmissie hierdoor zal dalen tot ongeveer 2 %. 
(persoonlijke mededeling dr K. BoeL) Harde gegevens terzake zijn nog niet beschikbaar. 
Ten tweede: dankzij nieuwe geneesmiddelen blijft de behandeling van besmette personen 

de laatste tijd niet zonder aanzienlijk succes.)l Combinatietherapie, en met name 'triple'

therapie (ook wel aangeduid als 'HAART': 'highly active antiretroviral therapy'), 
resulteert in veel gevallen in een zo sterke vermindering van de viruspopulatie in het 

lichaam van de patiënt dat geen meetbare hoeveelheden virus meer in het bloed worden 

aangetroffen. Dan stabiliseert de afbraak van het inulluunsysteem of treedt zelfs herstel 
op. De 'triple'-therapie resulteert bij veel HIV-seropositieve patiënten in een wezenlijke 
vertraging van het optreden van AIDS, en kan bij AIDS-patiënten zowel de ernst van 

ziekte als de sterfte aanzienlijk terugdringen." Hoewel vooralsnog minder gegevens 
beschikbaar zijn met betrekking tot de resultaten van de behandeling van HIV -seropo

sitieve kinderen met deze therapie verwachten deskundigen dat ook hier de levensver
wacltting en kwaliteit van leven zullen toenemen. 33 

Ten derde kunnen semen-opwerkprocedures ('schoonwas'-), die de kans op overdracht 
van HIV verkleinen, uitkomst bieden walUteer de wensvader HIV-seropositief is. 34 

Eventueel kan men, om het risico verder te verkleinen, aansluitend het zaad direct screen
en op de aanwezigheid van HIV met behulp van de polymerase ketting-reactie (peR)." 

Het is duidelijk dat op een aantal fronten aanmerkelijke vooruitgang is geboekt: op 
verschillende manieren kan de kans op verticale transmissie worden verkleind, de 

prognose voor besmette ouders is aanmerkelijk beter dan voorheen, waardoor het 

psychosociale risico voor het eventuele kind is beperkt, en ook het kind dat onverhoopt 
toch wordt besmet heeft naar verwachting een betere prognose. Wat betekent dit nu voor 

het onderhavige probleem? Is het verantwoord het restrictieve beleid, waarbij besmette 

wensouders geen toegang krijgen tot IVF, aan te passen? 
Uitgangspunt voor de discussie over een eventueel permissiever toegangsbeleid moet zijn 
dat een aanzienlijk gereduceerde kans op verticale transmissie op zich onvoldoende recht

vaardiging biedt om bij besmette wensouders kunstmatige voortplanting toe te passen. 
Gegeven de hierboven verdedigde regel: 'geen kunstmatige voortplanting indien er een 

groot risico is dat het kind op jeugdige leeftijd wees wordt.', is inuners ook de vraag aan 

de orde of het toekomstperspectief voor besmette ouders voldoende is verbeterd. 
Van belang voor de te maken afweging is dat al de genoemde positieve ontwikkelingen 

omgeven zijn met restrisico's en onzekerheden. Ik beperk mij tot enkele hoofdpunten. 
Wat betreft het gebruik van antiretrovirale middelen tijdens de zwangerschap geldt om te 
begiImen dat preventie van verticale transmissie niet in alle gevallen lukt - al is het rest
risico, zeker in geval van de triple-therapie, waarschijnlijk laag (ongeveer 2%). Probleem 
is, ten tweede, dat over eventuele teratogene, en vooral, carcinogene effecten van AZT 
nog onvoldoende bekend is, al stemmen recente bevindingen hoopvol.)(o Deze onze

kerheid wringt te meer omdat de meerderheid van de foetussen die wordt blootgesteld aan 
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de mogelijke risico's van dit middel niet besmet zal raken (ook niet als de zwangere 

vrouw geen AZT gebruikt). Over mogelijke schadelijke effecten van de geneesmiddelen 

die in combinatie met AZT worden gebruikt is nog minder bekend. Hoe moet men dit 

risico afwegen? Als een HIV -seropositieve vrouw al zwanger is staat men met de rug 
tegen de muur, en ligt het in de rede dat men bij de afweging van de mogelijke (lange 

termijn) risico's van AZT tegen het preventieve voordeel ervan het laatste het zwaarst laat 

wegen. Echter, men zou kunnen verdedigen dat de afweging voorafgaand aan de zwan
gerschap anders uit ziet: doet de arts er goed aan mee te werken aan het ontstaan van een 
situatie (in casu een zwangerschap) waarin met noodgedwongen moet grijpen naar 
medicijnen die zich mogelijk op termijn ontpoppen als een vergif? Bovendien bestaat het 

risico dat een kind dat ondanks de prenatale combinatie-therapie onverhoopt besmet raakt 
resistent wordt, zodat de betreffende antiretrovirale middelen niet helpen wanneer het 

besmette kind te zijner tijd echt behandeling nodig heeft." 

Ook wat betreft de verbeterde prognose van HIV -seropositieven is niet alles goud wat er 

blinkt. Hoewel er duidelijk sprake is van een vermindering van de sterfte en een verbete
ring van de kwaliteit van de gewonnen levensjaren bij volwassenen, zijn er volgens de 
Gezondheidsraadcommissie 'Kanalisering van aids behandeling • duidelijke beperkingen. 38 

De huidige geneesmiddelen dienen volgens een patiënt-onvriendelijk schema te worden 
ingenomen, en hebben tal van onaangename of zelfs gevaarlijke bijwerkingen, waaronder 
misselijkheid, diarree, en anorexia. Soms is het daarom nodig om de behandeling met een 
van de middelen te staken. Ook bij adequaat gebruik van de medicijnen treedt bij sommi

ge patiënten toch onvoldoende remming van de vermenigvuldiging van het HIV op, 

gepaard aan een verdere verslechtering van hun gezondheidstoestand. Met betrekking tot 

de behandeling van kinderen is eveneens een waarschuwing tegen al te groot optimisme 
op zijn plaats. In de termen van de ethicus Arras: ' ... the advent of effective early 
intervention against HIV infect ion in children holds out the possibility of transforming 

HIV infection from a nearly uniformly fatal illness into achronie, yet extremely burden

some, disease .. 39 Het gegeven dat met de triple-therapie bij besmette kinderen nog maar 
betrekkelijk weinig ervaring is opgedaan betekent ook dat nog onvoldoende duidelijk is 

hoe men deze nieuwe geneesmiddelen bij veelal zeer jonge kinderen moet doseren. Zowel 
over- als onderdosering is allerminst denkbeeldig, met als risico medicijnvergiftiging 
respectievelijk de ontwikkeling van resistentie. 4o Zowel voor volwassen patiënten als 
voor kinderen geldt dat de effecten van HAART op lange termijn vooralsnog onbekend 

zijn. En 'last but not least': vanwege de forse belasting van de triple-therapie (een zeer 

strikt schema, en allerlei bijwerkingen) kan therapie-trouw (compliance) een groot 

probleem vormen, met als gevolg resistentie. 41 Tenslotte is de effectiviteit van het 
'schoonwassen' van semen van besmette wensvaders nog niet bewezen. Ook de waarde 
van de PCR-test in dit verband staat, aldus de gynaecoloog Tournaye, nog niet vast. 42 

Wat nu: doen of laten? In zijn recente beschouwing verdedigt Tournaye dat een fertili-
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teitsbehandeling van een seropositieve vrouw ten stelligste moet worden afgeraden. 43 

Belangrijke argumenten zijn voor hem 'het grote risico op neonatale transmissie' en het 

letale karakter van de aandoening. TOllrnaye doet met deze argumentatie onvoldoende 
recht aan de geschetste ontwikkelingen, die zowel het medische als het psychosociale 
risico voor het kind aanzienlijk beperken. Dit neemt niet weg dat in het licht van de 

restrisico's en onzekerheden een afwijzend standpunt niet onredelijk is - men kan artsen 

die op safe willen spelen moeilijk verwijten dat zij al te scrupuleus zijn. Echter, tegelijk 

valt te verdedigen dat nu een permissiever toegangsbeleid aanvaardbaar is - men kan 

artsen die (onder nader te bepalen voorwaarden) hulp bij voortplanting aan HIV-seropo
sitieve wensouders zouden willen overwegen moeilijk verwijten dat zij een loopje nemen 

met hun beroepsethiek, in casu met hun verantwoordelijkheid om rekening te houden met 

de belangen van het eventuele kind. De - reeds eerder aarzelend bepleite - ruimte om hulp 

bij voortplanting te bieden wanneer slechts één van de wensouders HIV -seropositief is, is 

mijns inziens door de toegenomen mogelijkheden tot zowel preventie als behandeling 

groter geworden. En lag eerder een afwijzend standpunt ten aanzien van hulp bij 

voortplanting aan HIV -besmette paren volstrekt in de rede, in het licht van de nieuwe 

ontwikkelingen geldt ook hier dat een goede reden om van hulp bij voortplanting af te 

zien niet per se een moreel dwingende ('overriding') reden is. 

Tot slot van deze paragraaf enkele opmerkingen over de voorwaarden waaronder hulp bij 

voortplanting aan HIV -seropositieve wensouders aanvaardbaar kan zijn. De gynaecologen 

Rojansky en Schenker stellen dat HIV -seropositieve wensouders die opteren voor hulp bij 
voortplanting moeten worden gecounseld met betrekking tot het risico op verticale 

transmissie, de beschikbare behandelingen voor moeder en kind, de preventieve mogelijk

heden en 'issues related to infancy and childhood (orphaned or infected children)'." De 

bepleite counseling dient, zo begrijp ik, het nemen van een geïnformeerde, weloverwogen 

beslissing door de wensouders te bevorderen. Deze counseling is uiteraard een noodzake

lijke voorwaarde voor eventuele hulp bij voortplanting in geval van HIV-seropositiviteit, 

maar is vanuit ethisch oogpunt geen voldoende voorwaarde. Uitgaande van de verant

woordelijkheid van de arts om rekening te houden met de belangen van het eventuele kind 
moeten aan hulp bij voortplanting additionele voorwaarden worden overwogen, waaronder 

de volgende: 
- de wensouders zijn bereid het risico op verticale transmissie te beperken. Van belang in 

dit verband is met name het gebruik van antiretrovirale middelen tijdens de zwanger
schap45; 

- indien beide wensouders HIV -seropositief zijn, en zij al in het stadium verkeren waarin 

antl-retrovirale middelen geïndiceerd zijn, dienen deze middelen bij tenminste één van hen 

gunstige resultaten te hebben. Deze voorwaarde is van belang om het psychosociale risico 

voor het eventuele kind te beperken. De precieze operationalisering van deze voorwaarde 

- met name de parameters, en de duur van de periode waarin gunstige resultaten aantoon-
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baar moeten zijn - vergt nader beraad; 
- indien beide ouders besmet zijn, moeten men redelijkerwijs kunnen aannemen dat zij 
bereid én in staat zijn tot therapie-trouw, ook op langere termijn. Ook deze (nader te 
operationaliseren) voorwaarde dient de bescherming van de psychosociale belangen van 
het toekomstige kind. 

2.3.3 Wel of lIiet testen: de HIV-test als voorwaarde? 

2.3.3.1 Inleiding 
In de hierboven besproken casus wist de arts dat de wensouders seropositief waren. Dat is 
uiteraard een uitzonderlijke situatie; de arts zal in de regel in het ongewisse verkeren over 
de HIV-serostatus van wensouders. Wat dan? De arts zal in ieder geval de HiV-problema

tiek aan de orde moeten stellen. Men moet daarbij onderscheid maken tussen informatie 
verschaffen en informatie vergareIl. Het eerste aspect, het informeren van de patiënt over 
de risico-factoren voor HIV en over de risico's van HIV voor het nageslacht, is niet con
troversieel. Volgens bijvoorbeeld de Nationale Commissie AIDS-Bestrijding ligt hier een 
belangrijke taak van artsen ten overstaan van (vruchtbare) wensouders. Zij stelt; 'Het is 

van groot belang dat vrouwen die proberen zwanger te worden ... en mannen die een kind 
willen verwekken, een indruk hebben van de kans dat zij geïnfecteerd zijn met het AIDS
virus, zodat zij zelf kunnen inschatten of zwangerschap verantwoord is .. 46 De commissie 
wijst in dit verband met name op de voorlichtende taak van de huisarts. Het moge 
duidelijk zijn dat deze verantwoordelijkheid ook geldt voor een arts die met een verzoek 

om kunstmatige voortplanting wordt geconfronteerd. Het aan de orde stellen van de HIV
problematiek door deze laatste is bovendien aangewezen in verband met zijn 'rol-speci
fieke' verantwoordelijkheid om, voorafgaand aan de eventuele assistentie bij kunstmatige 
voortplanting, na te gaan of er sprake is van risico-factoren die het welzijn van het 
eventuele kind ernstig kunnen bedreigen. Deze verantwoordelijkheid vraagt van de arts 

dat hij probeert informatie te vergaren. Het gesprek over HIV heeft hier dus een dubbele 
ratio, en krijgt daarmee ook een gedeeltelijk andere inhoud; het is niet alleen gericht op 

een geïnformeerde beslissing van de wensouders inzake voortplanting, maar ook op het 
bevorderen van een geïnformeerde en verantwoorde beslissing van de arts inzake hulp bij 
(kunstmatige) voortplanting. 
De arts kan deze rol-specifieke verantwoordelijkheid, toegespitst op de HIV-problematiek, 

op verschillende manieren gestalte geven. Bij een minimale invulling zou hij zich er 
bijvoorbeeld toe kulmen beperken de wensouders te vragen of zij in het verleden risico 

hebben gelopen op een HIV-infectie. In het verlengde daarvan zou hij wensouders kunnen 
vragen of zij al eens getest zijn op HIV, en zo ja, wat de uitslag was van de test. Hebben 
zij zich laten testen, en was de uitslag 'positief', dan zou de arts toepassing van kunstma-
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tige voorlplanling kunnen weigeren, of aan bepaalde voorwaarden kunnen binden 

(bijvoorbeeld hel voornemen van de besmeUe vrouw om lijdens de zwangerschap 
anlirelrovirale middelen Ie gebIUiken). In andere gevallen zou de arls binnen dit model in 
beginsel loegang 101 kunslmalige voorlplanting kunnen verschaffen. Echler, als de 

wensouders anlwoorden dal zij zich nooil hebben lalen leslen, of dal zij blijkens de eerder 
ondergane HIV-Iesl seronegalief zijn, kan de arls van mening zijn dal hij onvoldoende 
zekerheid heeft. Immers, dat iemand zich nog nooit heeft laten testen, is geen bewijs yoor 
een laag risico op een HIV-infectie. Bovendien is hel denkbaar dal wensouders een 'posi
tief' resultaat van een eerder ondergane test voor de arts verheimelijken. zeker als zij 
vermoeden of welen dal een eerlijk anlwoord kan resulleren in hel slellen van een conlra

indicalie. (Mede) legen deze achlergrond geven vele hulpverleners een zwaardere invul

ling aan hun rol-specifieke veranlwoordelijkheid: zij vragen alle, of lenminsle bepaalde, 
wensouders om de HIV-Ieslle ondergaan. 

Hiermee ben ik aangekomen bij de cenlrale vraag van dil hoofdstuk: is hel moreel ver
anlwoord dal arlsen, meI een beroep op de belangen van hel eventueel Ie verwekken kind, 

aan patiënlen meI een onbekende HIV-slatus vragen of zij de HIV-Iesl willen ondergaan, 
en dal zij weigeraars van de lesl - alsmede patiënlen die alsdan besmeI blijken Ie zijn -

uitsluiten van kunstmatige voortplanting? Kort gezegd: is het moreel verantwoord om, 
meI een beroep op hel voorkómen van leed voor hel loekomslig kind, de HIV-Iesl Ie 

hanteren als voorwaarde of 'selectiemiddel'? Ik becommentarieer eerst twee pogingen om 
een dergelijk leslbeleid Ie 'onl-problemaliseren'.(2.3.3.2) Nadal is aangeloond dal er 
sprake is van een moreel probleem, voorzie ik de drie mogelijke beleidsopties van 

commentaar.(2.3.3.3) 

2.3,3.2 De HIV-test als voorwaarde: geen vuiltje aan de lucht? 
Sommige (builenlandse) gynaecologen lijken van mening dal hel leslen van wensouders op 

HIV eigenlijk geen elhisch probleem oproept. Daarbij kumlen Iwee opvaUingen worden 

onderscheiden. De eerste opvauing kan als volgl worden samengeval: ' wie A zegl en 
HIV-seropositieve wensouders weigerl Ie behandelen - of slechls onder voorwaarden wil 

behandelen - moel ook B zeggen, dal wil zeggen zekerheid zien Ie krijgen omlrenl de 
HIV-status van wensouders'. De term 'moet' suggereert dat hier sprake zou zijn van een 
eis van de morele logica. met andere woorden dat het beamen van A zonder tevens B te 
beamen blijk geeft van een elhisch incoherente positie. Van een dergelijke dwingende 
morele logica is geen sprake. Immers, aan hel leslen van wensouders op HIV (als 

voorwaarde voor loegang lol hulp bij voorlplanting) kleven specifieke morele problemen, 

zodal dit beleid niel simpelweg kan worden gerechlvaardigd door erop Ie wijzen dal HIV
seropositieve wensouders van kunslmalige voorlplanting mogen of (onder omslandighe

den) zelfs moelen worden uitgeslolen. Een elhische evalualie van dil leslbeleid vraagl dus 
om aandachl voor de morele aspeclen van de HIV-lest. Daarbij is primair van belang hoe 
leslen op HIV zich verhoudl lol de plichl van de arls 0111 zijn paliënl wel Ie doen, of 
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tenminste geen schade te berokkenen, tot de plicht om de privacy van de patiënt te 
respecteren, en tot het principe van respect voor de autonomie van de patiënt. 
Sommige gynaecologen suggereren dat het testen van wensouders bij de toegang tot 

kunstmatige voortplanting geheel in overeenstemming is met deze drie morele eisen. Uit 

het onderstaande moge blijken dat ook deze - tweede - poging om dit testbeleid te 'ont
problematiseren' tot mislukken gedoemd is. 

A. Weldoen 
Normaalgesproken vindt medisch onderzoek plaats in het belang van de patiënt. De arts 

heeft het beste voor met zijn patiënt. Sommige gynaecologen die de HIV-test hanteren bij 
de toegang tot kunstmatige voortplanting, proberen dit beleid te rechtvaardigen langs deze 

lijn. Zo benadrukt Craf! dat wensouders die HIV -seropositief blijken te zijn hun voordeel 
kunnen doen met deze wetenschap, aangezien zij kunnen profiteren van behandeling 

voordat de ziekte manifest wordt. 47 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Craft van zijn 

patiënten verwacht dat zij erkennen dat de HIV-test ook ill l1ulI eigell belallg is. Dit is een 

vertekende voorstelling van zaken. Dit geldt zeker in de tijd dat Craft dit standpunt 

innam, en de 'triple' -therapie nog niet bestond. Maar ook nu deze therapie wel beschik
baar is, is de genoemde redenering om verschillende redenen aanvechtbaar. In de eerste 

plaats is het niet zo dat antiretrovirale therapie bij alle asymptomatische seropositieve 

personen zo vroeg mogelijk moet worden gestart om een optimaal resultaat te hebben. Bij 

een asymptomatische infectie bepalen de ernst van de immuundeficiëntie, uitgedrukt in het 
aantal CD4-cellen, en de viruslast, uitgedrukt in het aantal copieën van HIV-RNA per mi 
plasma, of al dan niet therapie geïndiceerd is. Er zijn nog onvoldoende klinische 

onderzoeksresultaten die het geven van antoretrovirale therapie bij HIV -seropositieven 
zonder symptomen met een CD4-celaantal > 500 x 10'/1 en een relatief geringe vimslast 

rechtvaardigen. Utrechtse onderzoekers concluderen dan ook: 'in de vroege fase van de 
HIV-infectie wegen derhalve op dit moment de nadelen van anti-HIV-therapie (de 
bijwerkingen en de selectie van resistente virusvarianten) vermoedelijk zwaarder dan de 
mogelijke voordelen .. 48 Ten tweede: het eventuele medische voordeel van 'testen-en
behandelen' zou ook kunnen worden bereikt indien de patiënt zich lIadat hij toegang heeft 
verkregen tot kunstmatige voortplanting zou laten testen. Tenslotte: tegenover de even

tuele medische winst voor HIV-besmette personen staan reële lIadelell. Niet alleen zullen 

zij (waarschijnlijk) geen toegang krijgen tot hulp bij voortplanting, ook bestaan er, 
ondanks de verbeterde prognose, aanzienlijke risico's in psychosociaal opzicht (angst voor 

de toekomst, dreigend isolement, etc.), en worden zij geconfronteerd met indringende 
problemen rond de vraag wie zij op de hoogte moeten brengen van de eigen HIV-status. 

Bovendien bestaat het gevaar van nadelige gevolgen bij de toegang tot bepaalde maat
schappelijke voorzieningen, zoals levensverzekeringen. 
De conclusie is onontkoombaar: het aanbod van de HIV -test als voorwaarde bij de toe
gang tot kunstmatige voortplanting is niet zonder meer te beschouwen als een weldaad 
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jegens de wensouders. 

B. Respect voor (informationele) privacy 

Het is, zoals hierboven aangegeven, in brede kring aanvaard dat de arts moet nagaan of 

er sprake is van grote risico's voor het welbevinden van het eventuele kind. De KNMG

commissie wijst er op dat niet iedere vorm van toetsing van de wensouders een onaan

vaardbare schending betekent van hun recht op privacy. Dit zal, aldus de commissie, 

(mede) afhangen van 'het karakter en de inhoud van de toetsing. Geschiedt dit marginaal, 
of vindt een uitgebreide toetsing plaats?'49 Onder een marginale toetsing verstaat de 

commissie het toetsen op die condities welke strikt noodzakelijk zijn voor een mogelijk 

gunstige ontwikkeling van het kind. Hiervan uitgaand verstaat de commissie onder een 
uitgebreide toetsing vermoedelijk een toetsing waarbij de situatie van de wensouders 
systematisch wordt doorgelicht op de aanwezigheid van condities waarvan het denkbaar is 
dat zij mogelijk een geringere kans op een gunstige ontwikkeling van het kind impliceren. 

Dit onderscheid moet mijns inziens verder worden verfijnd, omdat er niet-uitgebreide 
vannen van toetsing bestaan die allesbehalve marginaal zijn - zoals het testen van wens

ouders op HIV. Een dergelijke test dringt, zeker indien het initiatief daartoe niet uitgaat 

van de betreffende wensouders, diep binnen in hun privacy. Van belang is hier vooral de 

zogenaamde informationele privacy, waarvan het recht om 'niet te weten' een belangrijk 

element is. Het is goed denkbaar dat sommige wensouders zich (vooralsnog) liever niet 

zouden laten testen, omdat zij niet geconfronteerd willen worden met een onverhoopt 

'positieve' uitslag van de test. Men kan natuurlijk stellen dat het ondergaan van de test 
vrijwillig is, zodat van een schending van het recht van de wensouders om niet te weten 

in het geheel geen sprake is. Het probleem is echter dat in de onderhavige context geen 

sprake is van een geheel vrijwillige keuze (zie aanstonds). Dit betekent dat het hanteren 
van de HIV -test als voorwaarde voor hulp bij voortplanting wel degelijk op gespannen 
voet staat met het recht om 'niet te weten'. 

C. Respect voor autonomie 

Hoe verhoudt de HIV -test als voorwaarde zich tot de morele eis van respect voor de 
persoon van de patiënt, meer speciaal tot de eis om diens zelfbeschikkingsrecht te 

respecteren? Het is duidelijk dat een niet-vrijwillige test (dat wil zeggen buiten medeweten 
van de patiënt) haaks zou staan op deze eis. Van niet-vrijwillig testen in het kader van de 

toegang tot kunstmatige voortplanting is echter, voorzover bekend, geen sprake. Inmlers, 

patiënten wordt gevraagd of zij ermee accoord gaan dat hun HIV-statns wordt bepaald. Er 

is dus, zo stelt men, sprake van vrijwillig testen. Maar hoe vrijwillig is vrijwillig, 

wanneer een weigering van de test resulteert in een weigering van de behandeling? Willen 

wensouders toegang krijgen tot de behandeling, dan moeten zij zich laten testen. Ook al is 
er dan nog geen sprake van gedwongen (on-vrijwillig) onderzoek, van echte vrijwilligheid 

is evenmin sprake. Wij hebben hier te doen met een mengvorm, die in de literatnur wordt 
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aangeduid met termen als 'gemengd vrijwil1ig', of een 'coercive offer'. Hiermee is 

duidelijk dat het hanteren van de HIV-test als voorwaarde voor de toegang tot kunstmati

ge voortplanting op gespannen voet staat met de eis van echt vrijwillige toestemming. 

De cOliclusie luidt dat de HIV -test als voorwaarde bij de toegang tot kunstmatige 

voortplanting op gespannen voet staat met drie morele principes die het handelen van de 

arts jegens zijn patiënt betreffen. Daannee is echter nog niet gezegd dat dit test-beleid 

moreel onaanvaardbaar is. Inullers, de genoemde plichten zijn wel zwaarwegend, maar 
niet absoluut; het zijn zogenaamde 'prima facie' plichten, dat wil zeggen plichten die bij 

morele conflicten kunnen worden 'overspeeld', indien daar zwaarwegende redenen voor 
zijn. Mogen artsen een test-beleid hanteren waarbij zij deze morele principes 'tussen 

haakjes zetten'? 

Bij de beantwoording van deze vraag moeten wij voor ogen houden wat vanuit moreel 
oogpunt kenmerkend is voor de context van kunstmatige voortplanting: de 'voortplantings

dokter' heeft niet slechts te maken met de hulpvragers - en met de morele beginselen die 

zijn relatie met deze hulpvragers normeren - maar 6ók met het kil/d dat eventueel door 

zijn handelen tot ontstaan wordt gebracht - en dus met zijn professionele verantwoor

delijkheid om in geval van ernstige risico's voor het welbevinden van het kind van hulp 

bij kunstmatige voortplanting af te zien, of slechts onder voorwaarden hulp te verlenen. 

Er kan daarom sprake zijn van een moreel cOl/flict tussen enerzijds de genoemde plichten 

ten aanzien van de wensouders en anderzijds de plicht om te bezien of er sprake is van 
condities - in casu seropositiviteit van een of beide wensouders - die de kans van het 

eventuele kind op een gunstige ontwikkeling ernstig bedreigen. 

2.3.3.3 Drie beleidsopties 

Op de vraag: 'mogen artsen de HIV-test hanteren als voorwaarde of selectie-middel bij de 

toegang tot kunstmatige voortplanting?' zijn drie antwoorden mogelijk: 'zij mogen dit 

nooit', 'zij mogen dit altijd', of 'zij mogen dit onder bepaalde omstandigheden'. In het 

verlengde van deze antwoorden zijn er dus drie beleidsopties: nooit de test als voorwaarde 
voor hulp aanbieden, universeel testen (alle wensouders), of selectief testen (een subgroep 

van de wensouders). De keuze van de meest verantwoorde optie vraagt om een inven
tarisatie en afweging van de morele en praktische 'pros and cons' van de verschillende 
opties. Dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. De pluriforme praktijk in binnen- en 

buitenland is de resultante van verschillend uitgevallen afwegingen. Zoals uit het onder

staande moge blijken, hebben alle drie de opties hun sterke kanten; geel/ van de opties 

kan simpelweg als onredelijk of onverantwoord worden gediskwalificeerd. Elk van de 

opties heeft ook zijn nadelen, zijn 'morele prijs'. 

A. Nooit de test als voorwaarde aanbieden 
Voor alle duidelijkheid: deze optie laat onverlet dat wensouders uit eigen beweging om de 
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HIV -test kunnen vragen, teneinde een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over het 

al dan niet verwekken van een kind. (De arts zou in dat geval de test kunnen laten ver

richten. Hij zou tevoren wel duidelijk moeten maken dat een eventuele 'positieve' uitslag 

van de test gevolgen heeft (of kan hebben) voor de toegang tot kunstmatige voortplanting, 
met andere woorden, dat de test - anders dan mogelijk bedoeld door de wensouders - zou 

kunnen leiden tot uitsluiting van hulp bij voortplanting.) Deze optie sluit evennlÎn uit dat 
de arts de HIV-test 'vrijblijvend' aanbiedt, dat wil zeggen zonder sancties te verbinden 
aan een eventuele weigering van de test. Waar het bij deze eerste beleidsoptie dus om 

gaat is dat de arts de test niet mag aanbieden als VOD/waarde voor hulp bij voortplanting. 
Het praktische voordeel van deze optie is de inzichtelijkheid; er wordt een duidelijke 
gedragslijn uitgezet. Het morele pré is dat dit testbeleid (het meest) in overeenstemming is 
met de morele principes die de arts-patiënt-relatie normeren (zie 2.3.3.2); de eventuele 

voorkeur van wensouders om (nog) niet op de hoogte te raken van hun mogelijke 
seropositiviteit, wordt optimaal gerespecteerd. Niettemin heb ik ernstige bedenkingen bij 

het standpunt (ingenomen door onder andere Rojansky en Schenker 50) dat de arts nooit 

de test als voorwaarde zou mogen hanteren. Ik licht deze toe aan de hand van een casus: 
de arts krijgt een verzoek om k'Unstmatige voortplanting van wensouders die in het 

verleden beiden intraveneus drngs hebben gebrnikt. Omdat zij daarbij zelden schone 
naalden gebrnikten is er sprake van een sterk verhoogd risico op een HIV -infectie - en 

dus van een conflict van plichten. De bedreiging van de medische en psychosociale 
belangen van het toekomstige kind is in dit geval zo reëel, dat het aanbieden van de test 

als voorwaarde gerechtvaardigd is, al introduceert dit een zekere drnk op de wensouders 
om de test te ondergaan.5I 

Bij deze stellingname spelen ook praktische overwegingen een rol. Immers, wat zou de 
arts ánders kunnen doen (dan het aanbieden van de tes!)? Hij zou het paar uiteraard om te 
beginnen kunnen voorlichten over 'HIV en voortplanting', opdat de wensouders zich 
rekenschap geven van hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van het eventuele kind 

(zie 2.3.3.1). Hij zou eventueel een stap verder kunnen gaan, en een appèl doen op het 
paar om zich te laten testen (te onderscheiden van het aanbieden van de test als voorwaar
de voor hulp bij voortplanting, al impliceert ook een dergelijk appèl een zekere dmk, 
namelijk lIIorele dmk). Maar wat als noch deze informatie, noch dit appèl voor de 

wensouders aanleiding is om te vragen om de test of om af te zien van het verzoek om 
hulp bij voortplanting? Er zijn dan twee mogelijkheden. De arts kan ten eerste 'gewoon' 

meewerken aan kunstmatige voortplanting. Vele artsen zullen dit. in verband met de risi
co's voor het kind, in strijd achten met hun beroepsethiek. Zij zullen - de tweede 
mogelijkheid - met een beroep op de belangen van het kind weigeren om hulp bij 
voortplanting te verlenen. Een dergelijke weigering acht ik in de onderhavige casus zeker 

verantwoord. Ik neem aan dat ook tegenstanders van het aanbieden van de test als 
voorwaarde dit standpunt kunnen onderschrijven. Maar waarom zou het weigeren van de 
behandeling in dit geval wél verantwoord kunnen zijn en het aanbieden van de test als 
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voorwaarde niet? Beide opties creëren druk op de wensouders om zich te laten testen. 

Immers, de wensouders zullen uit een (met genoemde redenen omklede) weigering van 

hulpverlening concluderen, dat het ondergaan van de HIV-test de toegang tot hulp bij 
voortplanting alsnog kan vrijmaken. Als de arts niet zelf expliciet op deze opening wijst -

confonn de vermeende plicht om het aanbieden van de test als voorwaarde achterwege te 
laten - kunnen wensouders 'uit eigen beweging' om de test vragen. Echter, men kan zich 
in dat geval afvragen of het initiatief wel echt van de ouders uit gaat; de vraag komt hier 

inuners niet voort uit de wens van de patiënt om een geïnformeerde keuze inzake voort
planting te maken, maar uit de wens om de blokkade bij de toegang tot kunstmatige 

voortplanting op te heffen. Zo gezien leidt de eerste beleidsoptie onder omstandigheden, 

voorzover daarbij, bedoeld of onbedoeld, de vraag van de patiënt om de test wordt 'ui/
gelok/', tot een beleid dat de facto dicht aansluit bij het (selectief) aanbieden van de test 
als voorwaarde voor hulp bij voortplanting. Weliswaar is bij het 'uitlokken' van de vraag 

van de wensouders om de test geen sprake van een 'coercive offer', maar van een geheel 
vrijwillig verzoek is evenmin sprake - de wensouders vragen dit 'noodgedwongen'. 

Drang op wensouders om te vragen om de HIV -test kan slechts geileelworden voorkomen 
door in alle gevallen, ongeacht de grootte van de kans dat de wensouders seropositief 

zijn, 'gewoon' hulp bij voortplanting te bieden. Een dergelijk beleid is discutabel, en kan, 
vanwege de rol-specifieke verantwoordelijkheid van de arts, niet als (moreel) verplichtend 

worden voorgehouden. 

Indien er inderdaad goede redenen zijn om de eerste beleidsoptie af te wijzen, rest de 
vraag welke van de beide alternatieven de voorkeur verdient: universeel of selectief 

testen? 

B. Universeel testen 
Om te beginnen: universeel testen heeft, vergeleken met selectief testen, enkele duidelijke 

praktische én morele voordelen. Het eerste voordeel is dat dit beleid, net als de eerste 
beleidsoptie, een inzichtelijke, eenvoudige, gedragslijn uitzet. Dit is een praktisch 
voordeel, in zoverre dit de arts hoofdbrekens bespaart over de vraag wie hij precies wel 

en wie hij niet zou moeten vragen om zich te laten testen. Het kan ook een moreel 
voordeel zijn, in zoverre dat universeel testen enkele problemen rond rechtvaardigheid en 
privacy vermijdt, problemen die voortdurend op de loer liggen wanneer selectief wordt 
getest. (Deze problemen komen aanstonds aan de orde bij de bespreking van selectief 
testen). Een ander voordeel van universeel testen is, aldus de voorstanders, dat dit beleid 

het meest effectief is wat betreft het identificeren van HIV -seropositieve wensouders. Dit 
is uiteraard juist. Het is overigens niet zo dat universeel testen ui/slui/ dat de arts hulp bij 

kunstmatige voortplanting biedt aan met HIV besmette wensouders; de 'window fase' 
impliceert immers dat mensen die recentelijk besmet zijn niet als zodanig worden opge

merkt. Bovendien komen, zij het zeer sporadisch, fout-negatieve uitslagen voor. Er lijkt 
op dit punt dus slechts een gradueel verschil te bestaan tussen universeel en selectief 
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screenen. De grootte van het verschil in effectiviteit is sterk afhankelijk van de bij 

selectief testen gehanteerde selectie-criteria - waarover aanstonds meer. Wat hier ook van 
zij, het is niet juist om, zoals de voorstanders van universeel testen soms suggereren, de 

effectiviteit als enige criterium te hanteren bij het kiezen van de beste beleidsoptie. Aan 
universeel testen kleven immers vanuit moreel oogpunt belangrijke bezwaren. 

Het eerste punt van kritiek is reeds impliciet aanwezig in het hierboven verdedigde 

standpunt, dat het hanteren van de test als voorwaarde voor hulp bij voortplanting, 
ondanks de daarmee gegeven schending van morele principes die de arts-patiënt-relatie 

omroeren, verantwoord is indien de arts weet, of op goede gronden vermoedt, dat de 

wensouders een verhoogd risico hebben op een HIV-infectie. Alleen dan kan de arts aan

nemelijk maken dat hij staat voor een conflict van plichten, waarbij de verantwoor

delijkheid met betrekking tot het eventuele kind zou moeten prevaleren. Bij artsen die het 
testen van alle wensouders rechtvaardigen met een beroep op hun verantwoordelijkheid 

jegens het eventuele kind, dat wil zeggen op een conflict van plichten, is naar mijn 

mening sprake van een inflatoir gebruik van de notie 'conflict van plichten'. 
Het tweede bezwaar tegen universeel testen hangt samen met het gegeven dat een HIV

infectie nog steeds zeer weinig voorkomt buiten de bekende risico-groepen. Het testen van 
mensen uit groepen met een lage HIV-seroprevalentie leidt zoals bekend tot relatief veel 

JOl/t-positieve uitslagen. Ook indien men, zoals gebruikelijk, een bevestigingstest toepast 

(zoals de Western Blot, eventueel in combinatie met andere, onderling onafltankelijke, 

bevestigingstesten), resteert een (klein) aantal fout-positieve uitslagen. Bovendien wordt 

men soms geconfronteerd met sera met moeilijk te interpreteren reactiepatronen ('nÎet
diagnostische' testresultaten)." In dergelijke gevallen is het gebruikelijk de bevesti

gingstest na enige tijd te herhalen. In de tussenliggende periode zal het betreffende 

individu waarschijnlijk zeer ongerust zijn, ook al nemen deskundigen aan dat niet

diagnostische testresultaten bij personen die niet behoren tot de risico-groepen waar

schijnlijk negatief zijn. 

Als derde bezwaar kan worden aangevoerd dat universeel testen kostbaar is, en dat, 

gegeven de in ons land nog steeds lage incidentie van HIV-seropositiviteit, moet worden 

betwijfeld of dit beleid kosten-effectief is. 
Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat de genoemde bezwaren niet categorisch zijn, 
maar samenhangen met de momenteel lage HIV-seroprevalentie onder de Nederlandse 

bevolking in haar totaliteit. Zou deze seroprevalentie onverhoopt aanmerkelijk toenemen, 
dan zou dit gevolgen kunnen (of zelfs moeten) hebben voor de beoordeling van universeel 
testen in de onderhavige context. Onder de huidige omstandigheden is universeel testen 

een discutabele optie. Vooral de eerste twee van de genoemde bezwaren wegen naar mijn 

mening zwaar. Of deze bezwaren overwegend zijn, dat wil zeggen: reden om de voorkeur 

te geven aan selectief testen, kan slechts worden uitgemaakt na de evaluatie van deze 

laatste beleid sopt ie. 
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C. Selectief testen 

Het morele voordeel van deze beleidsoptie is dat de arts de ruimte heeft om, wanneer hij 

weet of op goede gronden vermoedt dat wensouders een verhoogd risico hebben op een 

HIV-infectie, zijn verantwoordelijkheid jegens het eventuele kind waar te nemen, waarbij 

tegelijk de nadelen van universeel testen worden omzeild. Als nadeel van selectief testen 

noemt een aantal gynaecologen dat 'sommige besmette wensouders door de mazen van het 
net heen zullen glippen.'" De grootte van deze kans is sterk afhankelijk van (1) de 

criteria die men hanteert voor selectief testen (strikte of ruime criteria?), en (2) van de 

(effectiviteit van de) methoden die men aanwendt om te achterhalen of wensouders vallen 

binnen de gedefinieerde risicogroepen waarbij het hanteren van de HIV-test als voor

waarde voor hulp bij voortplanting verantwoord zou zijn. 

Hiermee raak ik aan enkele belangrijke vragen rond selectief testen, vragen die nopen tot 

een nadere discussie om te bezien of, en zo ja hoe, aan deze beleidsoptie op een verant

woorde manier gestalte kan worden gegeven. Ten eerste: indien de arts de HIV-test alleen 

dan als voorwaarde zou mogen stellen wanneer hij weet of vermoedt dat de wensouders 
een 'verhoogd' risico hebben op seropositiviteit, rijst de vraag hoe hoog dit risico moet 

zijn om dit aanbod verantwoord te doen zijn. Volstaat het dat het risico enigszins 
verhoogd is (bijv. 0,2%), of moet het risico sterk verhoogd zijn (bijv. IO%)? Is niet 

iedere grens arbitrair? Dit is een eerste 'grensprobleem' . Teil tweede: waar men de grens 

ook trekt, vanuit moreel oogpunt geldt in ieder geval de eis dat de criteria (deze grens) 

consequent worden toegepast. Het beginsel van rechtvaardigheid verzet zich tegen een 

willekeurige toepassing, waarbij het ene paar wel wordt getest, en een ander paar, met 

een vergelijkbaar risico, zonder meer toegang krijgt tot kunstmatige voortplanting. Teil 
derde: de arts zal vaak niet bij voorbaat weten of bij wensouders sprake is van een dus

danig verhoogd risico dat het hanteren van de test als voorwaarde verantwoord zou zijn. 

Pogingen om dit te achterhalen zijn niet moreel indifferent, aangezien zij stuiten op het 

morele beginsel van respect voor privacy. Waar ligt de grens tussen aanvaardbare en 

onaanvaardbare inbreuken op iemands privacy? Een tweede 'grensprobleem' . In het 

onderstaande ga ik, aan de hand van een voorstel voor selectief testen, nader in op deze 

problemen. 

Onder andere de Amerikaanse artsen Stein en Rosene hebben een lijst van risico-factoren 

(-indicatoren) opgesteld waarmee de identificatie van HIV-seropositieve vrouwen zou 

kunnen worden verbeterd. 54 De methode is bedoeld voor de identificatie van besmette 

zwangere vrouwen. Wat is deze lijst waard in de onderhavige context? 

Een eerste set van 'clues' betreft de 'sexual mul social his/OI)" van de patiënt, anders 

gezegd: gedragingen en omstandigheden die een verhoogd risico op HIV impliceren. 

Hierbij gaat het er in feite om of de patiënt behoort tot een van de 'klassieke' risico

groepen. Dit is, zoals bekend, het geval wanneer de vrouw met vuile naalden intraveneus 

drugs (heeft) gebruikt, of een partner heeft die intraveneus drugs (heeft) gebruikt, 
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wanneer zij 'unsafe sex' heeft bedreven, wanneer zij verbleven heeft in landen waar 

AIDS endemisch is of een partner heeft die aldaar verbleven heeft, en wanneer zij of haar 
partner tussen 1978 en 1985 bloed of bloedproducten heeft ontvangen. Een tweede set van 

'clues' betreft de 'clinical histOI)' , van de patiënt. Stein en Rosene denken hierbij om te 

beginnen aan symptomen die frequent voorkomen bij HIV-seropositieve patiënten, zoals 
onverklaard gewichtsverlies, 'nachtzweten', orale candidiasis en regelmatig terugkerende 

vulvovaginale candidiasis. Een tweede risicofactor in dit verband is de aanwezigheid van 
andere SOA. ss De reden hiervoor is niet alleen dat de wijze van overdracht van HIV en 

van andere SOA identiek is (gedrag dat leidt tot de 'klassieke' SOA kan ook leiden tot 

besmetting met HIV), maar vooral ook dat de vatbaarheid (de biologische gevoeligheid) 

van HIV-seronegatieve personen voor een HIV-infectie wordt vergroot door de aanwezig
heid van andere sexueel overdraagbare micro-organismen, met name als er sprake is van 

ulceratieve SOA (herpes, syfilis, en dergelijke). 
Is deze methode om mensen met een verhoogd risico te identificeren bruikbaar en 
wenselijk bij de toegang tot hulp bij voortplanting? Stel dat de arts reeds lVeet dat er om 

een van de bovengenoemde redenen sprake is van een verhoogd risico. Is het dan ver
antwoord, of zelfs aan te bevelen, om de test als voorwaarde aan te bieden? Naar mijn 

mening kan deze vraag niet met een eenduidig ja of nee worden beantwoord. Ik spits deze 
vraag toe op drie van de genoemde risico-factoren (-groepen). Ten eerste: de aanwezig

heid van alldere SOA. Voor het testbeleid bij de toegang tot IVF is een stellingname in 

deze van groot belang, vooral omdat één van de klassieke SOA, namelijk chlamydia, een 
belangrijke oorzaak is van tubapathologie. Hoewel personen met klassieke SOA een ver
hoogd risico hebben op een HIV-infectie, ben ik er niet van overtuigd dat de aanwe
zigheid van een SOA een goede reden is om de HIV -test als selectie-middel te hanteren 

bij de toegang tot hulp bij voortplanting. Immers, in ons land is de HIV-seroprevalentie 

onder heterosexuelen met een SOA nog steeds laag. Zo blijkt uit onderzoek onder bezoe
kers van een Amsterdamse SOA-polikliniek dat de HIV-seroprevalentie onder heterosexu

ele mannen (die nooit gespoten hadden) slechts 0,5% is, en onder vrouwen (die nooit 

gespoten hadden) slechts 0,1 %." In de rest van Nederland is de HIV-seroprevalentie nog 
lager. Bovendien: een belangrijke oorzaak van tubapathologie bij vrouwen die opteren 
voor IVF is, zoals gezegd, een vroegere chlamydia-infectie. Toch is in de centra die 
wensouders testen tot nog toe slechts zelden een HIV -seropositieve wensouder ontdekt (in 
de periode tot 1993 slechts drie keer). Ook hieruit blijkt dat de kans op een HIV-infectie 

bij heterosexuele SOA-patiënten, hoewel verhoogd, in ons land momenteel nog steeds 

gering is. 
Moet het testen van wensouders met een SOA op grond van deze gegevens worden 

afgewezen? Ik neig naar een bevestigend antwoord, maar bepleit een nadere discussie. De 
vraag, of de aanwezigheid van een klassieke SOA een goede reden is om wensouders op 
HIV te testen, wordt gecompliceerd doordat mogelijk ook alldere factoren dan de HIV
seroprevalentie onder mensen met een klassieke SOA relevant zijn. In de eerste plaats zijn 

36 



er aanwijzingen dat de aanwezigheid van sommige klassieke SOA het natuurlijk beloop 

van een HIV-infectie, en dus de ontwikkeling van AIDS, zou kunnen versnellen. 51 Dit 

kan betekenen dat de kans van een kind met HIV-seropositieve ouders om op jeugdige 

leeftijd een of beide ouders te verliezen, aanzienlijk toeneemt. Ten tweede zou een infec

tie met een van de klassieke SOA wellicht een verhoogde kans op verticale transmissie 

van HIV kunnen impliceren. 58 Mochten deze vermoedens juist blijken, dan rijst de vraag 

of het, ondanks de lage HIV-seroprevalentie onder wensouders met een klassieke SOA, 

niet toch verantwoord zou zijn om bij deze wensouders de HIV -test als voorwaarde te 

stellen, dit in verband met de exlra grote (medische en psychosociale) risico's voor het 

kind in geval van een eventuele HIV-seropositiviteit van de ouders. 

Ten tweede: met betrekking tot (ex-)drugsspuilslers is het van belang om onderscheid te 

maken tussen vrouwen die in het verleden hebben gebruikt en vrouwen die nog steeds 

gebruiken. Deze laatste groep komt sowieso niet in aanmerking voor kunstmatige voortpl
anting vanwege de ernstige risico's voor de psychosociale ontwikkeling van het eventuele 
kind." Dit betekent dat de HIV-test als voorwaarde voor hulp bij voortplanting hier niet 

aan de orde is. Positief geformuleerd: alleen ten aanzien van vrouwen die in het verleden 
met vuile naalden intraveneus drugs hebben gebruikt, zou overwogen moeten worden de 

HIV-test als voorwaarde te stellen. 

Ten derde: de aanwezigheid van bepaalde symptomen die frequent voorkomen bij 

patiënten die HIV-seropositief zijn. Het probleem is hier dat de genoemde symptomen 

weinig specifiek zijn: verschijnselen als moeheid en gewichtsverlies hoeven niet te wijzen 

op ziekte, en als zij dat wel doen, kan het gaan om zeer verschillende aandoeningen, 

waarvan er vele niet ernstig of volledig te genezen zijn60 Het valt op dat Stein en 

Rosene zo'n belangrijk gewicht toekennen aan schimmelinfecties. (Chronische) vulvovagi

nale schimmelinfecties komen zo vaak voor, dat wie deze als criterium voor selectief 

testen hanteert, in feite quasi-universeel test. Ik ben er echter niet van overtuigd dat de 

aanwezigheid van genoemde symptomen in het geheel geen rol zou mogen spelen bij het 

selecteren van wensouders voor de HIV-test. Is het onredelijk de test als voorwaarde te 

stellen bij (bijvoorbeeld) vrouwen die langdurig gewoond hebben in landen waar AIDS 

endemisch is, en bij wie de arts bovendien enkele van de genoemde symptomen consta

teert? 

In het bovenstaande ging ik er van uit dat de arts reeds weet dat er een of meer risico

factoren voor HIV aanwezig zijn. Dat is 'the simple case', in zoverre daarbij voorname

lijk de vraag aan de orde is of het risico op HIV dusdanig verhoogd is, dat het hanteren 

van de test als selectie-middel verantwoord zou kunnen zijn (het eersle van de bovenge

noemde 'grensproblemen'). De situatie wordt complexer wanneer de arts niet weet of bij 

de wensouders sprake is van een of meer risico-factoren. Hierbij zal het vooral gaan om 

risico-factoren behorend tot de 'social and sexual history'. waaronder riskant sexueel 

gedrag. Wil de arts informatie over het al dan niet aanwezig zijn van de betreffende risi-
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co-factoren, dan zal hij daarnaar moeten vragen. Daarbij rijzen tenminste twee proble

men. Ten eerste: Het beginsel van respect voor privacy eist dat hij geen ongerechtvaar
digde inbreuk mag maken op andermans privé-sfeer (-leven). Waar precies de grens ligt 

tussen gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde inbreuken is echter niet eenvoudig aan te 
geven (het tweede van de bovengenoemde 'grensproblemen'). Vragen naar sexueel gedrag 

kan in deze context niet zomaar worden beschouwd als een ongerechtvaardigde inbreuk. 
Het is immers gebmikelijk, want voor het fertiliteitsonderzoek noodzakelijk, dat de arts 
infonneert naar bijvoorbeeld de frequentie van de coïtus. Maar wat als de arts, ten 

behoeve van de selectie van wensouders voor de HIV -test, vraagt naar onveilig sexueel 
gedrag? Ook dit is mijns inziens, gegeven de rol-specifieke verantwoordelijkheid van de 

arts, geen ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy van de patiënt. Van belang is wel 

hoe de arts zijn vragen formuleert. Hier bestaat uiteraard een breed spectrum van directe 

en meer indirecte vragen. Tussen de vraag 'Er zijn wensouders die risico's hebben gelo
pen op een HIV-infectie, hoe ligt dit voor U?', en de vraag 'Bent U prostituee (geweest), 
of is Uw man 'bi'?' ligt een wereld van verschil. 

Ik laat dit probleem hier voor wat het is, en signaleer een tweede, praktisch, probleem. 

Het is goed denkbaar dat het voor een aantal patiënten die door een arts naar hun 'sexle
ven' wordt gevraagd, moeilijk is om helemaal open kaart te spelen, zeker als de vragen 
betrekking hebben op vormen van sexueel gedrag die in brede kring worden veroordeeld. 

Interessant in dit verband is het artikel van Stein en Rosene. Aan de ene kant stellen zij 
de collega-artsen gemst met de mededeling dat' ... greater than 90% of patients feel that 

it is entirely appropriate for physicians to explore these issues.' Even later echter merken 
zij op dat het vermogen van de arts om te achterhalen of er sprake is geweest van riskant 

sexueel gedrag, door enkele factoren wordt beperkt, met name door de voorkeur van 
patiënten om dergelijke gevoelige infonnatie voor zich te houden. 61 Deze beperking zal 

vermoedelijk groter zijn in de onderhavige context, aangezien wensouders kunnen 
vermoeden of zelfs weten, dat openheid over riskant sexueel gedrag problemen kan 

opwerpen bij de toegang tot kunstmatige voortplanting -'eerst een kind, dan de waarheid'. 
Hetzelfde geldt natuurlijk met betrekking tot openheid over andere risico-factoren voor 

HIV. Voor een aantal (buitenlandse) gynaecologen is de ervaring, dat sommige wensou

ders relevante informatie over hun verhoogde risico op een HIV-infectie voor de arts 
verheimelijken, een argument om universeel te testen bij de toegang tot kunstmatige 
voortplanting.62 Een alternatief, dat nadere discussie behoeft, zou zijn dat de arts in 

geval van gerede twijfel de huisarts van de wensouders (met hun toestemming) vraagt of 
naar zijn weten sprake is van een verhoogd risico op een HIV -infectie. (zie paragraaf 

2.3.1) 

De keuze tussen de drie beleidsopties vraagt om het ontrafelen van een Gordiaanse knoop. 
Iedere optie is problematisch. Het minst bevredigend is de eerste optie: 'de test nooit als 

voorwaarde aanbieden'. De arts zou, indien hij weet of op goede gronden vermoedt dat 

38 



sprake is van een sterk verhoogd risico op HIV, wel hulp bij voortplanting mogen weige

ren, maar nict de HIV ~test als voorwaarde mogen hanteren, vooral omdat dit laatste zou 
neerkomen op een 'coercive offer'. Ik betwijfel of dit standpunt consistent is, omdat de 

eventuele keuze van de wensouders voor de test in beide gevallen 'gemengd vrijwillig' is. 

De eigenlijke keuze betreft dan ook die tussen universeel en selectief testen. Ik geef aan 

selectief testen het voordeel van de twijfel. 63 Natuurlijk: universeel testen verkleint de 

kans dat besmette wensouders 'door de mazen van het net glippen'. Universeel testen 

voorkomt ook bij voorbaat de genoemde problemen rond de privacy en, wellicht 

belangrijker, willekeur bij de selectie van wensouders die de arts wil laten testen. Ook 

maakt het moeilijke discussies over de te hanteren selectie-criteria overbodig ('wanneer is 
een verhoogd risico hoog genoeg?'). Universeel testen is op dit moment echter 'the easy 

way out'. Het is immers niet gezegd dat het onmogelijk is redelijke selectie-criteria te 

hanteren. Evenmin staat vast dat een willekeurige toepassing van de selectie-criteria bij 
selectief testen onvermijdelijk is. Deze overwegingen. ill combinatie met de genoemde 

bezwaren tegen universeel testen, zijn voor mij reden om voorlopig de voorkeur te geven 
aan selectief testen. Ik wijs er nogmaals op dat universeel testen blijkens de in 1993 ge

houden enquête in zes Nederlandse IVF-centra tot dan toe slechts drie keer leidde tot de 

identificatie van een besmette wensouder. Daarbij ging het tenminste één keer om een 

persoon die deel uitmaakte van een risicogroep (bloedtransfusie), en die dus mogelijk ook 

via selectief testen zou zijn geïdentificeerd. Hetzelfde beeld rijst op uit een recente 

mondelinge navraag bij een van de grootste IVF-centra in ons land: in vijf jaar tijd 

werden in totaal vicr besmette wensouders geïdentificeerd. Drie ervan waren afkomstig 
uit gebieden waar AIDS endemisch is - deze personen zouden dus ook in het kader van 
een selectief testprogramma zijn geïdentificeerd (persoonlijke mededeling dr C. Jansen). 

Universeel testen zou pas serieus overwogen moeten worden indien de HIV -seropre
valentie onder de Nederlandse bevolking onverhoopt aanzienlijk zou stijgen, of wanneer 

zou blijken dat selectief testen regelmatig resulteert in willekeur, ongerechtvaardigde in

breuken op de privacy, enlof de geboorte van een besmet kind. Wie nu reeds kiest voor 

universeel testen is het station van selectief testen definitief gepasseerd. Wie nu kiest voor 

selectief testen, kan, indien nodig, nog altijd overgaan op universeel testen. 
Uiteraard mag de HIV-test slechts worden aangeboden indien adequate pre- en post-test 

counseling beschikbaar is, en is een e>.pliciete, gerichte toestemming van de betreffende 
patiënt vereist. Het vragen van een 'carte blanche' -toestemming - 'gaat U er mee accoord 
dat IVij U onderzoeken op de aanwezigheid van enkele SOA?' - is beslist onaanvaardbaar. 

Recente pleidooien om IVat betreft HIV-testen het zogenaamde 'opting out' systeem te 

introduceren, waarbij patiënten automatisch worden getest, tenzij zij expliciet toestem
ming weigeren, verdienen evenmin steun. M 
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2.3.3.4 Enkele verwaarloosde problemen 

De toepassing van HIV-testen als voorwaarde bij de toegang tot kunstmatige voortplanting 
roept, of men nu universeel of selectief test, enkele vragen op die om nadere aandacht 

vragen. 
Een eerste vraag is op welk moment de HIV-test aan de orde wordt gesteld. Het verzoek 

om toepassing van een van de vormen van kunstmatige voortplanting vormt in de regel 
het sluitstuk van een langdurig traject van fertiliteitsonderzoek. Het aanbieden van de 

HIV-test in het laatste stadium van dit traject betekent dat weigeraars en seropositieve 

wensouders, wanneer hen de toegang tot hulp bij voortplanting wordt ontzegd, voor niets 

uitvoerig en onaangenaam medisch vooronderzoek hebben ondergaan. Dit probleem kan 
in belangrijke mate worden voorkomen door de HIV-test reeds in een vroeg(er) stadium 

van het traject aan de orde te stellen. Wensouders zouden zodoende tijdig weet hebben 

van de implicaties van de test voor de toegang tot hulp bij voortplanting. Op basis van 
deze wetenschap zouden zij kunnen besluiten zich niet aan nader fertiliteitsonderzoek te 

onderwerpen. Bij wensouders die, in verband met een (voorlopige) weigering van de test 

of vanwege een 'positief' test-resultaa~, (voorlopig) niet voor behandeling in aannlerking 
zouden komen, zou desgewenst wel nader fertiIiteitsonderzoek kunnen plaatsvinden. Ook 
al hebben zij geen recht op hulp bij voortplanting, zij hebben wel recht op informatie over 

de oorzaak van hun fertiliteitsprobleem. 

Een tweede vraag is of men de HIV-test bij wensouders met een 'negatief' resultaat van 

de eerste test in een later stadium zou mogen of moeten herhalen, en zo ja, hoe vaak. 

Deze vraag rijst zowel wanneer men vroeg in het traject op HIV test, als wanneer men in 

het laatste stadium, onnliddellijk voorafgaand aan de eventuele hulp bij voortplanting, 
test; kunstmatige voortplanting neemt immers in de meerderheid van de gevallen langere 

tijd in beslag. Achtergrond van deze vraag is niet alleen dat mensen na de eerste test 

alsnog besmet zouden kunnen raken, maar ook dat een 'negatieve' uitslag van de eerste 

test geen absolute zekerheid verschaft. Oplossing van dit probleem vraagt om een 
afweging tussen enerzijds de wens van de arts om 'op safe te spelen' en anderzijds het 

belang van wensouders om gevrijwaard te zijn tegen de belasting van herhaalde testen. 

Het derde - mijns inziens belangrijkste - probleem betreft de (mogelijke) precedentwer
king van het hanteren van de HIV-test als voorwaarde voor hulp bij voortplanting. Van 

belang in dit verband zijn vooral de veelsoortige genetische risico's voor het nageslacht. 

Een 'dwingend aanbod' van de HIV-test levert natuurlijk geen vrijbrief VOOI' het aanbie

den van alle mogelijke genetische testen als voorwaarde voor hulp bij voortplanting. De 
eis van consistentie betekent echter wel, dat testen op HIV de weg opent naar het 

hanteren van genetisch onderzoek van wensouders als voorwaarde voor hulp bij voort

planting in situaties waarin (mogelijk) aanzienlijke genetische risico's bestaan voor het 
nageslacht. In verband met eventuele genetische risico's voor het toekomstige kind rijst 
overigens een specifieke vraag: welke implicaties heeft de mogelijkheid van prenatale 

diagnostiek of preimplantatie genetische diagnostiek (PGD) van een bepaalde aandoening? 
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Zou de arts in geval van hoge genetische risico's voor het toekomstige kind hulp bij 

voortplanting aflmnkelijk mogen maken van een eventuele . intentie-verklaring' van de 
wensouders, inhoudend dat zij prenatale diagnostiek zullen laten verrichten en, in geval 
van een ongunstige uitslag, de zwangerschap zullen laten afbreken? En mag de arts de 

toegang tot infertiliteitsbehandeling in voorkomende gevallen afhankelijk maken van de 
bereidheid van de ouders in te gaan op het aanbod van PGD? (Voor deze problematiek 
verwijs ik naar het hoofdstuk over PGD). Van belang is een nadere discussie over de 

grenzen van een verantwoorde toepassing van genetisch onderzoek als voorwaarde voor 
hulp bij voortplanting." 

2.4 Conclusies en aanbevelingen 

De implicaties van de HIV-epidemie voor de toegang tot medische hulp bij voortplanting 
in het algemeen en IVF in het bijzonder zijn in het normatieve debat over voortplantings

technologie lange tijd volstrekt onderbelicht. Dit geheel ten onrechte, omdat fundamentele 

vragen aan de orde 'zijn in verband met de verantwoordelijkheid van de IVF-arts in relatie 
tot enerzijds het eventuele IVF-kind en anderzijds de (rechten van) patiënten, in casu 

wensouders. 
Zoals uit de enquête blijkt, wordt mensen die opteren voor IVF in de meerderheid van de 

IVF-centra in ons land gevraagd de HIV-test te ondergaan, hetzij selectief, hetzij 
universeel. Mensen die de HIV-test weigeren - alsmede HIV-seropositieven - krijgen geen 
toegang tot IVF - er is dus sprake van een zogenaamd 'gemengd vrijwillige' test. De 
meeste in de praktijk gehanteerde argumenten vóór dit testbeleid zijn dubieus. Slechts één 

argument verdient serieus overweging: het voorkómen van ernstig leed voor het kind. 
De vraag of artsen, rekening houdend met hun verantwoordelijkheid jegens het kind dat 

mede door hun hulp wordt verwekt, IVF zouden mogen of zelfs moeten weigeren aan 
HIV-seropositieve wensouders kan niet eenduidig worden beantwoord. Een eerste reden 
voor een gedifferentieerd antwoord is dat het nogal wat uitmaakt wie er besmet is: alleen 

de man, alleen de vrouw, of beiden? Als alleen de man besmet is, biedt het 'schoonwas
sen' van diens sperma, eventtIeel in combinatie met de PeR-test, mijns jnziens voldoende 
zekerheid om het er op te mogen wagen. 66 Is de vrouw besmet, of zijn beide wensouders 
besmet, dan is het 'a priori' risico op verticale transmissie ongeveer 25%. In het laatste 
geval is er bovendien een sterk verhoogd risico dat het kind op jeugdige leeftijd wees 

wordt. Een tweede reden voor differentiatie betreft het beschikbaar komen van betere 
mogelijkheden tot preventie van verticale transmissie, en van betere medicatie voor HIV
seropositieve personen. Dit betekent dat zowel het medisch risico als het psychosociale 
risico voor een toekomstig kind van HIV -seropositieve ouders kleiner is geworden. Waar 
artsen tot voor kort, in verband met de grote risico's voor het welbevinden van het 
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eventuele kind, moesten afzien van het verlenen van medische hulp bij voortplanting aan 
een HIV-seropositief paar, is het verschaffen van toegang tot IVF aan een HIV-besmet 
paar mijns inziens niet langer bij voorbaat moreel onaanvaardbaar. Een nadere discussie 

is nodig over de te stellen voorwaarden. Het zou interessant zijn opnieuw een enquête te 
houden onder de IVF-centra in ons land, met name om te bezien of de verbeterde 

preventieve en therapeutische mogelijkheden met betrekking tot HIV -AIDS leiden tot 
bijstellingen van het toegangsbeleid. 

Het aanbieden van de HIV-test als voorwaarde voor IVF staat op gespannen voet met 
(onder andere) het beginsel van respect voor autonomie. Deze praktijk kan desalniettemin 
worden verantwoord met een beroep op de rolspecifieke verantwoordelijkheid van de 

IVF-arts om rekening te houden met de belangen van het eventuele kind. Al kunnen de 
genoemde gunstige ontwikkelingen wat betreft de preventie van verticale transmissie en 
combinatie-therapie in individuele gevallen wellicht een permissiever toegangsbeleid met 

betrekking tot HIV -seropositieve wensouders rechtvaardigen, deze ontwikkelingen vormen 

géén rechtvaardiging voor het laten vallen van de HIV -test als voorwaarde voor toegang 

tot IVF. De aan een eventuele IVF-behandeling voor HIV-seropositieve wensouders te 
stellen voorwaarden vereisen immers dat de arts weet welke wensouders 'at high risk' 

geïnfecteerd zUn, én of zij aan de bedoelde voorwaarden willen en kunnen voldoen. 
Universeel testen van wensouders op HIV is onder de huidige omstandigheden dispropor

tioneel. Selectief testen verdient de voorkeur. Een nadere evaluatie moet uitwijzen of de 
problemen die kleven aan selectief testen op een bevredigende manier kunnen worden 

opgelost. 
Tenslotte is een nadere discussie vereist over de 'timing' van de HIV-test, de eventuele 

herhaling, en - vooral - over de mogelijke precedentwerking van het hanteren van de 
HIV-test als voorwaarde voor toegang tot medische hulp bij voortplanting. 

Dit hoofdstuk is een bewerking mil een artikel dar ik eerder ollder dezelfde rirel schreef met dr M.J. 

Heinemall (l'ijdschrift voor Ferriliteitsollderzoek 1993,·7,lIr.4, Bijlage:1-28). 
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3 DE POST-MENOPAUZE: SPEELTUIN VOOR DE 
VOORTPLANTINGSTECHNOLOGIE? 

3.1 Inleiding 

De meeste IVF-centra in ons land hanteren een leeftijdsgrens voor de vrouw van ongeveer 
40 jaar. Achtergrond daarvan is niet dat men goede nota heeft genomen van de opvatting 

van Plato dat vrouwen tot aan hun veertigste bevoegd zijn kinderen voor de maatschappij 
voort te brengen. maar het gegeven dat de succeskans van IVF bij oudere vrouwen aan

zienlijk kleiner wordt en de risico's voor moeder en kind groter. I De rechtvaardiging 
voor dit beleid is aan het wankelen gebracht toen aan het begin van de jaren negentig 

bleek dat ook oudere, peri- en postmenopauzale vrouwen een redelijk goede kans op 

zwangerschap hebben op voorwaarde dat men gebruik maakt van eicellen van een jonge 
donor.' Bij deze categorie vrouwen kunnen zelfs succescijfers worden behaald die gunstig 

afsteken bij de prognose van jongere, premenopauzale vrouwen die een IVF-behandeling 
ondergaan met eigen eicellen. De leeftijd van de donor, niet die van de ontvangende 
vrouw, blijkt voor de succeskans van IVF-met-donoreicellen de belangrijkste factor. 

Met deze nieuwe stap in de 'revolutie van de voortplanting' wordt een dimensie toege

voegd aan het vermogen om de 'timing' van het verwekken van kinderen te beïnvloeden. 
Dat van uitstel van de zwangerschap door grenzen van de natuur afstel komt, lijkt nu 

nagenoeg verleden tijd. Vanuit cultuurfilosofisch oogpunt betreft het wellicht een 

exemplarische innovatie, in zoverre dat het bij uitstek een symptoom is van het streven 
van de moderne mens om, zoals Descartes het in 'Over de methode' formuleert, 'heer en 

meester te worden van de natuur' . 
De eerste toepassingen van deze methode leidden onmiddellijk tot felle ethische discussie: 
'Mag dan alles wat kan?'. Het internationale debat kreeg een nieuwe impuls toen werd 
bericht dat een Amerikaanse en een Italiaanse vrouw, met behulp van donoreicellen, op 

de leeftijd van 63 jaar waren bevallen van een kind.' (Overigens had de Amerikaanse 

zich toegang verschaft tot de behandeling door de artsen te misleiden omtrent haar werke
lijke leeftijd. Bij het 'intake' gesprek had zij een leeftijd van 52 jaar opgegeven. Een 

slimme meid goochelt met haar leeftijd ".) De ethische discussie heeft (nog) niet geleid 
tot consensus, zoals moge blijken uit een overzicht van standpunten van ethische commis

sie en uit wetgeving in enkele landen. 
De Canadese 'Royal Committee on New Reproductive Teclmologies' heeft aanbevolen 
niet aan het starten van postmenopauzale zwangerschappen mee te werken (behalve als er 
sprake is van een premature menopauze)' De Amerikaanse 'National Advisory Board on 

Ethics in Reproduction' (NABER) acht het opzetten van een peri- en postmenopauzale 
zwangerschap weliswaar bedenkelijk, en bepleit dat deze praktijk 'should be pursued only 
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with extreme caution', maar is er niet vierkant tegen.s Ook in Europa heerst verdeeld
heid. De Franse wetgever heeft bepaald dat IVF met donoreicellen slechts toelaatbaar is 

bij vrouwen 'en age de procréer'. 6 De Britse 'Human Fertilisation and Embryology 

Authority' (HFEA) toont zich echter ambivalent.' Enerzijds acht zij geen leeftijdsgrens 

nodig en wenselijk, anderzijds zoU zij bezorgd zijn als ee~ infertiliteitscentrum regelmatig 

oudere vrouwen zou behandelen - de HFEA zou in dat geval eisen dat het betreffende 

centrum deze praktijk zou verantwoorden in termen van 'the welfare of the child'. In ons 

land hebben zowel de KNMG-commissie Medische Ethiek als de Gezondheidsraadcom

missie 'Herziening Planningsbesluit IVF' gepleit voor een voorwaardelijke, stapsgewijze 

verhoging van de leeftijdsgrens voor IVF met donoreicellen. 8 In een aantal Europese 

landen, waaronder Duitsland, is de peri- en postmenopauzale zwangerschap (vooralsnog) 

een' non-issue', aangezien eiceldonatie daar verboden is. 9 

Voorstanders van het bieden van toegang tot IVF-met-donoreicellen aan peri- en postme

nopauzale vrouwen stellen dat de kinderwens bij wensouders diepgeworteld is, en dat het 

vervullen van die wens voor de ouders een bron van grote vreugde is - 'a child is a joy at 

any age'. Tegenstanders hebben verschillende bezwaren, die vragen om een analyse. Ik 

begin echter met twee opmerkingen vooraf. 
Om te beginnen: dit hoofdstuk betreft eiceldonatie ten behoeve van 'oudere' wensmoe

ders. De meer algemene ethische discussie over 'coöperatieve' voortplanting en met name 

over de 'klassieke' eiceldonatie - eiceldonatie ten behoeve van jongere vrouwen, die 
bijvoorbeeld kampen met een premature menopauze - blijft hier buiten beschouwing. Ik 

ga er hier 'for the sake of argument' van uit dat er geen doorslaggevende morele 

bezwaren zijn tegen deze reeds langer toegepaste vormen van ART. JO Dit laat onverlet 

dat aan het gebruik van donorgameten in het algemeen en eiceldonatie in het bijzonder 

ethische aspecten en vragen kleven, die een nadere discussie vergen. 1I Ik noem slechts 
enkele aandachtspunten. Om te beginnen bestaan er onopgeloste (en wellicht onoplosbare) 

vragen met betrekking tot het recht op informatie van de 'donor'kinderen omtrent hun 

herkomst Y Ook verschillende methoden om donoreicellen te verkrijgen staan ter discus

sie." Mag de arts bijvoorbeeld aan onvruchtbare IVF-patiënten vragen of zij 'boventalli

ge' eicellen willen doneren? En zou het aanvaardbaar zijn om eierstokweefsel van dode 
foetussen of overleden vrouwen/meisjes als bron van eicellen te gebruiken?14 Bovendien 

spelen er, indien de eiceldonor behoort tot de intimi van de wensouders, mogelijk risico's 
in verband met een driehoeksverhouding tussen het jonge kind en 'de twee moeders'. 

Tenslotte is de medische keuring van kandidaat-donoren omgeven met ethische vragen. 
Deze betreffen niet alleen het testen op HIV, maar ook het voorafgaande genetisch 

onderzoek. Vraag is bijvoorbeeld of aansluitend bij de (gebruikelijke) familie-anamnese 

ook routinematig genetische testen mogen plaatsvinden, bijvoorbeeld op dragerschap van 

cystische fibrose (taaislijmziekte). (Zie hoofdstuk 9.) 

En ten tweede: er is de laatste jaren veel gezegd over de maatschappelijke context van de 
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vraag om hulp bij voortplanting door oudere wensmoeders, en, in het verlengde daarvan, 

over de wenselijkheid van maatschappelijke hervormingen die de combinatie van betaalde 

arbeid en moederschap (op jongere leeftijd) vergemakkelijken. Ik denk hierbij natuurlijk 

vooral aan de oratie van Te Velde en aan het rapport 'Het late ouderschap' van de 

Emancipatieraad. IS Deze maatschappijkritische invalshoek blijft hier buiten beschouwing. 

Om te beginnen heb ik aan de pleidooien voor hervormingen niets toe te voegen. Maar 

bovendien denk ik dat de bedoelde hervormingen de vraag van oudere vrouwen om hulp 

bij voortplanting niet geheel zullen doen verdwijnen. Immers, ten eerste blijkt dat deze 

hulpvraag niet alleen afkomstig is van vrouwen die hun eerste zwangerschap te lang 
hebben uitgesteld. Regelmatig gaat het om (eventueel: gescheiden) vrouwen die reeds een 

kind (van hun eerste partner) hebben, en graag nog een kind (van hun nieuwe partner) 

willen, of om vrouwen die pas later in hun leven een partner hebben gevonden. En ten 
tweede is het vermoedelijk 'wishful thinking' om ervan uit te gaan dat vrouwen in een 

maatschappij die het combineren van betaalde arbeid en jong(-er) moederschap vergemak

kelijkt opeens allemaal voor moederschap op jonge(re) leeftijd zullen kiezen. Ik ontken 

geenszins de noodzaak van bedoelde maatschappelijke veranderingen, maar wel dat de 

onderhavige problematiek door die veranderingen van de ethische agenda zal verdwijnen. 

Het persoonlijke is niet altijd politiek. 

3.2 Inventarisatie en evaluatie van morele bezwaren 

Dit gezegd zijnde - hoe zit het met de ethiek van hulp bij voortplanting aan peri- en 

postmenopauzale wensmoeders? Welke morele bezwaren kan men hiertegen aanvoeren, 
snijden deze bezwaren hout, en zoja, wat zijn dan de implicaties ervan voor de praktijk? 
Ten behoeve van de analyse breng ik een onderscheid aan tussen twee typen van bezwa
ren, namelijk enerzijds 'directe' bezwaren, die de behandeling als zodanig betreffen, en 

anderzijds 'consequentialistische' bezwaren, die betrekking hebben op (mogelijke) 

negatieve gevolgen van deze praktijk. Dit onderscheid sluit het bestaan van mengvormen 

natuurlijk niet uit. 

3.2.1 Een direct bezwaar: 'het is onnatuurlijk'I' 

Het argument 'het is onverantwoord, want onnatuurlijk' (kortweg 'het argument van de 

natuur') kan, zoals de filosofe Warren heeft betoogd, slechts overtuigend zijn indien er 

duidelijke criteria zijn om te onderscheiden tussen enerzijds natuurlijke - en anderzijds 

onnatuurlijke situaties en handelingen, en indien afdoende wordt beargumenteerd waarom 
de laatste inderdaad onverantwoord zijn. I7 Is aan dit vereiste voldaan? 
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Het argument van de natuur kent verschillende varianten, een 'naïeve' versie en een 
gesofisticeerde versie. De naïeve versie stelt dat 'de natuurlijke werkelijkheid', in de zin 

van: wat zich afspeelt in de levende natuur zonder menselijke interventie, normerend is 
voor ons handelen. Nemen we deze opvatting serieus dan moeten we onszelf als cultuur

scheppende wezens ontkennen, en als het ware 'terug de boom in'. Het is duidelijk dat de 
norm 'terug naar de natuur' zo opgevat haaks staat op cultuur in het algemeen en genees
kunde en gezondheidszorg in het bijzonder - artsen grijpen inmlers voortdurend in 
natuurlijke processen. 

Critici van de peri- en postmenopauzale zwangerschap argumenteren veelal minder 

simplistisch. De Canadese 'Royal Committee on New Reproductive Technologies' 
bijvoorbeeld wijst deze praktijk, voorzover bedoeld 'to expand the human reproductive 

lifespan', (met name) af omdat het normaal is dat oudere vrouwen onvruchtbaar zijn - er 

is geen medische indicatie. 18 Artsen als Antinori en Sauer zijn niet bezig een ziekte te 
behandelen of een 'malfunctioning organ system' te herstellen, maar zij pogen het 

normale verouderingsproces deels terug te draaien. De Canadese commissie hanteert 
impliciet de gesofisticeerde versie van het argument van de natuur, in ons land met verve 

verdedigd door (Hub) Zwart, en door hem aangeduid als 'het natuurberoep in aristoteli
sche zin' .19 Waar het vanuit dit perspectief om gaat is dat zich in onze biologische 

natuur bepaalde gerichtheden aftekenen die zin en richting geven aan het medisch 

handelen. Het medisch handelen wordt genormeerd door de oriëntaties die in het lichaam 

zelf aanwezig zijn, door het natuurlijk verloop van de levensprocessen. Medisch handelen 

is natuurlijk voorzover het zich voegt naar de natuur, en de natuur tegemoet komt of 
herstelt waar de natuurlijke gerichtheid op gezondheid op zich ontoereikend is. Bij het 
opzetten van een postmenopauzale zwangerschap voegt de arts zich echter niet naar de 
natuur - integendeel, hij probeert juist de natuurlijke gang van zaken ongedaan te maken. 

Wat hiervan te denken? Om te beginnen: is het wel altijd zo duidelijk waar de grens ligt 
tussen natuurlijke en onnatuurlijke situaties? (Denk aan het eerste vereiste van Warren wat 
betreft een overtuigend 'natuurlijkheidsargument). Dit is vermoedelijk regelmatig niet het 

geval, zoals ook blijkt uit de onderhavige casus. Het natuurberoep lijkt te veronderstellen 

dat er een duidelijke grens bestaat tussen een premature, onnatuurlijk-vroege, menopauze 
(de arts zou de vruchtbaarheid dan mogen herstellen) en een 'natuurlijke' menopauze. 
Deze veronderstelling is onjuist. De gemiddelde leeftijd waarop de menopauze zich (te 

onzent) voordoet is ongeveer 50-52 jaar. De grens voor een premature menopauze is 
internationaal bepaald op 38-40 jaar. Deze grens is natuurlijk enigszins arbitrair. Men zou 
even goed kunnen afspreken dat deze grens enkele jaren later ligt. Het (conform boven 

genoemde redenering) uitsluiten van een IVF-behandeling (met donoreicellen) van een 
aanzienlijke groep vrouwen uit de leeftijdscategorie van 38 tot pakweg 44 jaar met een 

verwijzing naar een arbitraire grens is moeilijk uit te leggen en te verdedigen. 
Los van dit 'grensgeschil' rijst de principiële vraag waarom iets dat onnatuurlijk is in de 

bedoelde zin per se ook onverantwoord of inulloreel is. Een interessante casus, om de 
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gedachten over het al dan niet behandelen van leeftijdgebonden (natuurlijke) onvruchtbaar

heid nader te bepalen, betreft cosmetische middelen en ingrepen, vooral voorzover deze 
gericht zijn op het maskeren of (tijdelijk) elimineren van uiterlijke kenmerken van 

veroudering, zoals rimpels en mannelijke kaalheid. Het verven van grijze haren, het 

dragen van een pruik, het gebruik van anti-rimpel-crèmes, het is allemaal onnatuurlijk -

maar kan overtuigend worden geargumenteerd dat dergelijke middeltjes een ongerecht

vaardigde inbreuk vormen op de biologische natuur van ouderen (of oudere jongeren)? 

Men kan verdedigen dat dergelijke maskerades getuigen van een al te grote waardering 

voor een jeugdig uiterlijk, en dat verstandige mensen zich schikken in de natuur en de 
uiterlijke symptomen van het natuurlijke verouderingsproces aanvaarden. Maar moet 
mensen die daar anders over denken eens goed de les worden gelezen? Handelen zij 

laakbaar? 

Natuurlijk, aan de orde is vooral ook de taak van de m1s (de hoofdrolspeler in - althans 

Zwart's versie van - het natuurberoep in aristotelische zin): wanneer mag de dokter 
helpen? Volgens Zwart is het 'herstellen van de natuurlijke, i.e. gezonde, situatie' de 

primaire taak van de arts. Hij komt op dit punt dicht in de buurt van Kuitert, die stelt dat 

het in de geneeskunde gaat om: mensen helpen ontkomen aan het kwaad van ziekte, 

lichamelijke gebreken, en een vroegtijdige dood. 20 Mij lijkt dat dit aansluit bij het 

traditionele zelfbeeld van de medische beroepsgroep. Het is als het ware de harde kern 

van de geneeskunde. Het is echter niet zo dat het werkterrein van de geneeskunde 

duidelijke en vaste grenzen kent. Deze grenzen zijn vloeiend. De aanduiding 'harde kern' 

van de geneeskunde suggereert al dat er ook een 'perifere geneeskunde' is, bestaand uit 
(onder andere) 'medische oplossingen voor niet-(strikt)-medische problemen'. Voorbeel

den zijn cosmetische chirurgie (in ieder geval voorzover deze dient tcr maskering van 
veroudering - denk aan een 'facelift'), en sterilisatie in het kader van de gezinsplanning. 

Welnu, het is evident dat een dergelijke verruiming van de 'taakopvatting' van de arts 
interessant is voor de filosofie en geschiedenis van de geneeskunde. Echter, of de 

afzonderlijke manifestaties van deze perifere geneeskunde moreel onverantwoord (of 
onwenselijk) zijn louter en alleen omdat zij niet passen binnen de traditionele taakom

schrijving van de arts, is nog maar de vraag. Maakt wie deze vraag bevestigend beant
woordt zich niet schuldig aan 'medica-moreel essentialisme'? 
Men kan stellen dat in een debat over de ethiek van de postmenopauzale zwangerschap 

een verwijzing naar (in tamelijk brede kring geaccepteerde) cosmetische middeltjes en -

chirurgie misplaatst is. Immers, weliswaar is in beide gevallen sprake van een doorkrui
sing van natuurlijke processen, maar op een belangrijk punt bestaat een verschil: bij 
'cosmetic enhancement' zijn, ervan uitgaand dat hij/zij zelf betaalt, alleen de belangen 

van de betrokken persoon in het geding (het is een 'self-regarding act'), terwijl bij het 

starten van een peri- of postmenopauzale zwangerschap ook een derde partij in het geding 

is, namelijk het toekomstige kind. Deze repliek suggereert echter dat niet zozeer onze 
biologische natuur op zich morele grenzen stelt aan ons handelen en het handelen van de 
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arts, maar (eventueel) de belangen van degenen die mogelijk geraakt worden door betref

fende 'tegennatuurlijke' ingrepen. Het lijkt er op dat het 'argument van de natuur' soms 

de vertaling is van een onbehagen dat betrekking heeft op de (mogelijke) risico 's van 

(hulp bij) voortplanting door (aan) vrouwen in of na de overgang, met name de gevolgen 
voor het toekomstige kind.'! In dat geval gaat het om een verkapt cOllseqllelltialistisch 
bezwaar. Ik kom op deze versie terug. (paragraaf 3.2.2.5) 

Het natuurberoep in aristotelische zin kan mij vooralsnog niet overtuigen. Ik betwijfel dan 
ook of hieraan een hard moreel bezwaar kan worden ontleend tegen de peri- en postmeno
pauzale zwangerschap. 

3.2.2 Consequentialistische bezwaren 

De gevreesde negatieve gevolgen van de peri- en postmenopauzale zwangerschap zijn, 

zoals uit het onderstaande moge blijken, divers. 

3.2.2.1 'Het is een onrechtvaardige verspilling van schaarse financiële middelen' 

Dit bezwaar kent verschillende versies. Sommigen wijzen collectieve financiering van IVF 

af, (met name) omdat IVF duur is en omdat zij ongewilde kinderloosheid niet als een 

ernstig probleem beschouwen ('er valt best mee te leven'). Tegen deze achtergrond 
beschouwen zij ook collectieve financiering van IVF-met-donoreicellen ten behoeve van 

peri- en postmenopauzale vrouwen als onverantwoord. De tweede versie van het bezwaar 
luidt dat collectieve financiering van de tot nog toe gangbare IVF, inclusief eiceldonatie 

tcn behoeve van jongere vrouwen die kampen met bijvoorbeeld een premature menopau

ze, acceptabellrechtvaardig is, maar collectieve financiering van hulp bij voortplanting aan 
oudere peri- en postmenopauzale vrouwen niet. 
Beide versies van het bezwaar betreffen nict IVF voor oudere vrouwen op zich, maar de 
financiering daarvan met gemeenschapsgelden. Het bezwaar vervalt dan ook, of wordt 

althans aanzienlijk zwakker, indien de betreffende wensouders zelf zouden betalen voor 
IVF (of een aanvullende verzekering daarvoor zouden afsluiten). 
De vraag of IVF (definitief) in het ziekenfondspakket - of in een eventuele toekomstige 

basis verzekering - zou moeten worden opgenomen, en zoja, of dit dan ook zou moeten 

gelden voor IVF bij postmenopauzale vrouwen, valt buiten het bestek van deze beschou

wing. Vanuit ethisch oogpunt gaat het daarbij om de vraag of deze voorziening gerekend 
moet worden tot de fundamentele gezondheidszorgvoorzieningen die voor iedere burger 
(ook financieel) toegankelijk moeten zijn." Ik beperk mij tot enkele kanttekeningen. 

Laten wij, ten behoeve van de discussie, aannemen dat IVF, al dan niet met donoreicel

len, inderdaad thuishoort in het ziekenfondspakket of basispakket - kunnen wij dan op 

goede gronden verdedigen dat de collectieve financiering niet zou moeten gelden voor 
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IVF ten behoeve van oudere, peri- en postmenopauzale vrouwen? (Wie deze vraag 

bevestigend beantwoordt, onderschrijft in feite de tweede versie van het onderhavige 

bezwaar). Een dergelijke argumentatie kan slechts overtuigend zijn indien aan tenminste 

een van de volgende voorwaarden is voldaan: 
- overtuigend is aangetoond dat hulp bij voortplanting aan deze groep vrouwen moreel 
onaanvaardbaar is (collectieve financiering van moreel abjecte praktijken is uiteraard 

ongepast); 
- overtuigend is aangetoond dat hulp bij voortplanting aan deze groep vrouwen, hoewel 
niet per se onaanvaardbaar, in een moreel relevant opzicht verschilt van eiceldonatie ten 

behoeve van jongere vrouwen. 
Indien men vindt dat de gangbare IVF collectief moet worden gefinancierd, en bovendien 
van mening is dat IVF ten behoeve van peri- of postmenopauzale vrouwen van pakweg 

46-50 jaar niet bij voorbaat onaanvaardbaar is, kan men verdedigen dat ook deze vrouwen 
recht hebben op een vergoeding van de behandeling - 'gelijke nonnen, gelijke kappen'. 

Wie de beide premissen onderschrijft, maar een vergoeding voor IVF bij oudere vrouwen 
afwijst, vindt kennelijk dat er een of meer moreel relevante verschillen zijn. Diverse 

argumenten vergen een nadere analyse, waaronder de volgende. Ten eerste: 'oudere 
wensmoeders hebben hun kans verspeeld, hadden ze maar eerder een kind moeten ver

wekken ... '. Dit argument tegen vergoeding impliceert dat de infertiliteit van deze groep 

vrouwen 'self-inflicted' is, omdat zij de zwangerschap welbewust hebben uitgesteld. Deze 
redenering lijkt mij problematisch. Om te beginnen is een aantal oudere infertiele 

vrouwen altijd infertiel geweest. Van een vroegere 'equal opportunity' om op natuurlijke 
wijze een kind te verwekken is nooit sprake geweest. Hetzelfde geldt als een vrouw 'de 

ware Jacob' pas op hogere leeftijd heeft ontmoet. Ook dan kan men niet volhouden dat zij 
haar kans niet eerder heeft gegrepen - het is eerder zo dat zij voorheen geen kans heeft 

gekregen. En zelfs in die gevallen waar de vrouw voorheen bewust haar zwangerschap 
heeft uitgesteld, en nu vergeefs probeert zwanger te worden, is het 'self-inflicted' 

karakter van haar infertiliteit op zich niet zonder meer te beschouwen als een moreel 
valide reden om vergoeding van behandeling te weigeren. Dat zou immers op gespannen 
voet staan met het gegeven dat het 'eigen schuld, dikke buIt' -principe elders binnen de 
gezondheidszorg niet is geaccepteerd (denk bijvoorbeeld aan skiërs met gebroken benen, 
ex-alcoholisten met een kapotte lever, etcetera)," Een tweede, wellicht sterker, argu

ment tegen collectieve financiering van IVF voor oudere wensmoeders zou kunnen zijn 
dat hun infertiliteit geen ziekte is, maar de 'natuurlijke' situatie - er is dus geen medische 

indicatie voor hulp bij voortplanting. Collectieve financiering zou hier dan ook evenmin 

aangewezen zijn als voor cosmetische, niet-medisch-geïndiceerde, chirurgie. 
Wat hier ook van zij, beide versies van het bezwaar tegen de post-menopauzale zwanger
schap worden zoals gezegd zwakker als de vrouw zelf betaalt voor de IVF-behandeling. 

Daarmee is echter, anders dan gesuggereerd in bijvoorbeeld het KNMG-rapport, de 
problematiek van de verdelende rechtvaardigheid niet helemaal van de baan." Hulp bij 
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voortplanting aan oudere vrouwen kan immers resulteren in aanzienlijke medische 

problemen, niet alleen voor de moeder, maar wellicht ook voor het kind (zie 3.2.2.4 en 

3.2.2.5). De kosten die gemoeid zijn met bijvoorbeeld eventuele perinatale interventies of 

opnames op de neonatale intensive care afdeling zullen minstens in een aantal gevallen 

worden gedekt uit collectieve middelen. Hoewel deze eventuele 'secundaire' kosten niet 

noodzakelijk betekenen dat het opstarten van een peri- of postmenopauzale zwangerschap 

een onrechtvaardig gebruik van schaarse financiële middelen impliceert, vormen deze wel 
reden tot zorg. Dit is op zich een goede reden om, als een arts al hulp bij voortplanting 

verleent aan oudere vrouwen, het risico op medische complicaties zoveel mogelijk te 
beperken. 

3.2.2.2 'Het doet de IVF meer kwaad dan goed' 

De link tussen IVF bij oudere vrouwen en de verzekeringsproblematiek wordt ook op een 

heel andere manier gelegd. Een aantal IVF-artsen is beducht voor een (verdere) negatieve 

beeldvorming rond IVF. Onder hen leeft de vrees dat een volledige maatschappelijke 

acceptatie van 'de gewone' IVF, culminerend in de definitieve opname ervan in het 

ziekenfondspakket (of opname in het toekomstige basispakket), zal worden bemoeilijkt 

door de toepassing van IVF bij 'Sara's'. Zij wijzen deze toepassing (mede of soms 

primair) om deze reden af. 25 

Ook al komt dit bezwaar voort uit een reële zorg voor de financiële toegankelijkheid van 

IVF voor de reguliere groep van patiënten, ongeacht hun inkomen, dit bezwaar is toch 

opportunistisch; als blijkt dat de (toegankelijkheid van) 'de gewone IVF' niet zal lijden 

onder de toepassing van eiceldonatie ten behoeve van oudere vrouwen zou men deze 

toepassing aanvaardbaar - of althans minder problematisch - achten. Voor de morele 

evaluatie van deze toepassing lijkt dit bezwaar mij hoogstens van secundair belang. 

3.2.2.3 'Het vergroot het tekort aan donoreicellen' 

Dit bezwaar kent twee versies, die beide, zoals ik hoop aan te tonen, berusten op 

aanvechtbare empirische en morele veronderstellingen. 
De eerste versie luidt als volgt: 'donoreicellen vormen een schaars goed, omdat het 

moeilijk is eiceldonoren te werven. Het toepassen van IVF-met-donoreicellen bij oudere 

vrouwen zal de behoefte aan donoren aanzienlijk doen stijgen. Dit, gecombineerd. met 
een gelijkblijvend-maar-onvoldoende aanbod, zal de kans van jongere infertiele vrouwen 

om donoreicellen te ontvangen verkleinen - hetgeen onrechtvaardig is.' Wat hiervan te 

denken? Om te beginnen vervalt dit bezwaar indien de oudere wensmoeders zelf een 
donor rekruteren, bijvoorbeeld een vriendin, (jongere) zus, of dochter. 26 Bovendien zal 
naar verwachting het tekort aan donoreicellen in de nabije toekomst ten gevolge van de 

introductie van nieuwe technologie - zoals in vhro rijping van eicellen - kunnen worden 
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verkleind of zelfs geëlimineerd. 27 Wat hier ook van zij, de morele veronderstellingen 

achter het bezwaar roepen eveneens vragen op. Uit het simpele feit dat oudere vrouwen 
tot nog toe niet in aamnerking kwamen voor IVF, en dat hun toegang tot IVF-met-dono

reicellen de kans op een (spoedige) behandeling van jongere vrouwen mogelijk zal 

verkleinen, volgt niet dat zij om redenen van rechtvaardigheid ook nu van de behandeling 

moeten worden buitengesloten, of dat zij (als groep) de laatste plaats op de wachtlijst voor 

donoreicellen zouden moeten krijgen. Waarom zou een vrouw van 46 jaar lager moeten 
'scoren' op de wachtlijst dan een vrouw van 39 jaar? Wellicht speelt ook hier de idee mee 

dat de oudere vrouw haar kans op een kind door bewust uitstel van de zwangerschap heeft 

verspeeld. De kritiek die zojuist op een vergelijkbare argumentatie is geleverd is ook hier 

van toepassing (zie 3.2.2.1). Overigens: zouden degenen die het onderhavige bezwaar 

onderschrijven ook verdedigen dat een vrouw van 39 met twee kinderen op grond van 

overwegingen van rechtvaardigheid voorrang verdient boven een ongewild kinderloze 
vrouw van 467 

De tweede variant van het bezwaar betreffende de toenemende schaarste van donoreicellen 
is verwoord door Joffe: 'the egg donor will probably expect the recipient to be of normal 

childbearing age. If this assumption were challenged, an oocyte donor might feel anxious 

about the care of the child she will help to create, and also about the increased chance 

that her genetic child will want to trace her, if that child's legal mother died or became 

disabled through aId age when the child was still of dependant age. If older post-meno

pausal wamen qualify for ART (assisted reproductive technology), the result of these 

concerns might be that oocyte donors would be even less forthcoming, and this would 

indirectly damage the chances of young infertile wamen to have children. ," Ook dit lijkt 

een weinig plausibele objectie tegen IVF voor peri- en postmenopauzale vrouwen. Het 

risico dat vrouwen minder gauw bereid zullen zijn eicellen te doneren kan immers worden 
beperkt door aan eiceldonoren het recht toe te kennen zelf te bepalen of haar eicellen ook 

mogen worden gebruikt voor de behandeling van oudere vrouwen. 

Een laatste kanttekening: het onderhavige bezwaar kan een volledige afwijzing van hulp 

bij voortplanting aan peri- en postrnenopauzale vrouwen nooit dragen. Het bezwaar is 
immers bij voorbaat niet van toepassing indien men daarbij gebruik zou maken van donor
embryo's, d.i. boventallige IVF-embryo's die door het betreffende donarpaar worden 

afgestaan voor een infertiliteitsbehandeling van lotgenoten. Aan dergelijke embryo's be

staat, zoals bekend, geen gebrek. 

3.2.2.4 'De medische risico's voor de vrouw zijn onverantwoord' 
Met de leeftijd van de vrouw neemt de kans op complicaties tijdens de zwangerschap toe. 

Genoemd wordt onder andere een hogere kans op zwangerschapshypertensie en -diabe
tes. 29 Ook is er sprake van een toename van de maternale mortaliteit. Zo meldt een 
Amerikaans onderzoek dat de sterfte stijgt van 20 vrouwen per 100.000 geboorten op 
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dertigjarige leeftijd naar 80 vrouwen op veertigjarige leeftijd. 'o Hoewel men aanneemt 
dat de risico's voor vrouwen van 45- of 50-plus weer hoger zijn, is nog onduidelijk welke 

precies de risico's zijn voor deze leeftijdscategorie (in welke mate de risico's toenemen). 

Betekenen de grotere medische risico's en onzekerheden dat de arts die hulp bij voort

planting verleent aan oudere vrouwen een loopje neemt met zijn professionele verant
woordelijkheid?'! 

Om te beginnen: de verantwoordelijkheid van de arts ten aanzien van de oudere vrouw 

vraagt uiteraard dat hij haar inlicht over de toenemende risico's van een zwangerschap 

voor haar eigen gezondheid. De verantwoordelijkheid van de arts mag echter, anders dan 

de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) in haar stellingname inzake 
de postmenopauzale zwangerschap suggereert, niet worden gereduceerd tot de informatie
plicht." Een dergelijke reductie impliceert een minimalistische ethiek: 'u vraagt, wij 
waarschuwen - en draaien', en reduceert de arts tot cen a-morele marionet van de patiënt. 
De arts zou dan, niettegenstaande de enorme gezondheidsrisico's voor de wensouders, 

desgewenst ook mogen, of zelfs moeten, helpen bij het starten van een zgn 'abdominale' 

zwangerschap bij patiënten zonder baarmoeder.:n Waar het om gaat is dat de arts een 

eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het afwegen van gezondheidsrisico's 

voor de patiënt. 
Mag de arts dan in het geheel geen risico's nemen met betrekking tot de gezondheid van 

de vrouw/wensmoeder? Een strikte interpretatie van het beginsel I in dubiis abstine' zou 

betekenen dat hulp bij voortplanting per se onverantwoord is. Een zwangerschap is 

immers nooit geheel zonder risico voor de vrouw. De vraag is dan ook niet of de 'voort

plantingsarts' risico's mag nemen (hij kan en doet niet anders), maar welke. Of sprake is 

van te grote risico's hangt niet alleen af van de statistische kans dat zich complicaties 
voordoen, en van de aard en ernst van de complicaties (gaat het bijvoorbeeld om een 

behandelbaar 'ongemak', of om een levensbedreigende complicatie?), maar ook van het 
belang van het doel dat men wil realiseren. Vergelijkbare medische risico's kunnen, 

afhankelijk van de waardering van het ('non-mora/') goed dat kan worden bereikt, als 
proportioneel of als disproportioneel worden beschouwd. Dit maakt het bereiken van 
overeenstemming over de grens tussen aanvaardbare en excessieve risico's moeilijk. 

Gegeven het feit dat de risico's zeer geleidelijk (en reeds vanaf relatief jonge leeftijd) 
toenemen, is het onmogelijk om een niet-willekeurige, 'harde' leeftijdsgrens te bepalen. 
Natuurlijk, vanuit statistisch oogpunt neemt met het stijgen der jaren de kans op overlij
den ten gevolge van complicaties sterk toe. Echter, voor menige veertig- tot vijftigjarige 

wensmoeder zal een verhoogd risico van 0,1-0,2% dat zij komt te overlijden door com
plicaties volstrekt aanvaardbaar zijn. Moet een arts op grond van dit risico vanaf 45 jaar 

een medische contra-indicatie stellen? Of is dit arbitrair, omdat de risico's bij (gezonde) 
47-jarigen nauwelijks groter lijken? Of is een leeftijdsgrens van 45 jaar juist al te ruim? 
Moet de grens bij 38 of 35 jaar liggen, omdat ook dan reeds sprake is van iets verhoogde 

risico's voor de vrouw? (Bruinse wijst er op dat een zwangere vrouw van 35 jaar vanuit 
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verloskundig oogpunt reeds hoort tot de 'oudere zwangeren' .34) 

Aan de geleidelijke toename van de medische risico's voor de vrouw kan waarschijnlijk 

geen valide argument worden ontleend tegen iedere verhoging van de gangbare leeftijds

grens. Ook onder voorstanders van het verhogen van de leeftijdsgrens, zoals Antinori 

c.s., bestaat echter een brede overeenstemming over de noodzaak van een tweetal 

zorgvuldigheidsvoorwaarden teneinde de risico's voor de oudere vrouw te beperken. 35 

Ten eerste een medische selectie, waarbij vrouwen met bekende risico-factoren - zoals 

hoge bloeddruk, diabetes mellitus, etcetera - van de behandeling worden uitgesloten. Dit 

beleid biedt natuurlijk geen garantie op een probleemloze zwangerschap. Uit de eerste 

evaluatie studies blijkt dat zich bij zwangeren ouder dan 45 jaar frequent complicaties 

voordoen, ondanks de voorafgaande keuring en selectie. Zo kampte ongeveer een derde 

van deze zwangeren met hoge bloeddruk, en ongeveer 17% met zwangerschapsdi

abetes." Dergelijke problemen doen zich met name voor bij meerlingzwangerschappen. 

Deze bevinding onderstreept het belang van de tweede zorgvuldigheidsvoorwaarde: een -

adequate monitoring van de zwangerschap en 'high risk obstetrical care' voor wensmoe
ders die de selectie gepasseerd zijn. Zodoende kan bij eventuele complicaties snel worden 

ingegrepen. 

Genoemde bevindingen bevestigen bovendien het belang van additionele zorgvuldigheids

voorwaarden, gericht op een verdere reductie van medische risico's voor oudere wens

moeders." Als derde zorgvuldigheidsvoorwaarde zou moeten gelden dat men de leef

tijdsgrens slechts stapsgewijs verhoogt. Tegen de achtergrond van de geringe ervaring die 

tot nog toe is opgedaan met zwangerschappen bij vromven van 45-50 jaar, acht ik het 

kwalijk om, zoals hier en daar in het buitenland gebeurt, nu al zwangerschappen te starten 

bij vrouwen ver over de 50 en zelfs bij zestigplussers. Deze haast doet vermoeden dat 

men zich weinig gelegen laat liggen aan de ethiek van medische experimenten met men

sen, die immers eist dat (behalve in 'emergency cases') verdergaande, potentieel riskante
re, stappen slechts worden overwogen nadat is gebleken dat de gezondheidsrisico's van de 

eerste experimentele stap aanvaardbaar zijn - 'proceed with caution'. 

Het pleidooi voor een stapsgewijze verhoging van de leeftijdsgrens in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek naar de medische risico's is inmiddels overgenomen door 
zowel de KNMG-commissie Medische Ethiek als de Gezondheidsraadcommissie 'Herzie

ning Planningsbesluit IVF'. 3S Enig verschil van mening bestaat over de 'upper age limit' 

van vrouwen die zouden kunnen deelnemen aan dergelijk onderzoek. Ik bepleit een 
(minstens voorlopige) bovengrens van plusminus 50 jaar. De Gezondheidsraadcommissie 

adviseert dat de vrouw bij het begin van de behandeling niet ouder mag zijn dan 48 jaar. 

Deze grens sluit, aldus de commissie, aan bij de in de huidige adoptiewetgeving gestelde 
limiet (het leeftijdsverschil tussen adoptie-ouders en het te adopteren kind mag ten hoogste 

50 jaar zijn). De KNMG-commissie bepleit daarentegen een hogere voorlopige grens, nl 

55 jaar. Deze grens lijkt mij, (alleen al) in het licht van de gewenste zorgvuldigheid wat 

betreft de toenemende medische risico's, aan de hoge kant. 
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Het onderhavige bezwaar tegen hulp bij voortplanting aan vrouwen van 50- of SS-plus is 

niet categorisch. Mocht immers uit medisch-wetenschappelijk onderzoek blijken dat de 
risico's voor iets jongere vrouwen meevallen, of althans middels (nadere) voorzorgsmaat

regelen voldoende onder controle kunnen worden gehouden, dan komt dit bezwaar te 
vervallen, en zou men een volgende stap - een verdere verhoging van de leeftijdsgrens -

kunnen overwegen. Of die stap inderdaad mag worden gezet, is aflIankelijk van andere 

overwegingen, waaronder de vraag naar het (lange termijn) belang van het eventuele toe
komstige kind (zie 3.2.2.5). 

Een vierde zorgvuldigheidsvoorwaarde is mijns inziens de preventie van meerlingzwan

gerschappen, in ieder geval van grotere meerlingzwangerschappen (triplets, etcetera). 

Deze voorwaarde betreft eigenlijk alle IVF, maar geldt ten aanzien van oudere IVF
patiënten zo mogelijk nog strikter. Waarom? De Britse gynaecoloog eraft wees er reeds 

aan het begin van het debat over de postmenopauzale zwangerschap op dat een meerling
zwangerschap een extra risico-factor vormt, zeker voor oudere vrouwen. 39 Een recente 

evaluatiestudie van Sauer c,s. bevestigt dit: meerlingzwangerschappen, met name grotere 

meerlingzwangerschappen (van drie en meer foetussen), dragen bij aan de complicaties bij 
oudere zwangeren. 40 Craft stelde destijds al dat een 'profylactische reductie van de 

zwangerschap' bij oudere vrouwen serieuze overweging verdient. 41 Een aantal reducties 

van meerlingzwangerschappen wordt inmiddels gemeld door Sauer. 41 Het betrof twee 

van de zeven triplet-zwangerschappen die in zijn serie behandelingen waren ontstaan, en 

beide vierlingzwangerschappen. Voor een ethische analyse van de reductie en preventie 

van meerlingzwangerschappen verwijs ik naar hoofdstuk 4. Ik beperk mij hier tot het aan
stippen van enkele punten. 

Het is de verantwoordelijkheid van de arts om riskante meerlingzwangerschappen, die 

nopen tot een reductie, voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is te voorkómen. Dit 

betekent dat een terughoudend transferbeleid is aangewezen. Het doel zou in ieder geval 

moeten zijn grotere meerlingzwangerschappen (van drie of meer foetussen) te voorkómen. 

De arts zou dan ook (minstens in beginsel) niet meer dan twee embryo's per cyclus in de 

baarmoeder mogen plaatsen. Maar wat dan te denken van het risico van een tweeling
zwangerschap van een oudere vrouw? Hierover kan men van mening verschillen. Een 

'streng' beleid zou inhouden dat men het risico op een tweelingzwangerschap (min of 

meer) uitsluit, en bij een oudere zwangere (in beginsel) slechts één embryo terugplaatst. 

Een permissiever beleid zou, er van uitgaand dat het terugplaatsen van slechts één embryo 

zelden tot een zwangerschap leidt, ruimte laten voor het terugplaatsen van twee embryo's. 

De uitkomst van dit permissiever beleid zou dan moeten worden geëvalueerd. Indien ook 

aan tweelingzwangerschappen en/of aan de geboorte en opvoeding van een tweeling 

onverantwoorde medische enlof psychosociale risico's kleven is een nog telUghoudender 

transferbeleid op zijn plaats. 
Wat hier ook van zij, de (aanvankelijke) praktijk van Sauer c.s., die routinematig vier 
embryo's overplaatsten, is misschien acceptabel in de dierfokkerij, maar in de onderhavi-
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ge context onverantwoord. Sauer c.s. hebben overigens onlangs, door schade en schande 
iets wijzer geworden, hun transferbeleid aangepast, op basis van de verontmstende bevin
dingen van hun evaluatieonderzoek. 4l Dit leid ik althans af uit hun opmerking dat serieus 

moet worden overwogen het aantal terug te plaatsen embryo 's te beperken tot maximaal 

drie om de gezondheidsrisico's voor de vrouw te verkleinen. Vanuit het oogpunt van een 
preventieve ethiek is deze richtlijn overigens nog steeds te permissief, zeker als men dit 
maximum routinematig zou mogen temgplaatsen. 

3.2.2.5 'De belangen van het kind worden ernstig bedreigd' 
Het laatste, maar niet minst belangrijke, bezwaar betreft de risico's voor het kind. Ik 

maak eerst enkele algemene opmerkingen over de verantwoordelijkheid van de 'voortplan
tingsarts' met betrekking tot het (eventuele) toekomstige kind. 

Van het algemene ... 
De arts die helpt bij het verwekken van een kind is, zoals reeds verdedigd in het vorige 
hoofdstuk, medeverantwoordelijk voor het doen ontstaan van een kind. Dit betekent dat 
hij niet alleen rekening moet houden met de wensen en belangen van de wensouders, 
maar ook met de belangen van het kind - 'Salus (aegroti et) ilifalltis suprema lex'. De arts 

bevindt zich dus vanuit moreel gezichtspunt in een driehoeksverhouding. Uitgaande van 
dit beginsel moet de arts, wanneer het welbevinden van het kind ernstig wordt bedreigd, 
een contra-indicatie stellen voor hulp bij voortplanting. Met het onderschrijven van dit -

mijns inziens onopgeefbare - uitgangspunt zijn de morele problemen natuurlijk niet opge
lost. Immers, het uitgangspunt roept een aantal indringende (procedurele en inhoudelijke) 

vragen op, met name: hoe ernstig moeten de risico's voor het toekomstige kind zijn om 
een contra-indicatie verantwoord of aangewezen te doen zijn? Hierover lopen de menin
gen uiteen. Globaal worden er drie standaarden verdedigd: 

- de 'minimaal risico'-standaard: reeds waar enige twijfel bestaat omtrent de aanwezigheid 
van optimale omstandigheden is een contra-indicatie op zijn plaats - 'in dubiis abstine'.44 
Deze standaard impliceert een maximalistische interpretatie van de verantwoordelijkheid 
van de arts: 'alleen perfect-gezonde kinderen in een optimale opvoedingssituatie' . De 
infertiliteits-centra kunnen dan hun deuren wel sluiten. 
- de zogenaamde 'wrongful life' standaard: van hulp bij voortplanting moet slechts 

worden afgezien als het leven van het eventuele kind met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid zó beroerd zal zijn dat niet-bestaan, bekeken vanuit het perspectief van 
het kind, te prefereren zou zijn boven een bestaan in deze miserabele omstandigheden -
'Zolang het leven niet volstrekt onleefbaar zal zijn, berokkent men een kind geen schade 
door het op de wereld te zetten' .45 Deze standaard getuigt van een minimalistische inter
pretatie van de verantwoordelijkheid jegens toekomstige kinderen. Bij (het helpen bij) de 
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verwekking van een kind moeten toch niet pas kritische vragen worden gesteld als 
aangenomen moet worden dat het toekomstige kind, zich eenmaal bewust van zijn 
ellendige gezondheid en/of omgeving, rationeel gezien zou moeten besluiten tot ('balans'-) 
suïcide? 
- de derde, müns inziens best verdedigbare standaard, is wat Arras de 'high risk of 

serious harm' standaard noemt.46 In de termen van Arras: 'the fact that unconceived or 
unborn children could end up having lives that were on balance worthwile cannot function 
as an all-purpose excuse for imposing grievous paio, suffering, and deprivation on them.· 
Hoewel kinderen strikt genomen wellicht geen slachtoffers zijn, omdat Zü geen alternatief 
hebben dan niet-bestaan, is het toch onverantwoord wanneer ouders en 'voortplantingsart
sen' toekomstige kinderen blootstellen aan een groot risico op ernstig leed. Dit is 

waarschijnlijk ook de standaard die wordt gehanteerd door de commissie van de KNMG. 
47 

... naar het bijzondere 

Wat betekenen deze overwegingen nu met betrekking tot de vraag om hulp bij voortplan
ting door oudere wensmoeders? 
Om te beginnen iets over de medische risico's voor het kind. Zoals bekend is bÜ oudere 

moeders (reeds vanaf 35 jaar) de perinatale sterfte en de zuigelingensterfte relatief hoger, 

dit ten gevolge van de stijgende frequentie van vroeggeboorten, van meerlingZlvan
gersehappen en van aangeboren afwijkingen. 4S Deze drie 'boosdoeners' verkleinen 
bovendien de kans van overlevende kinderen op een gezond, niet-gehandicapt bestaan. 

Wat hiervan te denken? Net als bij de toenemende gezondheidsrisico's voor de zwangere 
vrouw zelf lijkt het mij ook hier moeilijk om harde morele conclusies te verbinden aan 
licht stijgende risico's. Overigens is het de vraag of de medische risico's voor het kind bij 

de onderhavige toepassing wel vergelijkbaar zijn met de bij oudere vrouwen gangbare 
risico's voor het kind. Immers, het geblUik van eicellen van jonge donoren zal betekenen 

dat de kans op chromosomale afwijkingen hier kleiner is dan bij oudere vrouwen die een 
genetisch-eigen kind krijgen. Bovendien: indien men, zoals ik zojuist reeds heb bepleit, 

het ontstaan van (riskante) meerlingzwangerschappen bij oudere wensmoeders zoveel 
mogelijk voorkomt, kan dit bijdragen aan de preventie van vroeggeboorten en de daarmee 

gegeven medische problemen. (Eerder genoemde redenen voor een terughoudend 
transferbeleid betreffen het voorkómen van een disproportionele aanslag op schaarse 
middelen voor de gezondheidszorg, en het beperken van de gezondheidrisico's voor 

oudere zwangeren). En kan de kans op vroeggeboorten niet ook worden verkleind door 
een goede monitoring tijdens de zwangerschap? 
Voorlopig bestaan er ook op dit punt meer vragen dan antwoorden. Deze onzekerheden 
betekenen dat het voorbarig, en dus onverantwoord, zou zijn om hulp bij voortplanting te 
bieden aan vrouwen tot plusminus 60 jaar. De onzekerheden vormen, net als de onzeker-
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heden rond de toenemende medische risico's voor de vrouw, een goede reden om, als 
men de huidige leeftijdsgrens wil verleggen, veiligheidshalve een stapsgewijze aanpak te 

hanteren. Reden dus tot terughoudendheid en, indien men een stap verder doet, een goede 
follow up. 
Ik concentreer mij verder op de morele evaluatie van enkele psychosociale risico's. In de 
discussie worden met name de volgende punten genoemd: 
- De oudere wensouders onderschatten de grote fysieke belasting van de verzorging van 
een baby of klein kind. 

- Ernstig moet worden betwijfeld of zij tien tot vijftien jaar later, als zij (hoog-)bejaard 

zijn, nog voldoende kunnen inspelen op de behoeften van het opgroeiende kind. 
- Er bestaat mogelijk een risico op een soort 'verdubbelde' generatiekloof. 
- Het kind kan lijden onder de (afwijzende, spottende) reacties van de omgeving. 

- In deze situatie bestaat het risico van een versterkte verlatingsangst (de angst van het 
kleine kind om zijn oude ouders te verliezen). 

- Het risico dat het kind op jeugdige leeftijd een of zelfs beide ouders verliest neemt toe 

naarmate de wensouders ouder zijn. 
Zoals altijd, geldt ook hier: 'Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta'. Welnu, het 
morele gewicht van deze risico's lijkt mij verschillend. Wat het eerste punt betreft: 

voorzover het gaat om 'geselecteerde', vitale ouders, mag worden aangenomen dat zij 
beschikken over voldoende energie voor de verzorging van een baby. Problemen zijn 
denk ik vooral te verwachten als een meerling wordt geboren. Dit blijkt geen zeldzaam

heid: ongeveer 30% van de geboorten uit de groep van Sauer c.s. (leeftijd van de 
vrouwen: 45-59 jaar) betrof een tweeling, terwijl onlangs ook melding werd gemaakt van 
de geboorte van een drieling bij een vrouw van 51 jaar." Hoewel onderzoek terzake, 

voorzover mij bekend, nog niet is verricht, mag men aannemen dat dit de krachten van de 
oudere ouders regelmatig te boven gaat." Dit risico vormt een (extra) argument om de 

preventie van meerlingen te rekenen tot de zorgvuldigheidsvoorwaarden voor de eventuele 

behandeling van oudere wensmoeders. 
Verder ben ik op het eerste oog niet erg onder de indruk van de vrees dat het kind de 
reacties van de omgeving vervelend kan vinden. Immers, zoveel kinderen hebben ouders 
met kenmerken die aanleiding kunnen zijn tot pesterijen (kaalheid, een fors overgewicht, 
etcetera). Vraagt dit niet gewoon om een 'opvoeding tot weerbaarheid'? 

Van belang voor de discussie lijken mij vooral het tweede en het laatste van de genoemde 
risico's, die beide te maken hebben met een dreigend onvermogen van de oudere wensou
ders om zich, vooral ook op langere termijn, van hun ouderlijke taken te kwijten. Mijn 

commentaar beperkt zich verder tot deze twee risico's. 
Cruciaal voor de morele beoordeling van de postmenopauzale zwangerschap lijkt mij de 
notie 'verantwoord ouderschap'. Een bezinning hierop biedt een kritisch tegenwicht tegen 
de rechtenretoriek waarvan sommige voorstanders van postmenopausale zwangerschappen, 
ongeacht de leeftijd van de vrouw, zich bedienen. Het is in dit bestek niet mogelijk om 
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een uitgewerkte morele theorie terzake te ontwikkelen. Echter, het volstaat om enkele 

contouren te schetsen. 
Men kan wat betreft verantwoord ouderschap onderscheid maken tussen enerzijds het 

waarnemen van je verantwoordelijkheden als ollder ('being a parent') en anderzijds het 
waarnemen van je verantwoordelijkheden bij het verwekken van een kind ('becoming a 

parent'). (De verantwoordelijkheid van de zwangere vrouw voor de gezondheid van het 

kind is een intermediaire categorie, die hier verder buiten beschouwing kan blijven). 
Beide aspecten hangen samen, in zoverre dat opvattingen over wat ouders (behoren te) 
zijn, over hun verantwoordelijkheden en plichten, van invloed zijn op morele opvattingen 

over het op de wereld zetten van een kind. Welnu, de ouder-kind-relatie wordt geken
merkt door een fundamentele asymmetrie. Het kleine kind is volstrekt afhankelijk, en de 

ouders hebben als 'guardians' de taak om optimaal de belangen van het kind te behartigen 

en het te helpen in zijn groei naar volwassenheid,'! Tegen deze achtergrond vereist het 
verwekken van een kind, wil het verantwoord zijn. tenminste de bereidheid en de moge

lijkheid van de wensouders om het kind naar zijn volwassenheid te begeleiden." 

Wat betekent dit nu voor (hulp bij) het starten van een postmenopauzale zwangerschap? 

Het betekent in ieder geval dat de invalshoek van de (voormalige) American Fertility 
Society, die zich in haar richtlijnen beperkt tot de aanbeveling om 'sterke' vrouwen te 
selecteren, teneinde de obstetrische risico's te minimaliseren, eenzijdig is. SJ De psy

chosociale risico's voor het toekomstige kind blijven dan immers geheel buiten het morele 
gezichtsveld. Een tweede implicatie is dat wat betreft het verwekken van een kind door 
een paar dat zich reeds vlak voor of in 'de levensavond' bevindt moeilijk kan worden 

gesproken van verantwoord ouderschap; aangezien de kans sterk vergroot is dat het kind 
op jeugdige leeftijd zijn ouders zal verliezen, is hier mijns inziens sprake van lichtzinnig 

ouderschap. Ik raak hier aan de reeds aangestipte, 'belangen-georiënteerde' interpretatie 
van het bezwaar dat postmenopauzale voortplanting onnatuurlijk of tegennatuurlijk is; het 
morele probleem bestaat volgens deze versie niet in het simpele feit dat biologische 
grenzen worden doorbroken, maar in het gegeven dat men ouderschap 'start' terwijl een 
groot risico bestaat dat de duurzaamheid waar ouderschap (bij de mens) om vraagt, zal 

ontbreken. Dit bezwaar cirkelt dus niet rond de biologische natuur van de vrouw, maar 

rond de 'morele natuur' van (menselijk) ouderschap. 
Wat impliceert dit voor de arts? Zoals gezegd, dient hij zich af te vragen 'of er toekomst 

is voor het kind'. Welnu, het antwoord op deze vraag hangt onder andere af van de vraag 
of er toekomst is voor de ollders. Waar aanzienlijke twijfels daaromtrent bestaan, dient de 
arts van hulp bij voortplanting af te zien. Wie denkt dat althans hierover consensus 

bestaat vergist zich: zo heeft Edwards, de 'vader van de IVF', geen problemen met de 
behandeling van wensouders van bijvoorbeeld 65 jaar, immers: '". it is surely better to 
have a few years of aloving relationship with a child than nOlle at all. ," Ik wil het best 
geloven: 'A child is a joy at any age' - maar wordt het kind hier niet tot 'toy' gedegra

deerd? 
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Critici van postmenopauzale zwangerschappen hebben vaak de neiging om het bezwaar 

'dat het kind een groot risico loopt om op jeugdige leeftijd wees te worden' - het 'wees

argument' - op te rekken. Is dit inderdaad een overtuigend bezwaar tegen hulp bij 
voortplanting aan een kerngezond paar van bijvoorbeeld achtenveertig jaar? Dit moet 
worden betwijfeld, gezien de gemiddeld hoge levensverwachting van deze (geselecteerde) 
wensouders. Het 'wees-argument' lijkt mij pas valide met betrekking tot wensouders van 

60- of 65-plus, met andere woorden: met betrekking tot de 'geriatrische' IVF. Het 'wees

argument' is dus geen doorslaggevend bezwaar tegen IVF met donoreicellen voor 
vrouwen van 45 tot pakweg 60 jaar. 

Betekent dit nu dat er, redenerend vanuit de belangen van het toekomstige kind, geen 
valide argumenten zijn tegen hulp bij voortplanting aan vrouwen uit deze leeftijdscatego

rie? Geenszins. Ook hieraan kleven problemen, al zijn die deels verschillend van de 
problemen die samenhangen met de geriatrische IVF. Immers, verantwoord ouderschap 

impliceert niet slechts de loutere aanwezigheid (het overleven) van de ouders op langere 
termijn, maar ook hun daadwerkelijke beschikbaarheid als ouder, ook op lange termijn. 

Welnu, naarmate de leeftijd van de wensouders stijgt, neemt, de ideologie van 'active 
aging' ten spijt, veelal hun vitaliteit af, en, mede ten gevolge van invaliderende gebreken, 

hun afhankelijkheid toe. Dit betekent dat het vermogen om de veelsoortige, vaak inspan
nende, ouderlijke taken adequaat te vervullen met het stijgen der jaren afneemt. De 

genoemde asymmetrie die eigen is aan de ouder-kind-relatie dreigt daardoor vroegtijdig 

(ontijdig) in haar tegendeel te verkeren. Relevant in dit verband is ook de aanzienlijke 
kans dat het kind op jeugdige leeftijd één ouder verliest (denk bijvoorbeeld aan de kortere 
gemiddelde levensverwachting van de vader) en achterblijft met een bejaarde, zorgbehoe

vende ouder (moeder). 
Wat dit risico betreft is echter ten aanzien van wensouders uit de leeftijdscategorie van 

45-60 jaar een zekere differentiatie aangewezen. Het bedoelde risico voor het kind is 
immers bij wensouders die de 45 net zijn gepasseerd (gemiddeld) duidelijk kleiner dan bij 

wensouders van tegen de 60. Over de vraag waar men dan (met het oog op de beperking 
van dit psychosociale risico) precies de grens moet trekken - welk.risico nog aanvaardbaar 

is - kan men uiteraard van mening verschillen. Omdat sprake is van een glijdende schaal 
bestaat een grijs gebied. Mijns inziens zou kijkend naar de psychosociale lange termijn 

belangen van het kind de definitieve bovengrens niet veel hoger mogen zijn dan de 
provisorische grens die gezien de medische risico's zou moeten worden gesteld (mijns 
inziens ongeveer 50 jaar, zie par 3.2.2.4). Is het niet verstandig om wat voor de KNMG

commissie de voorlopige bovengrens is (55 jaar), te beschouwen als de uiterste grens? 
Natuurlijk is het best mogelijk dat sommige ouders van 70-75 jaar geen enkel probleem 

zullen hebben met de opvoeding en verzorging van hun puber(s). Er is geen bewijs dat het 

met wensouders ouder dan 50-55 jaar altijd mis moet gaan, de kinderen zijn niet 
noodzakelijk de dupe. Maar moeten wij dan pas vragen gaan stellen bij het verwekken 

van kinderen als het zéker is dat het kind ernstig in zijn belangen zal worden geschaad? 
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Zijn meer of minder ernstige risico's dan moreel irrelevant? Dit is niet vol te houden. Om 
te beginnen eist het morele principe van 'niet-schaden' edo no harm') ook dat wij 
handelingen nalaten die 'slechts' een risico op aanzienlijke schade voor anderen met zich 

meebrengen. ss Bovendien is 'de eis van een bewijs' niet te rijmen met de gangbare 
praktijk bij de toetsing en selectie van wensouders die vragen om medische hulp bij voort

planting. Immers, een verslaafde aan harddrugs wordt geweigerd vanwege de sterk 

verhoogde risico's. Dat het kind in dergelijke omstandigheden ernstig in zijn welbevinden 

zou worden geschaad is niet zeker - maar dit is kennelijk geen reden om de betreffende 

wensouders aan een kind te helpen. 
Wellicht ten overvloede wijs ik er nogmaals op dat de eventuele behandeling van vrouwen 

van .!)O-plus mijns inziens pas zou mogen worden overwogen als uit evaluatie-onderzoek 
blijkt dat de medische risico's voor iets jongere vrouwen onder controle kunnen worden 
gehouden. In dit verband valt echter nog een tweede voorwaarde te overwegen. De 

discussie over hulp bij voortplanting aan postmenopauzale vrouwen beperkt zich tot nog 
toe om voor de hand liggende redenen tot de leeftijd van de vrouw. De vraag is of men 

niet eigenlijk zou moeten kijken naar de leeftijd van het paar, of men met andere woorden 

niet de leeftijd van de partner van de oudere wensmoeder zou moeten meewegen. Mij 
lijkt de combinatie van leeftijden zéker moreel van belang als het gaat om vrouwen van 

50-plus. De grootte van het psychosociale risico voor het kind zal dan in belangrijke mate 

afhangen van de leeftijd van de man. Naarmate deze jonger is (en in goede conditie) is de 

kans groter dat tenminste één van de ouders in staat zal zijn het kind te verzorgen en 
begeleiden tot aan diens volwassenheid. Moet de vraag om hulp bij voortplanting door 

een vrouw van 52 jaar en een (gezonde) man van 42 niet anders worden beoordeeld dan 

de vraag van een vrouw van 52 en een man van 65?S6 Tegen deze achtergrond is het 
verstandig om, indien men al zou overwegen hulp bij voortplanting te bieden aan een 
vrouw van 50-plus, slechts mee te werken als de man jonger, of tenminste niet veel 
ouder, is dan vrouw. 
Overigens: de opvatting dat de leeftijd van de partner van de oudere wensmoeder moreel 
relevant is - hoe ouder, .hoe dubieuzer de hulpverlening - maakt hulp bij voortplanting aan 

alleenstaande oudere peri- en postmenopauzale vrouwen extra problematisch. 

Mogelijke tegenwerpingen 

Pleidooien voor het in acht nemen van een leeftijdsgrens bij het opstarten van peri- en 

postmenopauzale zwangerschappen stuiten op een aantal tegenwerpingen. Ik noem er vier, 
voorzien van een kort commentaar. 
Ten eerste: uit de discussie over het weigeren van hulp bij voortplanting aan HIV
seropositieve wensouders is bekend dat sommigen een gering toekomstperspectief voor de 
wensouders niet beschouwen als een overwegend bezwaar tegen hulp bij voortplanting, 
'immers, als de ouders wegvallen, zijn verwanten vaak bereid om in te vallen,.s7 
Dit 'vervangings-argument', dat ook relevant is met betrekking tot de 'geriatrische' IVF, 
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vind ik stuitend (zie ook hoofdstuk 2)." De enorme emotionele weerslag van het 

overlijden van de ouders op het jeugdige kind wordt zo redenerend miskend. Ik ben het 

dan ook niet eens met de filosofe O'NeiII, die stelt dat wensouders het morele recht 

hebben om een kind te verwekken 'indien zij hun kind zelf kunnen opvoeden of een plan 

hebben gemaakt dat voorziet in de opvoeding door derden indien de ouders zelf zich niet 

langer van hun taken kunnen kwijten'." Wanneer tevoren duidelijk is dat er sprake is 

van een zeer aanzienlijk risico dat de ouders zelf niet in staat zullen zijn om hun kind te 

verzorgen en op te voeden tot het volwassen is, is het twijfelachtig of er wel sprake is 
van een moreel recht op voortplanting. 

Een tweede tegenwerping treffen wij aan bij Sauer. Het bezwaar dat het kind dat geboren 

wordt bij ouders van zestig jaar - volgens hem 'a rational goal' ... - ernstig in zijn belan

gen wordt geschaad, pareert hij met de opmerking 'dat vele kinderen in diverse culturen 

werden en worden opgevoed door hun grootouders' ,60 Dat zal best waar zijn, maar is 

geen ontzenuwing van de kritiek. Natuurlijk: in sommige culturen, waar de 'extended 

family' bestaat, spelen de grootouders een zeer belangrijke rol bij de verzorging en 

opvoeding van de kinderen. De grootouders staan er echter niet alleen voor; óók de 

(jonge) ouders spelen een belangrijke rol. In het moderne kerngezin, waar wij in onze 

cultuur mee te maken hebben, rusten de ouderlijke verantwoordelijkheden geheel of 

grotendeels op de ouders zelf. 

Een derde weerlegging kan men ontlenen aan de gynaecoloog Flamigni: 'what is the 

percentage of children who, bom because of a mistake or carelessness, are abandoned and 
brought up by na one'?'1 Ik houd mijn commentaar kort: het drama rond deze kinderen 

is geen vrijbrief om met betrekking tot toekomstige kinderen grote risico's te nemen. 

En ten slotte het 'anti-sexisme' argument, ook wel aangeduid als: 'the argument from 

justice'. Sommige tegenstanders van een leeftijdsgrens voor de postmenopauzale vrouw 

rechtvaardigen dit met een verwijzing naar het feit dat oude(-re) vaders maatschappelijk 

geaccepteerd zijn: 'De hele discussie heeft sexistische trekjes. Als een man op zijn 

zestigste of zeventigste nog een kind op de wereld zet wordt hij bewonderd om zijn 

vitaliteit'. Men zou, in deze lijn doorredenerend, ook een voorbeeld kunnen ontlenen aan 

de praktijk van ART: bij de toegang tot kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) 

wordt géén leeftijdsgrens gehanteerd wat betreft de aanstaande vader. Is de beschuldiging 

van sexisme c.q. van een dubbele moraal terecht? Volgens de Amerikaanse ethicus 

Caplan miskent het sexisme-verwijt 'the biological reality that older men can produce 

sperm naturally, while older wamen need expensive medical help'.62 Ook ik sta scep

tisch tegenover het sexisme-verwijt, maar om andere redenen dan Caplan. \Vat betreft het 

ontbreken van een leeftijdsgrens voor de man bij de toegang tot KID moet men bedenken 

dat KID tot nog toe alleen kon worden toegepast bij relatief jeugdige vrouwen, die nog 

vruchtbaar zijn. Dit is om minstens twee redenen een moreel relevant gegeven. Immers, 

niet alleen zijn de medische risico's voor de vrouw in dat geval kleiner dan bij de 

behandeling van oudere, peri- en postmenopauzale vrouwen. Bovendien maakt de aanwe-
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zigheid van althans één relatief jonge wensouder - in casu de vrouw - de psychosociale 

risico's voor het toekomstig kind kleiner. Echter, mocht in de toekomst blijken dat de 
medische risico's van een peri- of postmenopauzale zwangerschap meevallen, dan zou, 
om het sexisme-verwijt te pareren, een oudere vrouw met een jongere man in aarunerking 

moeten komen voor IVF met donoreicellen, dit analoog aan de omgekeerde situatie bij 

KID, en overeenkomstig de eis van consistentie. 

3.3 Conclusie 

Hulp bij voortplanting aan peri- en postmenopauzale vrouwen roept een kluwen van ethi
sche vragen op. Bij de ethische reflectie moeten de maatschappij-kritische, 'macro
ethische' , analyse en de 'micro-ethische' evaluatie niet als alternatief, maar als comple

mentair worden beschouwd. 
De meeste bezwaren tegen hulp bij voortplanting aan peri- en postmenopauzale wensmoe
ders lijken ofwel onhoudbaar, ofwel niet doorslaggevend. Onder voorwaarden kan een 

verhoging van de leeftijdsgrens van de vrouw bij de toegang tot IVF - in ons land nu 
variërend van 40-44 jaar - verantwoord zijn. Aan de in de literatuur bepleite zorgvuldig

heidsvoorwaarden, namelijk een gedegen voorafgaand medisch onderzoek van de vrouw, 

alsmede een goede monitoring Van de eventuele zwangerschap, moeten echter enkele 

voorwaarden worden toegevoegd: 
- de preventie van grotere meerlingzwangerschappen; 
- het vereiste van een stapsgewijze benadering: vrouwen uit een oudere leeftijdscategorie 
mogen pas in aanmerking komen voor hulp bij voortplanting indien de ervaring met iets 

jongere vrouwen uitwijst dat de risico's aanvaardbaar zijn. Als bovengrens voor trials zou 
een leeftijd van plusminus 50 jaar kuunen gelden. 
De IVF-arts dient steeds ook de belangen van het gewenste kind voor ogen te houden. De 

reductie van de ethische problematiek van hulp bij voortplanting aan oudere wensmoeders 
tot de obstetrische risico's staat op gespaunen voet met dit uitgangspunt. Rekening 

houdend met de psychosociale lange termijn-belangen van het toekomstige kind is hulp bij 
voortplanting 'all other things being equal' problematischer naarmate de leeftijd van de 
wensouders hoger is. Eventuele gunstige resultaten van de eerste trials, met vrouwen van 
44 tot plusminus 50 jaar, leiden dan ook niet automatisch tot de conclusie dat een verdere 
verhoging van de leeftijdsgrens voor de vrouw verantwoord is. In het algemeen zal, juist 

met het oog op de bedoelde belangen van het kind, de maximale leeftijd van de vrouw 
niet veel hoger mogen zijn dan de leeftijd die is voorgesteld als maximum voor de eerste 
trials. Echter, ervan uitgaand dat met betrekking tot de belangen van het kind niet alleen 

de leeftijd van de wensmoeder relevant is, maar de combinatie van haar leeftijd met de 
leeftijd van haar partner, zou er (onder genoemde voorwaarden) ruimte kunnen zijn voor 
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uitzonderingen, analoog aan het toegangsbeleid bij KID. 

Vanwege het experimentele karakter van hulp bij voortplanting aan oudere wensmoeders 

is een voorafgaande toetsing door een medisch-ethische commissie en een gedegen follow 
up vereist. 

Deze beschouwing is vrijwel idellliek aan een eerdere, gelijknamige, publicatie, verschenen ill: Slager E, 
SchoeJ1wker J. Gerris JMR, red., FertiliteitsolIderzoek ell behandeling 01/110 1994. Proceedillgs \'all het 

congres gehouden op 9, JO, ell 11 febntari 1994. De DoeielI. Rotterdam. OfganoJl Nederlolld B. V., 1994. 
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4 REDUCTIE VAN DE MEERLINGZWANGERSCHAP: EEN 
THEMA MET ABERRATIES 

4.1 Inleiding 

De voortplantingstechnologie roept legio ethische vragen op. 1 Sommige betreffen 

'vóórvragen' , zoals: 'is techniek X verantwoord?'. Vooropgesteld dat het antwoord 

bevestigend luidt, rijst de vraag: 'welke zijn de indicaties en contra-indicaties'? In het 
laatste geval gaat het, zoals in de beide voorafgaande hoofdstukken, om ethische vragen 

rond de selectie van patiënten. Een andere categorie van ethische vragen betreft de manier 
waarop technieken worden toegepast, het 'hoe', en de mogelijke ongewenste effecten op 

korte of langere termijn. Dit hoofdstuk concentreert zich op een controversiële en (in de 
ethische literatuur) relatief onderbelichte problematiek uit deze laatste categorie, namelijk 
de meerlingzwangerschap, alsmede de 'oplossing' ervan: de zogenaamde 'reductie van de 

meerlingzwangerschap'. Het gaat hierbij, simpel gezegd, om het doden van één of meer 

foetussen wanneer er sprake is van een meerling. Zoals duidelijk zal worden, bestaan er 

verschillende, niet-selectieve en selectieve, toepassingen van een reductie van de meer

lingzwangerschap, die ieder deels specifieke morele vragen oproepen. 

Eerst is een terminologische opmerking nodig. De bedoelde procedure wordt in de 
literatuur verschillend aangeduid. Op alle voorgestelde termen is kritiek mogelijk. 

Minstens in een aantal gevallen lijkt er sprake van 'Sprachpolitik' of persuasief taalge
blUik. TClmen als 'selective birth' en 'cnhanced survival of multifetal pregnancies' 

bijvoorbeeld zijn wel erg versluierend. Ook al is de ingreep in een (klein) aantal gevallen 

gericht op het voorkómen van het overlijden van alle foetussen (zie paragraaf 4.3.1), deze 
aanduidingen gaan aan de eigenlijke handeling voorbij. De termen selectieve - of partiële 

abortus zijn inaccuraat, omdat de gedode foetus aanwezig blijft in de baarmoeder, en er 

geen sprake is van een zwangerschapsafbreking. Bovendien is de term selectieve abortus 
verwarrend; deze wordt immers al jaren gebruikt voor het afbreken van de zwangerschap 
'op genetische indicatie'. De aanduiding 'foetocide' zou even goed kunnen verwijzen naar 

abortus provocatus, of naar het doden van een 'te aborteren' of geaborteerde, nog 

levende, foetus. Dit bezwaar kleeft ook aan de term 'foetale levensbeëindiging'. Blijven 

over de tennen 'foetus-' of 'embryoreductie' en reductie van de meerlingzwangerschap 

(soms afgekort tot 'reductie'). Ik geef de voorkeur aan het laatste, omdat deze term 

internationaal het meest geaccepteerd is, en het beste aangeeft waar het om gaat: de 

vrouw is na de ingreep niet minder zwanger, maar zwanger van minder. 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. Om te beginnen schets ik enkele lijnen in het 
debat over de 'status' van het ongeboren leven (de 'vrucht'), een probleem dat in het 
debat over de reductie een centrale plaats inneemt. (paragraaf 4.2) Daarna komt de ethiek 
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van de reductie en preventie Van de meerlingzwangerschap aan de orde. Eerst wordt de 
morele problematiek van de niel-selectieve reductie geschetst. (paragraaf 4.3.1) Aanslui

tend geef ik een ethisch commentaar bij de selectieve reductie. (paragraaf 4.3.2) 

4.2 De status van ongeboren leven 

De status van ongeboren (menselijk) leven is en blijft een punt van onenigheid, ook, en 

wellicht met name, onder ethici. Wie verwacht dat een grondige bestudering van de 
materie leidt tot duidelijke opvattingen die op ieders instemming kunnen rekenen (of 

althans op de instemming van degenen die er lang over hebben nagedacht) komt bedrogen 
uit. Voor systematische en gedetailleerde overzichten van de stand van het debat verwijs 

ik naar de literatuur. 2 In deze paragraaf wordt het debat globaal in kaart gebracht, en 

geef ik mijn eigen positie aan. 
Wat betreft de vraag naar 'de status' van ongeboren (menselijk) leven moet men onder

scheid maken tussen de ontologische en de morele status. Met de vraag naar de ontologi
sche status is bedoeld de vraag tot welke zijnscategorie het ongeboren leven behoort, 
concreet: gaat het om een persoon of niet? De ontologische vraag is niet zonder prakti

sche relevantie: het antwoord op de ontologische vraag heeft implicaties voor de morele 

status van het ongeboren leven, voor de (mate van) beschermwaardigheid ervan. De 'Sitz 
im Leben' van de discussie over de ontologische status van de vrucht is niet voor niets het 

klassieke abortusdebat. 
Met betrekking tot de ontologische status van de vrucht bestaat geen overeenstenuning. 

Reden voor deze dissensus is dat er verschillende, tot elkaar onherleidbare tradities en 

persoonsconcepties bestaan. 
Kenmerkend voor het zogenaamde 'metafysisch' persoonsbegrip is dat de aandacht uit 

gaat naar wat een bepaalde entiteit in wezen is. Toegespitst op de vrucht: wiI men weten 
of de vrucht een persoon is, dan moet men niet bezien welke kenmerken, eigenschappen 
en vaardigheden de vrucht actueel bezit, maar wat de in aanleg aanwezige ('radical') 

capaciteit is van de vrucht.' Wat de vrucht 'momenteel' kan bepaalt niet wat hij is 

(persoon of niet), maar wat een vrucht is bepaalt wat hij uiteindelijk kan. Het is de in 

aanleg aanwezige capaciteit die bepaalt of wij met een persoon te maken hebben. 
De implicaties van deze benadering zijn overigens niet zo eenduidig als men soms denkt. 

Men kan binnen de metafysische traditie tenminste drie verschillende standpunten 

onderscheiden: 
- de vrucht is een persoon vanaf de bevruchting; dit standpunt, wel aangeduid als 
'conceptionalisme', gaat meestal terug op 'the proof from genotype'; wanneer het embryo 

is ontstaan uit menselijke voortplantingscellen is het een persoon, en wel omdat het op 
grond van zijn genotype het potentieel heeft om persoonskennlerken te ontwikkelen. 

74 



- de vrucht is een persoon vanaf de 'individuatie'; deze variant houdt in dat de vrucht een 
persoon is zodra er sprake is van een 'ontologische individualiteit'. 4 De conceptionalisten 
gaan er van uit dat tussen de bevruchte eicel en de volwassenen niet alleen een genetische 
maar ook een ontologische identiteit bestaat - 'het is hetzelfde individu in een andere fase 
van zijn ontwikkeling'. Dit laatste nu wordt bestreden door de aanhangers van de 
'individuatie-theorie': er bestaat een 'ontologische breuk' tussen de bev11lchte eicel en de 
volwassene, niet alleen omdat zich uit de bevruchte eicel meer dan één embryo kan 
ontwikkelen, maar ook omdat zich uit de bevruchte eicel na enkele dagen twee verschil

lende ce!lijnen ontwikkelen; enerzijds het zogenaamde trophectoderm, waaruit uitsluitend 
buitenembryonale weefsels ontstaan, zoals de placenta, en anderzijds de zogenaamde 
'inner cel! mass' (lCM), waaruit behalve buitenembryonale weefsels ook het eigenlijke 
embryo zal ontstaan. Pas bij de vorming van de zogenaamde 'primitieve streep', ongeveer 
twee weken na de bevruchting, ontstaat een individu dat tijdens de volgende ontwikke

lingsfasen de eigen ontologische identiteit behoudt. Omdat ontologische individualiteit een 

noodzakelijke voorwaarde is voor persoon-zijn slaan de conceptionalisten, zo stellen de 
critici, de plank mis. Voor aanhangers van het hier aangestipte alternatief is de individua
liteit van het embryo behalve een noodzakelijke óók een voldoende voorwaarde voor 

persoon-zijn. 
- de vrucht is een persoon zodra de grondstruktuur van de grote hersenen is gevormd. 5 

Aanhangers van deze opvatting ontkennen dat ontologische individualiteit een voldoende 
voorwaarde is voor persoon-zijn. Er is meer nodig, omdat persoon-zijn verwijst naar een 
'geistbestimmte Individualität'~ persoon-zijn vereist dat de noodzakelijke voorwaarden 
voor het beschikken over 'geestelijke vennogens' aanwezig zijn. Deze vermogens zijn, 
ondanks hun immaterialiteit, gebonden aan bepaalde neurologische structuren, meer in het 
bijzonder de neocortex. Pas als de grondstructuur daarvan aanwezig is, kan gesproken 
worden van een persoon. De meeste aanhangers van deze opvatting situeren het begin van 
de ontologische breuk ergens rond de zesde week na de bevruchting. 

Gemeenschappelijk aan deze verschillende theorieën is dat de actualisering van de 
persoonskenmerken van ondergeschikt belang is voor de bepaling van de ontologische 

status van de ongeborene. 
De 'SHz im Leben' van deze ontologische discussie is, zoals gezegd, de discussie over 
abortus provocatus. Men gaat hierbij veelal uit van de premisse dat, indien de foetus moet 

worden beschouwd als een persoon, abortus provocatus onaanvaardbaar (zelfs: 'moord') 
is - de v11lcht zou dan immers delen in de onaantastbaarheid die ons allen toekomt, en 
beschikken over persoonsrechten, waaronder het recht op leven. Deze premisse is aan het 
wankelen gebracht door de filosofe Thomson.6 Zelfs als de vrucht persoon zou zijn -
Thornson ontkent dit overigens, zij vertrekt van deze premisse 'for the sake of argument' 
- kan abortus volgens haar onder omstandigheden moreel aanvaardbaar zijn. De ongebo
fene heeft, zo betoogt zij, slechts het recht om te verblijven in het lichaam van de vrouw 
(een 'positief claimrecht') wanneer de vrouw expliciet een speciale verantwoordelijkheid 
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voor de vrucht heeft aanvaard. In geval van verkrachting en mislukte anticonceptie is 

daarvan geen sprake, en bijgevolg everunin van een morele plicht om de zwangerschap uit 
te dragen. Over de validiteit van Thomsoo's benadering bestaat verschil van mening. De 

discussie gaat vooral over de vraag of is vol te houden dat iemand alleen morele plichten 
heeft jegens personen voor wie hij vrijwillig een speciale verantwoordelijkheid heeft aan
vaard.? 
Van groter belang voor de hedendaagse discussie is dat het metafysisch persoonsbegrip als 

zodanig omstreden is. Critici, waartoe ik ook zelf behoor, zijn van mening dat het 

persoonsbegrip te veel wordt opgerekt door te stellen dat een 'radicale capaciteit' om (op 
termijn) persoonskenmerken te ontwikkelen op zich volstaat voor persoon-zijn. Door deze 

'inclusieve' definitie wordt het verschil tussen personen en potentiële personen vertroe

beld. Persoon-zijn vereist de actuele capaciteit om bepaalde persoonseigenschappen te 
manifesteren - een 'presently exercisabIe ability'. Een menselijk organisme dat aan het 
begin van een ontwikkeling staat die uiteindelijk kan leiden tot een individu dat actueel 

over de betreffende persoonsvermogens bezit is nog geen persoon - evenmin als een 

beukenzaadje reeds een beuk is. 

Welke vermogens moeten dan precies 'presently exercisabIe' zijn, wil er sprake zijn van 

een persoon? Hoewel de antwoorden op deze vraag tal van variaties vertonen. gaat het in 
feite om één fundamenteel vermogen - zonder welk andere persoonsvermogens niet 

mogelijk zijn - namelijk zel!bewustzijn, of ook: het vermogen om het eigen bestaan als 
een goed te beschouwen.' De implicatie van deze theorie is (onder andere) dat ongeboren 
leven geen persoon is. Wanneer de mens dan wel precies persoon wordt is niet geheel 

duidelijk aan te geven. Vóór de geboorte kan 'slechts' sprake zijn van een potentiële 
persoon. 

Wat geldt voor de opvatting dat de vrucht een persoon is, geldt ook hier: de morele 

implicaties van de status 'potentiële persoon' zijn omstreden - consensus is hier zelfs nog 

verder te zoeken, getuige met name het intensieve debat over de (in)validiteit van het 

zogenaamde 'potentialiteitsargument'. 

Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich de aanhangers van de zogenaamde 
'person-view', volgens welke alleen personen direct beschermwaardig zijn. 9 Binnen deze 

benadering heeft de vrucht, in zijn hoedanigheid van potentiële persoon, geen ollajhallke
tüke morele status. Dit wil niet per se zeggen dat de vrucht geen voorwerp is van morele 
consideratie. Op verschillende manieren kan ongeboren leven een plaats krijgen binnen de 

kring van 'moral patients'. Volgens een eerste opvatting hangt het al-dan-niet bescherm
waardig zijn van ongeboren leven af van de bestemming die de direct betrokkenen 

(bijvoorbeeld de zwangere vrouw) er aan geven. Willen zij de vrucht laten uitgroeien tot 
een kind, dan - alleen dan - verdient de vrucht respect, op grond van de waarde ervan 

voor de aanstaande ouders. De beschermwaardigheid is binnen deze optiek dus een 
afgeleide van de preferenties van derden. Vernietiging van een vrucht die men niet tot 

kind wil laten uitgroeien is een moreel neutrale handeling; er is vanuit ethisch perspectief 
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'niets aan de hand'. Abortus provocatus is, aldus begrepen als een 'self-regarding act', 

moreel vergelijkbaar met een bezoek aan de kapper. 

Aanhangers van de 'person-view' kunnen een 'indirecte' beschermwaardigheid ook - tcn 
tweede - funderen op de symbolische waarde van niet-persoonlijk leven. Respect voor 

menselijk leven dient, zo luidt deze redenering, een algemeen maatschappelijk belang, of, 

wellicht preciezer, het welbegrepen eigenbelang van personen. Wanneer niet-persoonlijk 

menselijk leven als louter object wordt behandeld, kan dat leiden tot afstomping - het is 

voor iedereen, inclusief personen in de strikte zin, beter te leven in een samenleving 

waarin de deugd van zorg voor menselijk leven wordt gecultiveerd. Bovendien kan een 

ontkenning van de waarde van niet-persoonlijk leven vanwege onduidelijkheid over de 

precieze grens tussen persoonlijk en niet-persoonlijk leven uiteindelijk zelfs het leven 

enlof welbevinden van personen in gevaar brengen. Dit gevaar is met name reëel met 
betrekking tot mensen die zich op de grens bevinden van persoonlijk en niet-persoonlijk 

leven (denk bijvoorbeeld aan verminderd-competente en incompetente individuen). In 

verband met de indirecte beschermwaardigheid van (nog-)niet-persoonlijk menselijk leven 

wordt wel gesproken van 'betekenis bij associatie' ,10 Er bestaat verschil van mening 
over de vraag aan welke categorieën (menselijke) 'niet-personen' die symbolische waarde 

toekomt, met name of ook de foetus, die nog niet (middels de geboorte) is toegetreden tot 

'de publieke mimtc', een dergelijke waarde heeft," Sommige auteurs beantwoorden deze 

vraag bevestigend, op grond van een zekere gelijkenis Csimilarity') van ongeboren en 

persoonlijk leven. Echter, omdat deze gelijkenis, afhankelijk van de mate van ontwikke

ling van de vrucht, groter of kleiner is, kan ook de mate van (indirecte) beschermwaar

digheid (sterk) variëren. I' Voorzover de aanhangers van de 'person-view' de foetus al 

een symboolwaarde toekennen, geven zij verschillende antwoorden op de vraag of, en zo 

ja onder welke omstandigheden, deze sterk genoeg wordt geacht om abortus provocatus 

moreel te kunnen blokkeren. Het belang van de zwangere vrouw bij een gewenste abortus 
lijkt binnen deze optiek bij voorbaat overwegend, zeker als dit vroeg in de zwangerschap 

gebeurt. 

Het is de verdienste van de opvatting van de symbolische (of sociale) betekenis van 

ongeboren leven dat de beschermwaardigheid ervan niet enkel en alleen wordt gefundeerd 

in de relatie die de aanstaande ouders daar eventueel mee willen aangaan. Gemeenschap
pelijk aan beide opvattingen is dat de beschermwaardigheid van ongeboren leven slechts 

indirect is, in de zin van: ontleend aan de preferenties of (vermeende) belangen van 

derden. Reinders wijst er in zijn kritiek terecht op dat mensen die 'symbolische waarde 

bij associatie' wel of niet kunnen erkennen - het is een contingent gegeven: 'De vraag is 

of dit contingente gegeven voldoende is om er de morele status van het ongeboren leven 
op te kunnen baseren?' 13 Deze scepsis betreft overigens niet per se de waarde van het 

argument van de symbolische betekenis als zodanig. De scepsis betreft slechts de 

opvatting dat deze symboolwaarde van ongeboren leven de e/lige grondslag is voor de 

beschermwaardigheid ervan. De symboolwaarde kan zeker een additioneel argument zijn 

77 



om ongeboren leven als beschermwaardig te beschouwen, een argument-naast-andere

argumenten, die de beschermwaardigheid van ongeboren leven funderen in (een eigen

schap van) het ongeboren leven zelf. De vraag is: welk(e) argument(en) dan? 

De beste kandidaat is het potentialiteitsargument. Ook dit argument kent verschillende 

varianten: 
a. de 'harde' versie: 'het embryo is een potentiële persoon, daarom moet je het nu al vast 
als persoon behandelen'. (Het valt op dat het potentialiteitsargument in de literatuur vaak 
wordt geïdentificeerd met deze strenge variant). Dit standpunt komt er op neer dat het 
embryo even beschermwaardig is als een persoon. Zo gezien bestaat er in de praktijk dus 

geen verschil met de dominante versie van de eerder genoemde metafysische theorie. 

Voor een uitvoerige kritiek op deze redenering verwijs ik naar de oratie van Den 
Hartogh. 14 Ik beperk mij hier tot zijn commentaar dat het predicaat 'potentieel' een 

zogenaamd alienans is: 'als Y een potentiële X is, volgt daaruit dat Y géén X is, en is er 
dus ook een enkele reden mee aangegeven waarom je Y als een X zou moeten behande

len. ' 
b. de 'zwakkere' versie: ongeboren (menselijk) leven verdient ons respect op grond van 

het vermogen uit te groeien tot een menselijke persoon. Dit inherente vermogen is een 
grond om aan de vrucht een reële beschermwaardigheid toe te kennen - die echter relatief 

gering is vergeleken met de beschermwaardigheid van personen. De beschermwaardigheid 

van ongeboren leven is dus niet absoluut, zij dicteert niet van tevoren de uitkomst als zich 

een moreel conflict voordoet - dan zou er eigenlijk geen sprake zijn van een conflict -

maar vergt in conflictsituaties een zorgvuldige afweging. (Zoals aanstonds zal blijken is 
een nadere kwalificatie van de reikwijdte van het potentialiteitsargument nodig). 

Een heet hangijzer is of de beschermwaardigheid van ongeboren leven tijdens de 

ontwikkeling tot mens toeneemt of niet (dus gelijk blijft). De dominante opvatting is dat 
er sprake is van een toenemende, progressieve, beschermwaardigheid: de VlUcht is 
beschermwaardig vanaf het prille begin (de bevruchting), maar de beschermwaardigheid 
neemt toe naarmate de VlUcht groeitY Hoe verder de vrucht in het ontwikkelingsproces 

is, hoe dichter hij de 'terminus ad quem' (de menselijke persoon) nadert, des te zwaarder 
weegt in geval van een moreel conflict de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. 

Dit zogenaamde gradualiteitsargument strookt met de intuïtie dat een pas bevruchte eicel 
moreel gezien van een andere orde is dan cen bijna voldragen foetus of een pasgeboren 
baby - ook al kunnen alle(n) worden beschouwd als 'slechts' potentiële persoon. De 

opvatting van de toenemende beschermwaardigheid ligt al geruime tijd onder vuur. Zij is 
in ons land vooral aan de kaak gesteld door Reinders: 'Ook al is 'toenemende bescherm

waardigheid' als morele intuïtie niet zonder overtuigingskracht, dat ontslaat ons niet van 
de taak om te latcn zien waarom de continuïteit tussen embryo en foetus minder gewicht 
in de schaal werpt dan het verschil tussen beide. '16 Overtuigende argumenten voor de 

opvatting van de toenemende beschermwaardigheid ontbreken, aldus Reinders. Het 
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gradualiteitsargument loopt volgens hem vast omdat het vermogen tot mens uit te groeien 

(een van de pijlers van het argument) niet toe- of afneemt - 'het vermogen om tot mens 
uit te groeien als reden om embryo's beschennwaardigheid toe te kennen blijft in elk 
stadium in beginsel preeies hetzelfde. ' 

Ik beperk mij hier tot twee kanttekeningen bij deze kritiek. Om te beginnen: Reinders' 
alternatief, namelijk dat de hele prenatale ontwikkeling op zichzelf geen enkele morele 
betekenis heeft, blijft contra-intuïtief. Het gebruik van het spiraaltje of de 'maming after' 

pil zouden ethisch gezien het equivalent zijn van abortus provocatus in het derde trimester 

van de zwangerschap omdat in beide gevallen het leven van een potentiële persoon wordt 
beëindigd. Wil Reinders deze conclusie van zijn positie echt onderschrijven? Het graduali

teitsargument heeft in ieder geval de verdienste dat het, aansluitend bij morele intuïties, 
gedifferentieerde(r) ethische oordelen mogelijk maakt. Bovendien: uit de twijfel aan de 
houdbaarheid van de opvatting dat de mate van bescherm waardigheid een continu of 

lineair stijgende lijn vertoont volgt geenszins automatisch dat de prenatale ontwikkeling 

geen énkele betekenis heeft voor de morele status van de vrucht. Zoals zo vaak geldt: 
'tertium datur'. Ik wijs hier opnieuw op de 'individuatie' van het embryo rond de 
veertiende dag na de bevruchting. Zoals gezegd, zien sommigen de individuatie als een 

noodzakelijke-en-tevens-voldoende voorwaarde voor persoon-zijn. Hoewel daarmee 
(volgens alle critici van het metafysisch persoonsbegrip) de ontologische relevantie van de 

individuatie wordt overtrokken, kan op goede gronden worden verdedigd dat de individua

tie moreel van belang is. Ik licht dit toe aan de hand van een ingenieuze ontleding van het 
potentialiteitsargument door de Australische filosoof Buckle. Hij maakt een onderscheid 

tussen twee vormen van potentialiteit: 'the potential to become' en 'the potent ia I ta 
produce' : 'The power 10 becollle is the power possessed by an entity to undergo changes 

which are changes 10 itself, that is, to undergo grO\vtll or, better still, deve{oplllelll. The 
potentiailo becollle can thus be called developmental potential. The proces of actualizing 

the potentiailo becollle preserves same farm of individual identity. It is for this reason 

that the potentiailo becollle is peculiarly appropriate to arguments whieh are concerned to 

establish the importance of respecting capaeities of a speeific individual. The potentiailo 
produce differs precisely in this respect - it does not require that any form of identity be 
preserved,'17 Het potentialiteitsargument hanteert het begrip potentialiteit in de eerste 

betekenis: 'X verdient respect op grond van zijll vermogen zich te ontwikkelen tot Y 

indien X gedurende die ontwikkeling zijn eigen identiteit bewaart'. Welnu, zaad- en 
eicellen kunnen weliswaar samen een foetus en (uiteindelijk) persoon 'produceren'. maar 
behouden in dat proces niet hun eigen identiteit - zij blijven als het ware niet 'zichzelf'. 
Zij hebben dan ook niet de morele status van potentiële persoon. Anders dan vaak wordt 

gedacht, geldt, aldus Buckle, hetzelfde ook voor de pas bevruchte eicel. Deze is niet 
identiek aan de foetus en persoon die eruit kan ontstaan. Uit de bevruchte eicel ontstaan 

immers verschillende celtypen, waaronder de voorlopers van de placenta en andere extra
embryonale weefsels, en slechts uit één type cel ontstaat na ongeveer twee weken het 
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zogenaamde 'embryo proper'. Ook het gegeven dat een pril embryo zich kan splitsen in 
twee of meer embryo's, en dat twee embryo's kunnen versmelten tot één embryo. maakt 

duidelijk dat in de vroegste fase van de ontwikkeling niet wordt voldaan aan de identiteits

eis. Met andere woorden: pas ongeveer twee weken na de bevruchting is er sprake van 

een individu dat zich met behoud van de eigen identiteit (als alles goed gaat) ontwikkelt 

tot persoon. Hiermee is de reikwijdte van het potentialiteitsargument ingeperkt - het 
argument is niet van toepassing op het prille (pre-, of pre-implantatie-) embryo. 

Rest de vraag wat dan de reden is voor de beschermwaardigheid van het emblyo-vooraf

gaand-aan-de-individuatie. Is er dan eigenlijk wel sprake van een reële beschermwaardig
heid? Hoe kan deze worden gefundeerd zonder tevens de beschermwaardigheid van 

gameten te poneren? Het antwoord moet waarschijnlijk luiden dat de symboolwaarde van 

het prille embryo de enige grond is voor de beschermwaardigheid ervan. Over de 
praktische implicaties van deze voorlopige conclusie valt te twisten. Mij lijkt dat de 
beschennwaardigheid van het prille embryo relatief gering is, juist omdat het waarschijn

lijk zelfs niet in minimale zin te beschouwen is als een menselijk individu. 

Resumerend: de beschermwaardigheid van ongeboren leven kan vermoedelijk het best 
worden gefundeerd in een combinatie van argumenten, namelijk het potentialiteitsargu

ment (een argument voor directe beschermwaardigheid) en de symboolwaarde (een reden 

voor indirecte beschermwaardigheid). Het potentialiteitsargument is echter alleen plausibel 

in de zwakkere variant. Bovendien geldt het waarschijnlijk slechts geclausuleerd, namelijk 
vanaf de individuatie. In de fase daarvoor lijkt het potentialiteitsargument ('the potential 

to become') niet van toepassing. De beschermwaardigheid van het prille embryo is dan 

uitsluitend gefundeerd in de symboolwaarde ervan, en relatief gering. De precieze 
implicaties van de 'status potentialis' van de geïndividualiseerde vrucht zijn omstreden, 

mede ten gevolge van de controverse inzake de opvatting van de toenemende bescherm
waardigheid van de vrucht. 

4.3 Reductie of preventie van de meerlingzwangerschap? 

De reductie van de meerlingzwangerschap kent verschillende ratio's. Omdat men deze 

moreel gezien niet over één kam kan scheren, besteed ik er afzonderlijk aandacht aan. 
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4.3.1 Hulp bij infertiliteit en reductie van de meerlingzwangerschap 

4.3.1.1 Inleiding 

Bij het eerste type reductie gaat het om reduceren van een meerlingzwangerschap die om 
een of andere reden te omvangrijk wordt geacht. In de regel gaat het om zwangerschap

pen die zijn ontstaan in de context van 'medisch-geassisteerde voortplanting' oftewel hulp 
bij infertiliteit, concreet: 

- IVF; 

- GIFT, dit is 'gamete intrafallopian transfer', een techniek waarbij zaadcellen en 

onbevruchte eicellen in de eileiders worden geplaatst met de bedoeling de kans op be

vruchting en zwangerschap te vergrotenl8 ; en 
- de 'gecontroleerde hyperstimulatie', dit is een hormoonbehandeling die tot doel heeft 

meerdere eicellen te laten rijpen en zodoende de kans op zwangerschap (in dit geval: door 

een natuurlijke bevruchting) te vergroten. 

Deze beschouwing concentreert zich op de (reductie en preventie van de) meerlingzwan
gerschap na een IVF-behandeling. 

Als men in het kader van een IVF-behandeling meerdere embryo's in de baarmoeder 

plaatst neemt de kans op een zwangerschap toe. Dit verklaart waarom bijna alle centra 

liefst meer dan één embryo overplaatsen. Echter, zodoende neemt ook de kans op een 

meerlingzwangerschap toe. Het aantal meerlingzwangerschappen bij IVF schommelde 

internationaal tot voor kort rond de 30%. (Dit percentage is in de totale populatie 

ongeveer I %). Volgens gegevens van de Britse 'Human Fertilisation and Embryology 

Authority' bedroeg het aantal tweelingen bij IVF in Engeland ongeveer 25 %, en het 

percentage drielingen 5-10%." Vermoedelijk bestaan met name wat betreft het percenta

ge IVF-drielingzwangerschappen inmiddels aanzienlijke verschillen per land, nu in een 

aantal lanGen, waaronder Nederland, gemiddeld minder embryo's per transfer worden 

overgeplaatst dan voorheen. Tegen deze achtergrond komen vierlingen, vijflingen, 

etcetera bij IVF in de meeste landen niet of nauwelijks meer voor. 

Een meerlingzwangerschap wordt, zeker als het gaat om een drieling of een nog grotere 

meerlingzwangerschap, in brede kring gezien als 'teveel van het goede', als een min of 

meer ernstige complicatie. Waarom?20 Ten eerste bestaan er gezondheidsrisico's voor 
zowel de zwangere vrouw als de foetussen C.q. toekomstige kinderen. Met het aantal 
foetussen stijgt voor de vrouw het risico op onder andere hoge bloeddruk, nierproblemen, 
bloedingen en anemie. Een zwangerschap van drie of meer foetussen betekent vaak een 
langdurige hospitalisering en bovendien een bevalling via de keizersnede. Wat betreft de 

foetussen neemt met de omvang van de zwangerschap de kans op een vroeggeboorte sterk 
toe, met als gevolg ~en verhoogde perinatale mortaliteit en morbiditeit. (De perinatale 

mortaliteit onder IVF-baby's is aanzienlijk hoger dan het cijfer voor de totale populatie. 

Dit wordt door de deskundigen verklaard uit het grotere aantal meerlingzwangerschappen 
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na IVF). Vroeggeboorte betekent onder andere dat het kind een laag tot zeer laag 
geboortegewicht kan hebben. Dit, samen met de onrijpheid van de longen, kan ernstige 

gevolgen hebben, waaronder stoornissen van het gezichtsvermogen, de motoriek, en de 

geestelijke ontwikkeling. 

Behalve medische problemen zijn er ook psychosociale problemen. Onderzoek onder 

vrouwen met een drie- of vierling wijst uit dat zij vaak lijden onder depressies en -

stress." Zij voelen zich overvraagd door de zorgbehoeften van enkele baby's tegelijk. 
Regelmatig raken zij in een maatschappelijk isolement. De geboorte van een meerling kan 
ook een zware financiële belasting vormen voor het gezin. 

Gezien de problemen rond grotere meerlingzwangerschappen spreekt het vanzelf dat ge

zocht is en wordt naar mogelijkheden om meerlinggeboorten (verder) te beperken. Hierbij 

dienen zich twee mogelijkheden aan, te weten een reductie van de meerlingzwangerschap 

en de prevemie van de meerlingzwangerschap. 

4.3.1.2 Reductie van de meerlingzwangerschap 
Bij een reductie van de meerlingzwangerschap worden een of meer foetussen in de 

baarmoeder gedood. Dit gebeurt meestal tussen de 8e en de 12e week van de zwanger

schap. Het gaat bij de onderhavige toepassing 'louter' om een vermindering van het aantal 

foetussen. Welke foetussen worden gedood wordt (momenteel) primair bepaald op grond 
van medisch-teclmische criteria, namelijk de locatie en toegankelijkheid van de diverse 

foetussen. Aangezien intrinsieke kenmerken (waaronder met name afwijkingen) van de 
foetussen daarbij niet of slechts secundair een rol spelen is volgens sommige artsen de 

veel gebruikte term selectieve reductie inaccuraat; de selectie is hier niet 'the point of the 
procedure' Y 
Hoe zit het met de ethiek van deze techniek? Welke zijn de morele 'pros and cons', en 

welke overwegingen geven uiteindelijk de doorslag? 

Evans c.s. achten met name de volgende ethische beginselen relevant voor het ontwikke

len van een moreel standpunt: 23 

- respect voor autonomie, dat wil zeggen de (prima facie) plicht om keuzen en voorkeuren 
van personen met betrekking tot hun eigen levensplan te respecteren; 

- weldoen/niet schaden: als 'primum non nocere' is dit beginsel te vinden in de oudste 

normatieve teksten van de westerse geneeskunde. Positief geformuleerd bevat dit beginsel 

de verantwoordelijkheid van de arts om naar vermogen bij te dragen aan het welbevinden 

van de patiënt; 

- het beginsel van de proportionaliteit, dat zij omschrijven als 'the duty, when taking 
.ctions involving risks of harm, to balance risks and benefits so that actions have the 
greatest chance to result in the least harm and the most bene fit to persons involved'. 

Strikt genomen heeft dit beginsel uitsluitend betrekking op de voor- en nadelen voor 
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'actuele' personen (waartoe Evans c.s. niet de ongeborene rekenen). Bij nader inzien 
hanteren Evans c.s. echter een inclusieve interpretatie van het proportionaliteitsbeginsel: 

van belang zijn ook de belangen van toekomstige personen (in casu de kinderen die, of er 
nu wel of geen reductie plaats vindt, geboren zullen worden) en de beschermwaardigheid 

van de foetus in zijn hoedanigheid van potentiële persoon. Deze laatste inclusie betekent 

dat aan een reductie, hoe proportioneel deze ook is in het licht van de belangen van 
'actuele' en toekomstige personen, een moreel prijskaartje hangt: het doden van een 

potentiële persoon. 

Welke bezwaren worden ingebracht tegen een reductie van de meerlingzwangerschap - en 

wat is het morele gewicht van deze bezwaren? 

Het eerste bezwaar luidt dat de ingreep op gespalUlen voet staat met de morele status van 
de foetus. Opvattingen over de ethiek van abortus provocatus zijn uiteraard relevant voor 

de beoordeling van een reductie van de meerlingzwangerschap. Beide ingrepen betreffen 

immers het doden van een foetus. 24 Net als in het abortus-debat wordt de morele 
beoordeling van een reductie in sterke mate bepaald door de opvatting over de morele 

status van de foetus enerzijds en de beoordeling van het morele gewicht van 'coun
tervailing claims' met betrekking tot de belangen van de vrouwen haar gezin ander
zijds. 25 Voor wie abortus altijd 'moord' is, is ook een reductie volstrekt onbespreekbaar. 

Wie ontkent dat de foetus een onafhankelijke morele status heeft en abortus als een 
moreel neutrale 'self-regarding act' beschouwt - zal ook een reductie (minstens in begin
sel) als 'jenseits van Gut und Böse' zien. 26 Het is zeer de vraag of de symboolwaarde 

van de foetus een doorslaggevend argument is om een verzoek om een reductie ter dis
cussie te stellen, zeker niet als dit vroeg in de zwangerschap gebeurt. De (ook door mij 

verdedigde) zwakke variant van het potentialiteitsargument sluit een 'simpele', eenduidige 
morele stellingname uit: de morele status van de ongeborene legt weliswaar gewicht in de 

schaal, maar de schaal slaat niet bij voorbaat door in de richting van 'behoud van de 

foetus c.q. meerlingzwangerschap' - een reductie vraagt om een morele verantwoording 
of rechtvaardiging, een afweging waarvan de uitkomst niet vooraf vast ligt. 

Hoewel de abortus-discussie zeker relevant is voor de onderhavige materie, spelen in de 
discussie enkele morele verschillen een rol. Van meet af aan is - hier kom ik bij het 
tweede bezwaar - gewezen op de medische risico's van de ingreep, met name voor de 

overblijvende foetussen. Critiei vreesden met name dat de ingreep onbedoeld ernstige 
schade zou kunnen toebrengen aan een overblijvende foetus, bijvoorbeeld ten gevolge van 

een 'prikaceiden!' (a), in veel gevallen zou leiden tot een miskraam (b), en/of zou 
resulteren in een premature bevalling, met alle gezondheidsrisico's voor de kinderen van 

dien (c). Het beginsel 'primum non nocere' was voor de één reden voor een veroordeling 
van (bijna) iedere reductie van de meerlingzwangerschap, en voor anderen een reden tot 
grote ternghoudendheid. 
Deze risico's zijn relevant vanuit verschillende ethische perspectieven. Het risico dat de 

83 



reductie een miskraam induceert is zowel relevant vanuit een 'feminist' perspectief, dat 
primair aandacht heeft voor de belangen van vrouwen, als vanuit een 'fetalist' perspectief, 
waarin de beschennwaardigheid van de ongeborene centraal staat. 21 Vanuit een 'fetalist' 

perspectief biedt het risico op een miskraam steun aan de opvatting dat een reductie op 

gespannen voet staat met de beschermwaardigheid van ongeboren leven. Vanuit een 
feministisch perspectief is dit risico relevant omdat een miskraam traumatisch kan zijn 

voor het paar, met name de vrouw, vooral als de (meerling)zwangerschap het resultaat 
was van een infertiliteitsbehandeling, en de verloren zwangerschap wellicht de laatste kans 

was voor het paar/de vrouw om kinderen te krijgen. Aan beide perspectieven kan nog 
worden toegevoegd het kind-georiënteerde perspectief, waarin de aandacht vooral uitgaat 
naar de effecten (van in dit geval infertiliteitsbehandelingen) voor het nageslacht (zie ook 

de beide voorafgaande hoofdstukken). Vanuit dit perspectief zijn vooral het eerste en het 

derde van de zojuist genoemde risico's van belang. Tegelijk zijn deze risico's natuurlijk 

relevant vanuit een feministisch perspectieC in zoverre de gezondheid van kinderen de 
belangen van de moeder raakt. 

De operationalisering van het proportionaliteitsbeginsel is te meer lastig omdat er geen 
risico-vrije handeIingsalternatieven zijn. Terecht benadrukken Evans c.s. dat niet alleen 
degene die, alles afwegend, tot een reductie van de meerlingzwangerschap besluit een 

grote verantwoordelijkheid op zich neemt, maar óók degene die afwacht (de zwan

gerschap op zijn beloop laat, en hoopt op een goede afloop), of die besluit voor de derde 
optie: een zwangerschapsafbreking: 'Alle alternatieven kunnen schade berokkenen, maar 

een reductie biedt soms de grootste kans op een goede uitkomst. ," Anders gezegd: het is 
soms het minste van drie kwaden. Het gegeven dat de arts, geconfronteerd met een meer

lingzwangerschap, soms risico's moet nemen - simpelweg omdat aan alle handelings

alternatieven (inclusief afwachten) risico's kleven - maakt duidelijk dat de door Hoefna
gels voorgestelde morele handelingsaanwijzing, namelijk: 'Men mag bij de voortplan
tingstechnologie geen schade aan anderen toebrengen of riskeren' te simpel is. 29 Als 
risico's onvennijdeJijk zijn helpt het niet om te zeggen dat men ze niet mag némen. 

De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar de grootte van de risico's van een 

reductie. Uit de 'collaborative experience' blijkt dat het risico op een directe beschadiging 
van een overblijvende foetus in ervaren handen nihil is. 30 Ook het risico op een mis

kraam blijkt mee te vallen. In oudere publicaties werden vaak risico's van 30% en meer 
genoemd. Volgens recente berekeningen is het risico gemiddeld ongeveer 11 %. De 

grootte van het risico blijkt sterk afbankelijk van de omvang van de zwangerschap voor 
en na de ingreep ('the starting and finishing number of fetuses').31 Het risico is groter 

dan 20% in geval van een zeslingzwangerschap, en daalt tot ongeveer 7% wanneer een 
drieling wordt gereduceerd tot een tweeling. Een belangrijke vraag is uiteraard of deze 
miskramen allemaal het gevolg zijn van de reductie of dat er sprake is van spontane 
miskramen ('background losses') die hoe dan ook zouden zijn opgetreden. De beschikbare 

gegevens suggereren dat het percentage spontane miskramen in meerlingzwangerschappen 
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hoog is, en dat een significant deel van de miskramen die volgen op een reductie niet 
door deze ingreep is veroorzaakt. 3l Overigens neemt het risico op een vroeggeboorte toe 

naannate een reductie later in de zwangerschap plaats vindt. (Mede) Daarom voert men 

de reductie veelal uit aan het eind van het eerste trimester van de zwangerschap. 

Exacte risicopercentages kunnen vooralsnog niet worden gegeven. Dit laat onverlet dat 
het risico dat men een miskraam induceert momenteel veel lager is dan aanvankelijk 
gevreesd werd. Een verklaring hiervoor is (behalve de verdiscontering van het risico op 

een spontane miskraam) dat ook hier sprake is van een leercurve - 'al doende leert men'. 
Bovendien zijn de gehanteerde technieken steeds meer verfijnd. 

Een derde bezwaar betreft de mogelijke psychische schade van een reductie voor kinderen 

die 'gespaard' zijn: Hoe zuUen kinderen reageren als zij later vernemen dat hun broer

tje(s) en zusje(s) in de baarmoeder zijn gedood om 'de uitkomst van de zwangerschap te 

verbeteren'? Misschien zal er sprake zijn van gevoelens van 'survival guilt': 'ik ben er 

omdat (niet slechts: terwijl ... ) de anderen zijn geëlimineerd ... ' De hoogleraar jeugdrecht 

Hoefnagels stelt: 'Het is niet goed voor een mens om onder zulk instrumenteel geweld en 

medisch wapengekletter geboren te worden'." 

Hoe ziet 'de ethiek van de reductie' er dan uit? Bij de beantwoording van deze vraag 

maak ik onderscheid tussen de medische en de sociale indicatie. 

Een reductie is vanuit moreel oogpunt het minst problematisch voorzover zij plaatsvindt 

om medische redenen, dat wil zeggen met de bedoeling de gezondheidsrisico's voor de 

vrouw te verkleinen enlof de prognose voor de resterende foetussen te verbeteren. Of er 
sprake is van een medische indicatie hangt (primair) af van het aantal foetussen." Bij 

zes (of meer) foetussen resulteert non-interventie met aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid in de dood van aUe foetussen ten gevolge van een miskraam of ernstige prema

turiteit, en wordt bovendien de gezondheid en zelfs het leven van de vrouw bedreigd. De 

catastrofale afloop van een door de Britse sensatiepers op de voet gevolgde achtlingzwan

gerschap (in 1995 ontstaan na een 'gecontroleerde' hyperstimulatie) is hiervan een pijn

lijke illustratie. Toepassing van een reductie van de zwangerschap is een alleszins verant

woorde methode om het leven van de vrouw te beschermen en althans enkele foetussen 
een kans op overleven te bieden, al zal iemand die vindt dat een foetus nooit direct mag 

worden gedood, 'whatever the consequences', dit type 'pro tife'-argumentatie niet onder

schrijven. 
De duitse filosoof Langendorfel' stelt in zijn bespreking van een zeslingcasus dat voor de 

ethische evaluatie primair de medische risico's voor de vrouw relevant zijn. J5 Hij wekt 
de indruk dat de dreiging voor het overleven van de zesling zelf niet volstaat voor een 

rechtvaardiging van een reductie. Hij wijst met name op het probleem van de rechtvaar

digheid: 'iedere foetus moet kunnen leven, iedere foetus verdient bescherming. Mag men 

drie foetussen redden door er drie te doden?' En: 'Mit welchem Recht wird das Todes

schicksal gerade diesel' drei Ungeborenen besiegelt?' Merkwaardig is dat dit probleem 
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volgens hem aan moreel gewicht verliest als men de reductie rechtvaardigt met een 

verwijzing naar het gevaar voor de moeder. De aard van de rechtvaardiging van de reduc
tie doet toch niets af aan het feit dat selectie plaatsvindt? De ontologische status van de 

ongeborene is ook voor de evaluatie van deze casus van belang: het beginsel dat je het 
leven van de ene persoon niet mag opofferen om een of meer andere personen te redden 

(een concretisering van de categorische imperatief van Kant) kan niet zomaar worden 
overgeheveld naar ongeboren leven c.q. potentiële personen. 36 

Belangrijker dan het door Langendorfer gesignaleerde dilemma - 'Hoe kan selectie 
rechtvaardig zijn?' - is het gevaar dat selectie mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor 

het welbevinden van de 'survivors' . Misschien kan juist het arbitraire karakter van de 
selectiecriteria daartoe bijdragen: 'voor hetzelfde geld was ik er aan gegaan ... '. Hoe groot 
is het risico dat kinderen hieronder zullen lijden? En hoe zwaar moet dit wegen? Het 

risico lijkt mij niet van dien aard dat een reductie bij voorbaat moreel onaanvaardbaar is. 

Daarvoor is dit risico toch iets te speculatief en vooral: het gevaar en de belasting van een 
meerlingzwangerschap zijn in een aantal gevallen even groot als imminent, zodat een 

reductie in overeenstemming is met Evans' proportionaliteitsbeginsel. 
Ook bij een zwangerschap van vier of vijf foetussen zijn de medische risico's voor de 

vrouw groot. Hoewel afwachten in dit geval - anders dan bij zeslingen - vaak zal resul

teren in de geboorte van enkele levensvatbare kinderen, kan een reductie van de zwanger

schap de neonatale morbiditeit aanzienlijk beperken, vooral omdat zodoende het tijdstip 

van de bevalling wordt uitgesteld. Ook hier lijkt een reductie een moreel verantwoorde 
uitweg. Of ook een reductie bij een drielillgzwangerschap leidt tot een duidelijke 

verbetering van de conditie van de pasgeborenen (ook op langere termijn) c.q. medisch 
geïndiceerd is, is nog steeds omstreden. 31 Duidelijkheid terzake is wenselijk, vooral ook 

omdat veel reducties juist drielingzwangerschappen betreffen. Tegen de achtergrond van 

de twijfel rond de aanwezigheid van een medische indicatie, betwijfelen sommige critici 
of een reductie van een drielingzwangerschap wel moreel gerechtvaardigd kan zijn. 

Kennelijk achten deze critici niet-medische, psychosociale, overwegingen irrelevant voor 

de ethische evaluatie van dergelijke casussen. Ik kom hier aanstonds op terug. 
Eerst stip ik, ten behoeve van de verdere discussie, de vraag aan of indien de medische 
risico's van een grotere meerlingzwangerschap evident zijn, afzien van een reductie (de 

natuur haar gang laten gaan) wel verantwoord is. Eerder is opgemerkt dat aan iedere 
keuze (afbreken van de zwangerschap, reduceren, niets-doen) een prijs kleeft, en dat een 

reductie soms het minste van drie kwaden is. Heeft in zo'n geval niet vooral iemand die 
besluit 'niets te doen' iets uit te leggen, ook in morele termen? Mag je de meerlingzwan

gerschap op zijn beloop laten indien dit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

betekent dat schade wordt berokkend aan toekomstige kinderen? In de normale situatie is, 
aldus terecht De Beaufort, de zwangere vrouw die er voor kiest de zwangerschap uit te 
dragen op grond van deze keuze moreel verplicht schade voor het toekomstige kind 
zoveel mogelijk te voorkómen. 38 Maar wat betekent dit morele principe in d~ context 
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van grotere meerlingzwangerschappen? Kan men verdedigen dat een vrouw een reductie 

moet laten verrichten teneinde de kwaliteit van leven te waarborgen van de kinderen die, 
als alles goed gaat, geboren zullen worden? Kan de morele plicht om schade voor 

toekomstige kinderen te voorkómen betekenen dat men moreel verplicht is een of enkele 
potentiële personen te doden? 

Mogen ook /liet-medische, psychosociale, overwegingen een rol spelen bij de toegang tot 
een reductie van de meerlingzwangerschap, en zo ja, in hoeverre? Het morele gewicht 

van dergelijke factoren is sedert de introductie van de reductie van de meerlingzwanger
schap controversieel. Een indirecte aanwijzing hiervoor biedt de definitie van de term 
'reductie van de meerlingzwangerschap' door de ethische commissie van de 'American 

College of Obstetries and Gynecology' (ACOG). De ACOG maakt de intentie om de kans 

op overleven van de overblijvende foetussen te vergroten tot een definiërend kenmerk van 
een reductie - een mooi voorbeeld van 'Sprachpolitik'.39 

Het probleem van de eventuele 'sociale' indicatie doet zich uiteraard vooral voor bij de 

kleinere meerlingzwangerschappen, omdat de 'medische winst' van een reductie (een 
lagere maternale en perinatale morbiditeit en mortaliteit) daarbij ontbreekt of in ieder 

geval omstreden is. In de praktijk gaat het met name om drielingzwangerschappen. 
Een aantal centra hanteerde van meet af aan als uitgangspunt dat een reductie niet wordt 

toegepast bij een drielingzwangerschap (laat staan bij een tweelingzwangerschap), vooral 
omdat de medische voordelen (zo deze al bestaan) in dat geval niet zouden opwegen tegen 

de risieo's van de ingreep. Men beriep zich hierbij op het eerder genoemde proportionali

teitsbeginsel. Andere centra wilden een reductie bij een drieling niet geheel uitsluiten, 
maar hanteerden wel een 'ontmoedigingsbeleid' wat betreft de reductie van drieling op 
sociale indicatie. Critici veroordeelden dit beleid als een onverantwoorde schending van 

de autonomie van de patiënt. Zo stelt de Amerikaanse filosofe Overall dat het principe 
van 'respect voor autonomie' vereist dat een vrouw die zwanger is van een meerling -

ongeacht het aantal - en om haar moverende redenen vraagt om een reductie van de 

zwangerschap, zonder meer toegang moet hebben tot deze procedure: 'Een vrouw heeft 
toch ook recht op een abortus op sociale indicatie? Waarom zou bij een vrouw die 

onbedoeld zwanger is van een drieling, en vreest dat de verzorging van drie baby's 
tegelijk haar krachten te boven gaat, dan geen reductie mogen plaatsvinden? Als een 
vrouw, op grond van haar 'reproductive rights', de hele zwangerschap mag laten afbre

ken, staat het haar juridisch ook vrij om te bepalen hoeveel kinderen zij geboren wil laten 
worden' .40 

Ik kan mij tot op zekere hoogte vinden in dit standpunt, maar Overall was te vroeg met 

deze kritiek. De verabsolutering van het beginsel van 'respect voor autonomie' werd bij 
de introductie van de reductie van de meerlingzwangerschap naar mijn mening terecht 

bestreden met een verwijzing naar de mogelijke risico's van de ingreep voor de achterblij
vende foetus(-sen), met name ook het risico op iatrogene schade aan de vrucht - risico's 
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die per definitie niet aan de orde zijn bij een abortus provocatus. Door Overall werd de 

arts feitelijk in de rol van technicus gedrongen: hij beschikt over bepaalde technieken die 
hij geacht wordt op verzoek toe te passen. De eigen, professionele verantwoordelijkheid 

van de arts wordt daarmee genegeerd." Wat de arts te doen en te laten heeft kan niet 

alleen worden afgeleid uit het beginsel van respect voor de autonomie van de patiënt (ook 
niet uit 'reproductive rights'), maar wordt mede bepaald door het beginsel van niet

schaden, dat ook toekomstige kinderen betreft. Deze rechtvaardiging van een restrictief 
beleid is echter wankeler nu de risico's van een reductie (veel) kleiner blijken te zijn dan 
gevreesd. Hiermee raak ik aan een eerste verklaring voor de toenemende acceptatie van 

een reductie op niet-medische gronden. Tegen de achtergrond van de relatieve veiligheid 

van de ingreep concluderen onderzoekers terecht: 'parental autonomy should be given a 

higher priority in the decisionprocess than previously'.42 Anders gezegd: de morele rem 
van Evans' proportionaliteitsbeginsel is aan slijtage onderhevig. 
Een tweede argument voor de morele aanvaardbaarheid van een reductie van een 

drielingzwangerschap op sociale indicatie is dat veel moeders (en vaders) Diet of nauwe

lijks opgewassen zijn tegen de taak om drie baby's tegelijk te verzorgen. 4J Wanneer een 

vrouw, alles afwegend, vreest dat zij 'er onder door zal gaan' enlof dat de verzorging en 

opvoeding van haar eventuele andere kinderen ernstig in het gedrang komen, zou de arts 

dan niet desgevraagd een reductie mogen verrichten? 
Hoewel de noden van zwangere vrouwen die zich zorgen maken om hun vermogen het 

kind/de kinderen groot te brengen invoelbaar zijn, hebben sommigen ernstige bedenkingen 
bij een abortus of een reductie van de meerlingzwangerschap om sociale redenen: 'Als de 

vrouw het echt niet aan kan, bestaat toch de mogelijkheid van adoptie?'. Dit argument is 
bekend uit de klassieke abortus-discussie. Wanneer een vrouw uit eigen beweging voor 

kiest voor afstaan van het kind, is dat vanuit moreel oogpunt wellicht de ideale weg. 

Maar mag men haar ook 'pushen' of zelfs dwingen om die weg in te slaan? Wordt een 

vrouw die (de facto) gedwongen is een kind voor anderen te baren niet gereduceerd tot 
'motlter machine'? Het is bovendien wreed om de emotionele conflicten na de geboorte te 

negeren. Bij een meerlingzwangerschap zouden deze conflicten, zoals Overall opmerkt, 
wellicht nog toenemen doordat de vrouw zou moeten selecteren: 'welk(e) kind(eren) sta ik 
ter adoptie af, en welke houd ik zelf?'44 Mag men een vrouw in een situatie brengen 

waarin zij zich gedwongen voelt een dergelijke onmogelijke keuze te maken? 
Nu er geen aanwijzigingen lijken te zijn dat een reductie de gezondheid van de 'overblij

vers' schaadt, hangt de morele beoordeling van een reductie sterker af van opvattingen 

over de status van de ongeborene dan voorheen. Het morele probleem van een reductie op 

psychosociale indicatie is daarmee beter vergelijkbaar (geworden) met het probleem van 

een klassieke abortus provocatus. Vergelijkbaar is niet hetzelfde als identiek. Als een 

vrouw om sociale redenen een abortus vraagt, gaat het om een ongewenste zwangerschap. 

Bij een reductie gaat het echter om een gewenste zwangerschap. Een veelgehoorde reactie 

van critici haakt hier op in: 'de vrouw (het paar) heeft eerst alle moeite gedaan om 
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zwanger te worden, zij heeft bewust gekozen voor een technologie die nu eenmaal 

regelmatig leidt tot een grotere meerlingzwangerschap - het is toch pure willekeur dat zij, 

nu drie kinderen volgens haar iets te veel van het goede is, de zwangerschap wil laten 

reduceren?! ," Wie de vrouw die een drieling draagt verwijt dat zij zelf verantwoordelijk 

is voor de situatie waarin zij zich bevindt, veronderstelt dat zij tevoren goed is ingelicht 
over de risico's van de infertiliteitsbehandeling - met name over de kans op een drieling -

en dat met haar is overlegd over mogelijkheden om dit risico te beperken. Dit is tegen

woordig waarschijnlijk wel het geval, zeker ook in ons land, maar was tot voor enkele 

jaren zeker niet vanzelfsprekend. Bovendien: zoals aanstonds wordt toegelicht, is het 

beleid steeds meer gericht op preventie van grotere meerlingzwangerschappen. Indien de 

behandeling in een enkel geval desondanks leidt tot een grotere meerlingzwangerschap, 

passen geen verwijten aan het adres van de aanstaande ouders die opteren voor een 

reductie, maar begrip. 
Overigens lijkt de vrees dat de acceptatie van reducties op psychosociale indicatie leidt tot 
een sterke toename van het aantal reducties vooralsnog ongegrond. Vrouwen besluiten 

niet lichtvaardig tot een reductie; bedenk dat het risico op een miskraam ten gevolge van 
de ingreep, hoe klein wellicht ook, voor infertiele vrouwen/paren nauwelijks acceptabel 

is. 

Een laatste punt dat ik in dit verband aan de orde wil stellen betreft de selectie-criteria bij 

de 'niet-selectieve' reductie. Welke foetus(-sen) wordt (worden) gedood bepaalt de arts, 

zoals gezegd, vooral op grond van de positie en toegankelijkheid van de foetussen - een 

medisch-professioneel oordeel. Maar wat als men, voorafgaand aan de reductie, in 
overleg met de vrouw onderzoek doet naar de eventuele aanwezigheid van chromosomale 

afwijkingen bij de foetussen? (Dergelijk onderzoek vindt in ons land alleen plaats op 

medische indicatie, dat wil zeggen als er een verhoogd risico is op een kind met een 

chromosomale aandoening). Zodoende kan worden voork6men dat men bij de reductie 

gezonde foetussen doodt en een afwijkende foetus 'over laat'. Chromosoomonderzoek 

onthult tegelijk het geslacht van de foetussen. 

Chromosoomonderzoek vertroebelt het onderscheid tussen een selectieve en een 'niet
selectieve' reductie; hoewel de reductie hier niet is ingegeven door de wens om de 
geboorte van een gehandicapt kind te voorkomen, kan zodoende toch een selectie op 
'intrinsieke kenmerken' van de vrucht plaatsvinden. Daartegen bestaan geen bezwaren als 

het gaat om ernstige afwijkingen. Maar zou het in deze context aanvaardbaar zijn om op 
verzoek van de vrouw op het geslacht te selecteren - ook al is er geen sprake van een 
verhoogd risico op een kind met een geslachtsgebonden ziekte? Deze mogelijkheid 

compliceert de ethische discussie over prenatale sexe-selectie op sociale (niet-medische) 

gronden. Dit type sexe-selectie wordt vrij algemeen afgewezen, vooral ook omdat het 
aborteren van een foetus enkel en alleen omdat deze niet het gewenste geslacht heeft op 

gespannen voet staat met de beschermwaardigheid van de foetus. Echter, in de onder-
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havige context zou de eventuele voorkeur voor een kind van een bepaald geslacht niet ten 

grondslag liggen aan het feit dat een foetus wordt gedood - de reden voor de reductie 
betreft immers de omvang van de zwangerschap - maar uitsluitend bepalen welke foetus 

wordt gedood. Het genoemde bezwaar tegen prenatale sexe-selectie op sociale gronden is 

hier dus niet van toepassing. Is dit een reden om aan een eventuele wens tot sexe-selectie 
gehoor te geven? 

4.3.1.3 Preventie van grotere meerlingzwangerschappen 
In het voorgaande is verdedigd dat een reductie van de meerlingzwangerschap moreel 

aanvaardbaar kan zijn, niet alleen op medische gronden, maar ook op psychosociale 
gronden. Dit standpunt ligt voor de hand voor degenen die (zoals de aanhangers van de 

'person view') ontkennen dat de foetus een onafllankelijke morele status heeft, maar kan 
ook worden ingenomen door degenen die de opvatting huldigen dat de foetus een reële, 

maar relatieve beschennwaardigheid heeft. Het theoretisch grote verschil tussen beide 
opvattingen over de status van ongeboren leven staat gelijkluidende conclusies in het 

individuele geval kennelijk niet in de weg. Wel is de 'ethische inkleuring' van deze 
conclusie anders; voor wie de onafhankelijke status van de foetus ontkent, vormt een 
reductie in beginsel geen ethisch probleem, voor wie de reële, maar relatieve bescherm
waardigheid van de foetus verdedigt, is een reductie, hoewel onder omstandigheden 
aanvaardbaar, nooit 'jenseits von Gut und Böse'. 
AI kan een reductie aanvaardbaar zijn, er blijft, om met de duitse jurist Eser te spreken, 

'mehr als nur ein Rest van Unbehagen'." Een belangrijk punt van kritiek op de reductie 
van een meerlingzwangerschap betreft immers de oorzaak van het probleem. Slechts in 

een uitzonderlijk geval ontstaat een grote(-re) meerlingzwangerschap spontaan. Men zou 
dan kunnen spreken van een 'natuurramp'. Vrijwel altijd is er sprake van een iatrogene 
ramp, veroorzaakt door medische hulp bij voortplanting in de vorm van hormonale 

ovulatie-inductie, IVF of GIFT. Het ethisch debat over reducties mag niet worden beperkt 
tot de vraag of een reductie in een individuele noodsituatie aanvaardbaar is - een 
dergelijke beperking getuigt van morele myopie. 47 Aan de orde is ook, en vooral, of 

artsen iatrogene problemen mogen creëren omdat zij beschikken over een 'oplossing' die 
de eerste behandeling bijstuurt - een 'two-step process of treatment for infertility'." 
Ook binnen de medische beroepsgroep wordt in toenemende mate benadrukt dat de 

behandelend arts de morele verantwoordelijkheid heeft om naar vermogen te zorgen voor 
het voorkómen van grotere meerlingzwangerschappen - 'niet reductie, maar preventie'. 
Bij IVF is dit mogelijk door een terughoudend transferbeleid. (Dit betekent overigens 

geenszins dat er sprake is van een internationale consensus. Zoals we nog zullen zien, is 
er sprake van een 'tegenbeweging'). Het is van belang stil te staan bij de ratio van het 
streven naar preventie. Verschillende overwegingen spelen vermoedelijk een rol, zowel 
niet-morele als morele, en wat betreft deze laatste, zowel deontologische als consequentia-
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listische. 49 Mijns inziens leggen vooral de argumenten c en d, die ik kort zal toelichten, 

gewicht in de schaal: 

a. 'Frequente reducties brengen IVF (verder) in diskrediet, en bemoeilijken de definitieve 

opname ervan in het collectief gefinancierde verstrekkingenpakket' (het 'opportunistische' 
argument); 

b. 'Aan reducties kleeft nog altijd het risico dat men een miskraam induceert; de arts 
moet infertiele wensouders een dergelijk trauma besparen'; 

c. 'In het licht van de bescherm waardigheid van ongeboren leven kan een reductie slechts 
worden verantwoord als 'last resort', dat wil zeggen indien de preventie van meer
lingzwangerschappen heeft gefaald. 

Eerder wees ik er op dat een reductie in een individuele noodsituatie niet alleen gerecht

vaardigd kan worden door degenen die de onafhankelijke morele status of directe 
beschennwaardigheid van de foetus ontkennen, maar ook door degenen die deze (op basis 
van de zwakkere variant van het potentialiteitsargument) verdedigen - het theoretische 
verschil hoeft niet tot uiteenlopende conclusies te leiden. Het praktische verschil tussen 
beide opvattingen wordt waarschijnlijk groter als het gaat om het vermeende morele 

belang van de preventie van situaties waarin de keuze voor een reductie bijna onontkoom
baar wordt. Heeft de foetus geen onafhankelijke morele status, dan is er immers in 

principe niets mis met het welbewust doen ontstaan van situaties die nopen tot een 
reductie, zeker niet indien de reductie relatief vroeg in de zwangerschap plaats vindt, in 
een fase waarin de symbolische waarde van de foetus nog weinig gewicht in de schaal 
legt. 

d. 'Grotere meerlingzwangerschappen schaden de gezondheid van toekomstige kinderen, 
zelfs als dit risico door een reductie kan worden beperkt' (het 'do na harm'-argument). 

De internationale werkgroep die zich bezig houdt met de evaluatie van reducties van 
meerlingzwangerschappen insisteert dat, puur medisch gezien, een reductie niet kan 
worden gezien als panacee voor de risico's van een grotere meerlingzwangerschap voor 
het nageslacht: hoewel een aanvaardbare uitkomst meestal kan worden bereikt 'there is 
still a price to be paid in ... an increased risk of prematurity. The point remains that 

overzealous infertility treatment does have deleterious effects even if multifetal pregnancy 
reduction can be perfonned. '50 Het meest recente overzicht van deze werkgroep maakt 
dit cijfermatig duidelijk. Er is een duidelijke relatie tussen de omvang van de meerling
zwangerschap en het restrisico na de reductie: het risico op een zeer premature bevalling 
(25-28 weken) in een gereduceerde zeslingzwangerschap bedraagt 11.5%. In gereduceerde 
drielingzwangerschappen vindt nog altijd 3.3% van de bevallingen plaats tussen de 25e en 
de 28e week, terwijl nog eens 7.5% van de gerednceerde drielingzwangersdtappen 

resulteert in een bevalling in de periode van 29 tot 32 weken." Aansluitend bij de eerder 
genoemde opvatting over de morele verantwoordelijkheid van de zwangere vrouw om 
gezondheidsschade voor toekomstige kinderen zoveel mogelijk te beperken, wil ik het 

volgende verdedigen: embryo's die in de baarmoeder worden geplaatst zijn mogelijk toe-
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komstige kinderen. Zij kunnen na hun geboorte lijden door schade die vroeg of laat in de 

foetale periode is opgelopen ten gevolge van een grotere meerlingzwangerschap. Een 
reductie beperkt deze schade, maar elimineert deze niet. De gezondheid van toekomstige 
IVF-kinderen wordt dan ook voor een deel bepaald door beslissingen van de arts en de 

vrouw inzake de transfer. Artsen en aanstaande ouders hebben de verantwoordelijkheid 

om gezondheidsschade bij toekomstige kinderen zoveel mogelijk te voorkómen door een 

terughoudend transferbeleid. 

Samenvattend: het potentialiteitsargument biedt (ook in de gematigde versie) een 'direct' 

argument voor de preventie van grotere meerlingzwangerschappen die nopen tot een 
reductie. Wie niet zwaar tilt aan de beschermwaardigheid van de foetus in zijn hoedanig

heid van potentiële persoon, vindt in de gezondheidsbelangen van toekomstige kinderen 
een consequentiaIistisch argument voor preventie. 

Het was tot voor enkele jaren wereldwijd gebruikelijk om bij IVF vier of meer embryo's 

tegelijk in de baarmoeder te plaatsen. Dit beleid kwam vooral voort uit de overtuiging dat 
met het aantal teruggeplaatste embryo's de kans op een zwangerschap toeneemt. Maar er 

speelden soms ook andere factoren mee, en in enkele IVF-centra in het buitenland is dit 

nog steeds het geval: het ontbreken van (effectieve) mogelijkheden om 'boventallige' 

embryo's in te vriezen leidde (leidt), in combinatie met druk van religieuze en/of 

wereldlijke overheden om alle aanwezige embryo's een kans op ontwikkeling te geven, 
hier en daar tot een 'transferbeleid' waarbij (nagenoeg) ongelimiteerd werd (wordt) 

teruggeplaatstY Zo is bekend dat in een aantal Amerikaanse centra nog steeds gemid

deld 9 embryo's per cyclus worden overgeplaatst (persoonlijke mededeling dr C. Jansen). 

Het is een wrede ironie dat 'strenge' opvattingen over de status van het embryo mede 

bijdragen aan het ontstaan van situaties waarin de vraag om een reductie rijst. 
De praktijk van het overplaatsen van grote aantallen embryo's tegelijk ligt onder vuur 

vanwege de problematiek van de grotere meerlingzwangerschappen. Zowel de lichtzinnig
heid waarmee soms riskante meerlingzwangerschappen worden geriskeerd als de banalise
ring van de reductie van de meerlingzwangerschap leiden tot protest: 'Bezint eer ge 

begint!' - in de termen van de gynaecoloog Bollen c.s.: 'The ethics of embryo reduction 

after assisted procreation are intimately bound up with the ethics of transfer polky' ." 
In de actuele discussie over de herziening van het transferbeleid bij IVF kan men 
verschillende lijnen onderscheiden. Zij hebben gemeen dat de oplossing wordt gezocht in 

het verminderen van het aantal embryo's dat tegelijk wordt teruggeplaatst. De Canadese 
Law Refoffil Commission beveelt aan om research te steunen die gericht is op de 

ontwikkeling van voortplantingstechnieken die geblUik maken van de /liet-gestimuleerde 
cyclus. 54 Zij memoreert dat Louise Brown, de eerste IVF-baby, is geboren na over

plaatsing van één enkel embryo. Omdat het overplaatsen van slechts één embryo vaak niet 
leidt tot de geboorte van een kind (de kans daalt tot onder de 10%), en het overplaatsen 

van vier of meer embryo's te vaak leidt tot een ongewenste drieling of een nog grotere 
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meerling, zoekt men de oplossing veelal in het midden. 

Imniddels is zowel door de Duitse wetgever, als door de Canadese 'Royal Commission on 

New Reproductive Technologies' , en de 'Code of Practice' van de Britse Human 

Fertilisation and Embryology Authority bepaald dat maximaal drie embryo's per keer 

mogen worden gebruikt." IVF-klinieken die deze richtlijnen interpreteren als een 

vrijbrief om routinematig drie embryo's terug te plaatsen zien zich in 7-9% van de IVF

zwangerschappen geconfronteerd met een drielingzwangerschap. S6 

Omdat een drielingzwangerschap 'teveel van het goede' is, en aan een reductie uiteenlo

pende bezwaren kleven, is in vele centra, ook in ons land het transferbeleid verder naar 
omlaag bijgesteld. Een nummer van 'Human Reproduction' wijdde haar rubriek 'Debate' 

aan de vraag: 'Is it time to replace only two embryos?'." Het voordeel van een beper

king tot twee embryo's is uiteraard dat drielingzwangerschappen bij IVF - en de daardoor 

opgeroepen vraag om een reductie - nog maar zeer zelden zullen voorkomen. (Denk aan 
de mogelijkheid van het ontstaan van een monozygote tweeling, gecombineerd met een 

'eenling'). Vele artsen vinden dat een absolute beperking tot twee embryo's de kans op 

zwangerschap voor sommige vrouwen onevenredig negatief beïnvloedt. Zij pleiten voor 

een gedifferentieerd beleid, waarbij, afhankelijk van de kans op zwangerschap van de 

individuele patiënt, twee of meer dan twee emblyo's worden overgeplaatst. Uit enkele 

publicaties blijkt dat de beperking tot twee embryo's bij patiënten met een gunstige 

prognose niet of nauwelijks leidt tot een daling van de kans op zwangerschap. Een 

gunstige prognose is in het algemeen aanwezig als de vrouw relatief jong is, en de 

embryo's van goede kwaliteit zijn (daarvoor bestaan verschillende criteria, waaronder 

morfologische). Zo concluderen Staessen c.s. dat er geen significante verlaging van de 

kans op zwangerschap optreedt. Opvallend is overigens dat het aantal tweelingzwanger

schappen verrassend hoog blijft (ongeveer 24%)." Vergelijkbare bevindingen worden 

gemeld door Devreker en Englert. 59 Zij wijzen op twee verschillende succespercentages 

in relatie tot kwaliteit van embryo: bij 'high grade' embryo's wordt de maximale kans op 

een zwangerschap reeds behaald als men twee embryo's terugplaatst. Toevoeging van een 

derde embryo verhoogt volgens hen uitsluitend het aantal meerlingzwangerschappen. 

Heeft iemand echter een slechtere prognose, dan worden ook in de bedoelde 'pionier-cen

tra' nog steeds méér embryo's overgeplaatst, namelijk drie (tot vier). Immers, in dat 

geval is niet alleen de kans op een zwangerschap, maar ook het risico op een meer

lingzwangershap aanzienlijk kleiner. 

Tegen deze achtergrond heb ik in een eerdere beschouwing dit gedifferentieerde transfer

beleid verdedigd: 'niet drie, maar twee embryo's bij vrouwen met goede kansen', 
oftewel: 'twee, tenzij ... '.60 Dit compromis is onlangs ook aanbevolen door de Gezond

heidsraadcommissie 'Herziening PlaIlllingsbesluit IVF,61 

Het is vanwege het morele belang van de preventie van drielingzwangerschappen van 

belang dat de vinger aan de pols wordt gehouden wanneer men in individuele gevallen 

toch meer dan twee embryo's terugplaatst. Dit is zelfs een voorwaard.e voor de aanvaard-
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baarheid van dit gedifferentieerde beleid. Het beleid 'bij een goede prognose twee 

embryo's. bij een slechte drie' leidt immers vooralsnog in de verschillende centra tot 
uiteenlopende resultaten. In een kliniek in ons land resulteerde dit beleid in 1995 niet één 

keer in een drielingzwangerschap (persoonlijke mededeling dr. C. Jansen). In een andere 
kliniek echter leidde dit beleid in 3-4% van de gevallen tot een drielingzwangerschap, 
weliswaar aanzienlijk lager dan wanneer men routinematig drie embryo's terugplaatst (7-

9%), maar nog altijd verontrustend hoog (mw. dr. C. Staessen). Deze bevinding 
onderstreept het belang van nader onderzoek naar de criteria voor het terugplaatsen van 

meer dan twee embryo' s, gericht op een effectievere preventie van drielingzwangershap
pen. 

Sommige centra hanteren een tweede voorwaarde voor het terugplaatsen van drie in plaats 
van twee embryo's: de vrouw moet verklaren dat zij geen reductie zal laten verrichten als 
onverhoopt een drielingzwangerschap ontstaat (persoonlijke mededeling dr. C. Jansen). 

Dit is een aanvechtbare voorwaarde. Het terugplaatsen van drie embryo's is slechts verde
digbaar - daarover is men het ook in de bedoelde centra eens - als er sprake is van een 

slechte prognose voor de betreffende vrouw - hetgeen ook betekent: een (zeer) klein risico 

op een drielingzwangerschap. Als deze toch ontstaat, kan de vrouw zich in een noodsitua
tie bevinden en kan een reductie verantwoord zijn. De vrouw vooraf 'moreel verplichten' 

tot het uitdragen van de drielingzwangerschap is dan ook problematisch. Overigens moet 

men bedenken dat de vrouw kan veinzen accoord te gaan met deze voorwaarde, teneinde 
haar kans op een succesvolle IVF-behandeling te vergroten. 

Preventie van grotere meerlingzwangerschappen is, zo heb ik verdedigd, onder andere 
aangewezen in verband met de morele status van de foetus, die maakt dat een reductie 

slechts als 'laat resort' kan worden aanvaard. Dat preventie - door aanpassingen van het 
transferbeleid - gezien de status van ongeboren leven inderdaad 'morele winst' betekent is 

echter niet geheel vanzelfsprekend. Immers, omdat er minder embryo's worden overge
plaatst vindt er een stijging plaats van het aantal patiënten van wie embryo's worden 
ingevroren. 62 Bovendien neemt het aantal ingevroren embryo's per patiënt toe. Men 

moet hierbij bedenken dat een aantal embryo's het invriezen-en-ontdooien niet overleeft. 

Bovendien zullen sommige ingevroren embryo's geen kans op ontwikkeling krijgen, 
omdat zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij tot ontstaan zijn gebracht. Met 

andere woorden: preventie van grotere meerlingzwangerschappen voorkómt weliswaar de 
vernietiging van foetussen in utero, maar resulteert de facto in de vernietiging van méér 

embryo's in vitro. Of er toch sprake is van morele winst hangt dan ook mede af van de 
morele status van het prille embryo in verhouding tot de (oudere) foetus. Voor wie de net 
bevruchte eicel moreel gezien even veel gewicht in de schaal legt als een foetus van twee 
of drie maanden, is de genoemde preventie vanuit een 'fetalist' perspectief slechts 'lood 

om oud ijzer' - al kunnen andere overwegingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het 
welbevinden van de vrouw, maken dat (ook) deze critici de voorkeur geven aan preventie 
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van riskante meerlingzwangerschappen. Er van uitgaand dat het prille embryo - vooraf

gaande aan de individuatie - een 'lagere' morele status heeft, steekt het te gronde laten 
gaan van embryo's in vitro in beginsel gunstig af tegen het doden van foetussen. 6J 

Toestemming ell inspraak: 'against the sfremll' ... 

Uiteraard moet de arts de patiënt voorafgaand aan de IVF-behandeling informeren over de 

risico's. Alleen zo kan de patiënt weloverwogen en valide toestemmen in het ondergaan 
van de behandeling. De patiënt moet ook weten dat IVF kan leiden tot een meerling, en 

welke risico's dat heeft. Binnen bepaalde grenzen moet er ruimte zijn voor 'shared 

decisionrnaking' wat betreft het transferbeleid. De patiënt moet zelf kunnen bepalen of zij 
eventueel minder embryo's laat overplaatsen dan de arts geïndiceerd acht (1 in plaats van 

2, 2 in plaats van 3) teneinde de kaI15 op een meerling (verder) te verkleinen. De arts 
moet haar uiteraard meedelen dat dit onder omstandigheden resulteert in een lagere kans 
op een zwangerschap maar de patiënt moet zelf de afweging kunnen maken. Het maxi-
11111111 aantal embryo's dat tegelijk wordt overgeplaatst moet echter worden vastgesteld 
door de arts. Hij moet zich daarbij laten leiden door kennis van het risico op riskante 

meerlingzwangerschappen, en door zijn verantwoordelijkheid om deze naar vermogen te 

voorkomen. 
Deze laatste verantwoordelijkheid van de arts staat sinds kort ter discussie. Ik wees er al 

op dat er weliswaar een groeiende trend is in de richting van preventie van grotere meer
lingzwangerschappen ('geen reductie, maar preventie'), maar dat van een echte consensus 
geen sprake is. Jaren geleden suggereerde Overall al dat de arts geen 'unilaterale beslis
sing' zou mogen nemen over het maximum aantal embryo's dat tegelijk wordt overge
plaatst, omdat dit een aantasting is van de autonomie van de patiënt." Deze opvatting 

wordt, tegen de stroom in, de laatste tijd in de medische vakliteratuur vaker gehoord. 
Terwijl IVF-centra nog maar net de richting van een terughoudender transferbeleid zijn 

ingeslagen, wordt al gepleit voor een herziening van dit beleid, omdat dit niet zou stroken 
met de preferenties van infertiele paren. Gleicher c.s. komen op basis van een enquête tot 

onder andere de volgende bevindingen": 
- deze paren denken zeer positief over de,geboorte van een twee- én een drieling; 
- een aantal paren is (als door een minder terughoudend transferbeleid de kans op 

zwangerschap iets kan worden vergroot) graag bereid een klein risico op een grotere 

meerlinggeboorte te accepteren, inclusief een vier- en vijfling; 
- met de leeftijd van de vrouw neemt de acceptatie van een eventuele reductie van de 

meerlingzwangerschap toe. 
Gleicher c.s. concluderen dat een terughoudend transferbeleid op gespannen voet staat 

met de voorkeuren van wensouders, en moet worden herzien. 
Bij de gesignaleerde bereidheid van de geënquêteerde Amerikaanse paren om het risico op 
een grote meerlingzwangerschap te nemen past een kanttekening. Amerikaanse wensou
ders moeten vaak helemaal zelf betalen voor ART (terwijl de prenatale en neonatale zorg 
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collectief wordt gefinancierd). Dit verklaart mede waarom zij kennelijk vaak het onderste 

uit de IVF-kan willen - zij nemen 'noodgedwongen' geen genoegen met een mogelijk iets 
lagere kans op het krijgen van een kind - 'whatever the risks ... '.66 

Kritiek op een temghoudend transferbeleid wordt ook geleverd door de Amerikaanse 
artsen Simpson en CarsonY Hun eerste punt betreft de claim dat de zwangerschapscij

fers vergelijkbaar zijn wanneer bij patiënten met een goede prognose twee of drie 
embryo's worden temggeplaatst. Sommige klinieken melden dat het beperken van het 

aantal embryo's tot twee bij deze groep vrouwen de kansen wel degelijk iets verkleinen. 
Belangrijker wellicht is dat deze critici bestrijden dat eentemghoudend transferbeleid ver

standig en rechtvaardig is, ook al voorkomt dit grotere meerlingzwangerschappen. Hun 
principiële kritiek is dat dit beleid naar paternalisme riekt. IVF-centra moeten IVF zo 

kunnen toepassen dat het aanstaande ouders, Illet kennis van de risico's, de hoogste kans 
op zwangerschap biedt. 

Is een restrictief transferbeleid inderdaad ongerechtvaardigd paternalistisch? Enlof is het 
onverstandig of onrechtvaardig? Ik betwijfel dit, op grond van de volgende overwegingen. 

Ten eerste komt enthousiasme met betrekking tot het krijgen van meerlingen vooral voor 

bij vrouwen die ongewild kinderloos zijn. Het is goed denkbaar dat zij de problemen van 
meerlingzwangerschappen en van het opvoeden van drie, vier of vijf kinderen tegelijk 

ernstig onderschatten. 6S Hoe 'autonoom' is eigenlijk de beslissing van wanhopige paren 
om grotere kansen op een drie- tot vijfling te aanvaarden? Is het door Gleicher voorge

stane 'respect voor autonomie' geen cynische grap? In de tweede plaats moet het debat 
niet worden versmald tot een discussie over 'paternalisme versus anti-paternalisme'. dat 

wil zeggen tot een discussie over de vraag of de arts met een beroep op het belang van de 
aanstaande ouders minder embryo's mag temgplaatsen dan de aanstaande ouders zelf 

wensen. Gleicher c.s. stappen wel erg gemakkelijk heen over de gezondheidsrisico's van 

een grotere meerlingzwangerschap voor de toekomstige kinderen. Zij miskennen boven
dien de eigen verantwoordelijkheid van de behandelend arts om rekening te houden met 
de gezondheidsbelangen van de kinderen die mede door zijn hulp worden verwekt. 
Wellicht zou Gleicher 'ter geruststelling' willen wijzen op de bereidheid van sommige 

paren tot een reductie. Interessant is dat grotere aantallen embryo's volgens Simpson en 
Carson alleen mogen worden teruggeplaatst op vaanvaarde daf de wensouders voorne

mens zijn een reductie te laten verrichten in geval van een eventuele grotere meerling
zwangerschap.69 Afzien van een reductie achten zij onverantwoord gezien de grote 

gezondheidsrisico's voor de kinderen. KeIU1elijk achten Simpson en Carson een reductie 

een medisch-ethisch probleemloos onderdeel van een agressieve infertiliteitsbehandeling. 
In dit verband wijs ik nogmaals op de bevinding dat zelfs na een reductie de prognose 
voor de overblijvende foetussen ongunstiger is dan normaal. Overigens bestaat, zoals 

gezegd, de mogelijkheid dat wensouders veinzen alsdan een reductie te laten verrichten. 
Wat betreft het eerste punt van kritiek van Simpson en Carson beperk ik mij tot de 
kanttekening dat als er al een significant verschil in succeskans is tussen het terugplaatsen 
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van twee of van drie embryo's bij vrouwen met een goede kans op zwangerschap dit 

verschil gering is, en een gerechtvaardigde prijs voor de medisch-ethische winst van een 
(zeer) sterke beperking van het aantal drielingzwangerschappen. 
Mijn conclusie luidt dat de kritiek misplaatst is, en het 'as you like it'-alternatief onaccep

tabel. 

4.3.2 Selectieve reductie van de meerlingzwangerschap 

4.3.2.1 Inleiding 

Selectieve reductie wordt hier gedefinieerd als een reductie die wordt ingegeven door de 
wens om de geboorte van een gehandicapt kind te voorkomen. Hoewel, zoals gezegd, ook 
bij het type reductie dat in de vorige paragraaf is besproken een gerichte selectie kan 
plaatsvinden, is selectie alleen bij het onderhavige type reductie 'the point of the procedu

re' . 

De selectieve reductie kent verschillende toepassingen. Deze paragraaf opent, omwille van 

de volledigheid, met een kort commentaar bij de 'klassieke' selectieve reductie.(4.3.2.2) 
Daarna becommentarieer ik een revolutionaire vmm van hulp bij voortplanting, die wordt 
aangeduid als 'inductie en selectieve reductie van de meerlingzwangerschap'. (4.3.2.3) 

4.3.2.2 De 'klassieke' selectieve reductie 

De selectieve reductie wordt al langer (sinds het einde van de zeventiger jaren) toegepast 
bij een tweelingzwangerschap, indien de ene foetus een ernstige aandoening heeft en de 
andere niet (de zogenaamde 'discordant twins')." De reductie maakt het mogelijk de 

geboorte van een ernstig gehandicapt kind te voorkomen zonder tegelijk de gezonde 'co
twin' te aborteren. Zij is daarom voor een aantal betrokkenen een 'goed' alternatief voor 
het uitdragen van de tweelingzwangerschap en voor het afbreken van de zwangerschap -

het minste van drie kwaden. 
Wat betreft de morele beoordeling zal het duidelijk zijn dat wie een selectieve abortus 
onder alle omstandigheden afwijst, ook een selectieve reductie van de tweelingzwanger

schap zal afwijzen. Daarmee is echter - omgekeerd - nog niet gezegd dat wie een 
selectieve abortus accepteert, ook een selectieve reductie van de tweelingzwangerschap 
kan of moet accepteren. In de discussie over de validiteit van deze analogie speelden van 
oudsher de medische risico's van een reductie voor de gezonde foetus een belangrijke rol: 
de kans op een miskraam, de kans op een premature geboorte, in het ergste geval leidend 

tot een ernstige handicap, en het risico dat de achterblijvende foetus door de reductie 
direct wordt beschadigd. Tegen de achtergrond van het beginsel 'primum non nocere' 

vroegen sonunigen zich - terecht- af of de toepassing van deze experimentele ingreep niet 
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aan striktere voorwaarden zou moeten voldoen dan de toepassing van selectieve abortus. 

Zo bepleitten de jurist Almas en de gyneacoloog Elias dat men een selectieve reductie van 

de tweelingzwangerschap alleen zou toepassen indien de betreffende aandoening zó ernstig 

is dat de foetus maar beter niet geboren kan worden (bijvoorbeeld bij de klassieke vorm 
van de ziekte van Tay Sachs).71 Nu het risico op een miskraam in ervaren handen 

kleiner blijkt te zijn dan gevreesd, en de vrees voor de beide andere risico's waarschijn

lijk ongegrond is, neemt het belang van het beginsel 'primum non nocere' in dit soort 

situaties af (zie paragraaf 4.3.1). 

Het minst problematisch lijkt deze ingreep in (zeldzame) situaties waarin de afwijkende 
foetus het overleven van de gezonde foetus bedreigt. Een voorbeeld is een combinatie van 

een normale foetus met een acardiacus, een foetus zonder hart of met een mdimentair 

hart, die intra-uterien in leven blijft door als parasiet te teren op de circulatie van de 

gezonde foetus. 72 Grijpt men niet in, dan gaat ook de gezonde foetus te gronde. Ook in 

andere situaties kan een selectieve reductie, net als een selectieve abortus, aanvaardbaar 

zijn om ernstig leed voor ouders en/of kind te voorkómen. 

4.3.2.3 De inductie en selectieve reductie van de meerlingzwangerschap, oftewel: het 
ei van Bl'ambati 
De ontwikkelingen op het gebied van de prenatale diagnostiek staan niet stil. Sommige in
novaties roepen geheel of gedeeltelijk nieuwe ethische vragen op. Te denken valt bijvoor

beeld aan PGD (zie hoofdstuk 5). Een opmerkelijk alternatief voor PGD is enkele jaren 

geleden geïntroduceerd door een team onder leiding van de vermaarde Italiaanse gynae
coloog Brambati: een combinatie van GIFT, de vlokkentest en een selectieve reductie van 

de zwangerschap. Brambati c.s. presenteerden dit alternatief in een ingezonden brief in 

een medisch vaktijdschrift, die ik hier integraal weergeer': 

Selective reduction of quadmplet pregnancy at risk of B-thalassaemia 

Detection of a fetal abnormality means pregnancy termination if the birth of a defective 
fetus is to be prevented, and for couples with a high genetic risk termination may be a 

recurrent event. Genetic diagnosis at the preimplantation stage may avoid th is burden but 
reliability and safety remain to be confirmed. We describe an attempt to avoid pregnancy 
termination by combining gamete intrafallopian transfer (GIFT), chorion ie villus sampling 
(CVS), and fetal reduction. 

The couple are a 30-year-old carrier of tlle B zero 39 thalassaemia mutation and her 
husband, who has the B zero 11 mutation. In 1984, fetoscopy revealed a thalassaemia 
major affected fetus. This pregnancy was terminated and secondary idiopathic infertility 

ensued. Conventional treatments fai!ed to lead to conception and the couple asked for 
GIFT. All the eight oocytes retrieved were transferred, with the intent to increase the 

likelihood of multiple pregnancy. 
Four normally growing gestational sacs with living embryos were detected at 6 weeks. 
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The couple sought fetal reduction to no more Ihan Iwo, af ter genetie diagnosis. Chorion ie 

lissue was sampled in fetuses 1 and 2 at 8 weeks (crown-rump lenglh 17-19 mm) by the 
transabdominal route. Cylogenetic and molecular analyses were done by the direct melhod 

and polymerase chain reaction, respectively. In 4 days Ihe diagnosis was available: fetus 1 

(46,XX) was double helerozygole for n zero 39 and n zero 11 (Ihalassaemia major) and 
felus 2 (46,XY) was helerozygous for n zero 39. Fetus I (crown-rump lenglh 25 mm) 

was reduced by intrathoracie polassium chloride and at Ihe same time CVS was done for 

fetuses 3 and 4 (24 and 26 mm). Fetus 3 (46,XY) was n zero 39 helerozygous and felus 4 
(46,XX) was n zero 11 helerozygous. On quinacrine banding fetuses 2 and 3 were 

chromosornally distinguishable: intense centromeric fluorescence on chromosome 3' was 
presenl in bolh homologues of felus 2 bul in only one of felus 3. Because of its favoura
bIe accessibility fetus 2 (34mm) was reduced. Cytogenetie diagnosis of fetuses 1 and 2 

have been confirmed by culture of amniotic fluid aspirated at the time of felal reduclion. 
No complications followed Ihe needling procedures and after an unevenlful geslalion of 37 

weeks, Ihe palient was delivered by caesarean section of a healthy 2300 g boy and 2430 g 
gir!. These babies are now 6 nlOnlhs old and haemalologieal lesls confirm Ihal Ihey are 

thalassaemic trait carriers. 
To our knowledge this is the first demonstration of the feasibility of genetie diagnosis and 
selective reduction in aquadruplet pregnancy. Success is based on the accurate selection 

of the placenlal sampling siles and on combined chromosomal and molecular heleromOlp

hism studies. Rapid tests (direct karyotyping and DNA amplification) significantly 
shortened Ihe waiting lime for Ihe result, and Ihe seleclive reduction was achieved before 

the end of the 10Ih geslational week, providing obvious psychologieal and medical 

advantages. 

This case-report supports the evaluation of Ihe genetie conslitution of individual fetuses 
before reduction in multiple pregnancies, avoiding the disasler of destroying normal 

feluses and allowing delivery of affected ones. Fetal reduction caused no unfavourable 
malernal effects, and it probably lowered Ihe perinalal mortality and obsletric complicati
ons associated with higher numbers of fetuses. Multiple geslation af ter ovulation induction 
and selective reduction in the first trimester seems to us areasonabIe alternative to 

preimplanlalion genetic diagnosis in couples at high genetic risk. 

Eersl enkele opmerkingen over de ratio en het mogelijke loepassingsgebied van Bramba

ti's methode. \Vat ziet Brambati als het voordeel van een 'inductie en selectieve reductie 
van de meerlingzwangerschap', en voor welke vrouwen (paren) is dit volgens hem een 

redelijk alternatief? Het doen ontstaan van een meerlingzwangerschap zou, zo redeneert 

Brambati, voor aanslaande ouders die een hoog genetisch risico hebben op het krijgen van 
een ernstig gehandieapt kind (en die de geboorle van een gehandieapt kind willen 
voorkomen) het psychologische voordeel kunnen hebben dal het trauma van een - even

tueel: herhaalde - zwangerschapsafbreking op genetische indicatie kan worden voorko-
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men. Inuners, in geval van een meerling kan door een selectieve reductie de' zwan
gerschap worden behouden. Het paar zal een selectieve reductie daarom wellicht in 

mindere mate beleven als 'het verlies van een kind' dan een selectieve abortus (zwanger
schapsafbreking), het paar hoeft niet helemaal van voren af aan te beginnen (met alle 

daarbij horende stress) en er rijst mogelijk geen 'procreatieconflict' ('durven wij nog eens 

een kind te verwekken, gezien het hoge genetische risico'?). Hoe groter de meerlingZ\van

gersehap, des te groter de kans dat minstel15 één foetus vrij is van de betreffende ziekte 

en een zwangerschapsafbreking kan worden voorkomen. Getalsmatig zien de kansen er 
alsvolgt uit: wanneer het verhoogde risico betrekking heeft op een autosomaal (niet-ge

slachtsgebonden) recessief erfelijke aandoening, zoals de beschreven thalassemie, is de 

kans op een foetus met de betreffende afwijking 25%. Echter, bij een (niet-identieke) 

tweelingzwangerschap is de kans dat beide foetussen de betreffende afwijking hebben 

slechts 6%. In geval van een drielingzwangerschap is de kans dat alle foetussen afwijkend 

zijn slechts 1,5%. Positief geformuleerd: de kal15 op een gezond kind stijgt van 75% bij 

een eenling, tot 94% bij een tweeling, en 98,5 % bij een drieling. Bij een dominant erfe

lijke aandoening zijn de betreffende risico's respectievelijk 50%,25% en 12,5%. Bij een 

vierlingzwangerschap daalt het risico dat alle foetussen de ziekte hebben tot 6 %. 
Wat betreft het toepassingsbereik het volgende: in de gepresenteerde casus gaat het om 

een paar dat niet alleen een sterk verhoogd risico heeft op het krijgen van een kind met 

een ernstige genetische afwijking, maar bovendien kampt met infertiliteit. De hormoon

behandeling-plus-GIFT is voor dit paar waarschijnlijk de enige mogelijkheid om in 

verwachting te raken. Brambati's aanpak is echter op grotere schaal bruikbaar, namelijk 

ook voor v/'IIchtbare paren met een sterk verhoogd risico op het krijgen van een kind met 

een genetische afwijking. De hormoonbehandeling is voor deze paren niet noodzakelijk 

om in verwachting te kunnen raken, maar dient uitsluitend om een meerlingzwangerschap 
tot stand te brengen. Deze bredere toepassing is niet louter theoretisch: in een recentere 
publicatie berichten Brambati c.s. dat zij dit alternatief hebben aangeboden aan 9 

vruchtbare vrouwen. 74 De belangstelling bleek zeer groot: 8 vrouwen kozen voor dit 

alternatief. 

Wat te denken van deze aanpak? Is het, zoals de onderzoekers claimen, (medisch

technisch gezien) een redelijk alternatief voor PGD? En is het vanuit moreel standpunt 

een begaanbare weg? Twijfel blijkt wellicht al uit het feit dat dit alternatief (nog) niet 

door anderen is overgenomen. In ons land wordt deze strategie voorzover bekend niet 
toegepast, al wordt er door patiënten soms wel om gevraagd. Onderstaand commentaar 
biedt een rechtvaardiging voor die twijfel. 

PGD kan de problematiek van een zwangerschapsafbreking voorkómen. Brambati c.s. 

merken terecht op dat momenteel nog vraagtekens bestaan rond de betrouwbaarheid en de 

veiligheid van PGD (zie hoofdstuk 5). Vanwege deze onzekerheden, en ook vanwege de 

relatief hoge kosten van PGD, zien zij de door hen geïntroduceerde drie-stappen-proce-

100 



dure als een redelijk alternatief. 

Of dit vanuit 'het standpunt van de patiënt' gezien inderdaad zo is, is van verschillende 

factoren afhankelijk. Patiënten die PGD prefereren boven de gangbare toepassingen van 

prenatale diagnostiek omdat zij het (laten) doden van een foetus in de derde of vijfde 

maand van de zwangerschap emotioneel of moreel niet of nauwelijks acceptabel vinden 
zullen het alternatief van Brambati ruet redelijk vinden. Immers, dit kan weliswaar een 
zwangerschapsafbreking voorkómen, maar is gericht op het doden van afwijkende 

foetussen. Ten tweede: Brambati suggereert dat zijn alternatief wel veilig en betrouwbaar 

is. Dit is momenteel geenszins het geval. Om te beginnen bestaat de kans dat GIFT of een 

honnoonbehandeling niet leidt tot een meerlingzwangerschap, maar tot een 'cenlingzwan
gerschap'. Het genoemde (potentiële) psychologische voordeel van Brambati's aanpak 

wordt dan bij voorbaat misgelopen. Dit echec deed zich in de door hem beschreven serie 

bij 2 van de zes zwangerschappen voor. 1S Bovendien: de toepassing van de vlokkentest 
bij een grotere meerlingzwangerschap is experimenteel. AI heeft Brambati, die de 

vlokkentest in Europa introduceerde, een enorme expertise, er kan van alles misgaan. 
Zowel het trefzeker wegnemen van weefsel van iedere afzonderlijke placenta als het later 

- ten behoeve van de selectie - trefzeker identificeren van de eventuele aangedane 

foetussen is een Huzarenstukje. Ik vraag mij overigens af wat Brambati zou doen wanneer 
een vijf- of zeslingzwangerschap ontstaat. Dit is geen denkbeeldige situatie, aangezien hij 

in het kader van de GIFT bij drie patiënten acht eicellen terugplaatste. Vermeldenswaard 

in dit verband is dat een team onder leiding van de gynaecoloog Dumez, geconfronteerd 

met de complicaties van een vlokkentest bij een vijflingzwangerschap, besloot tot een 
'step-by-step reduction', waarbij de situatie eerst 'overzichtelijker' werd gemaakt door 

twee (mogelijk gezonde) foetussen te doden." Bovendien gaat Brambati er aan voorbij 

dat een grotere meerlinzwangerschap óók als men een reductie toepast nog steeds grotere 
perinatale risico's voor de kinderen inhoudt (zie paragraaf 4.3.1). Tegen deze achtergrond 

is het niet verantwoord om opzettelijk een grote meerlingzwangerschap te induceren. 
Nogmaals: of Brambati's methode een redelijk alternatief is kan niet alleen door de arts 

worden bepaald. Van groot belang is hoe vrouwen met een hoog genetisch risico op het 

krijgen van een gehandicapt kind dit alternatief ervaren. Uit onderzoek van onder andere 

Thomassen-Brepols blijkt duidelijk dat een selectieve abortus voor vrouwen (en hun part

ners) die een selectieve· abortus hebben laten verrichten traumatisch kan zijn. 17 Het is 
dan ook begrijpelijk dat wordt gezocht naar alternatieve, emotioneel mogelijk minder 

ingrijpende toepassingen van prenatale diagnostiek. Het is niet bij voorbaat uit te sluiten 

dat Brambati's alternatief, indien met succes toegepast, voor althans sonunige wensouders 
met hoge genetische risico's minder traumatisch zou kunnen zijn dan een selectieve abor
tus. Zolang hiernaar echter geen goed onderzoek is verricht hangt Brambati's claim in de 

lucht. 
Mijn conclusie luidt dat moet worden betwijfeld of de inductie en selectieve reductie van 

de meerlingzwangerschap een veilig, betrouwbaar en redelijk alternatief is voor PGD. Ik 

101 



voeg hier volledigheidshalve aan toe dat dit alternatief mogelijk wel effectiever en effici

enter is dan PGD, dit vanwege de momenteel betrekkelijk lage 'take baby home rate' van 

IVF. 

Brambati's alternatief kan ook worden bekritiseerd op basis van de beschermwaardigheid 

van de foetns; 'wordt hier niet al te grof met foetussen geknikkerd?' Een - ervaren -

advocaat van de duivel zal echter onmiddellijk vragen: waarom moeilijk doen over 

Brambati's alternatief? Als de 'klassieke' selectieve reductie van de meerlingzwanger

schap aanvaardbaar kan zijn (a), en een reductie van een grote meerlingzwangerschap 
eveneens aanvaardbaar kan zijn (b), moet je om redenen van consistentie toch ook 
Brambati's methode accepteren? Het is in feite toch niets anders dan een mengvorm van 
reeds bestaande, onder omstandigheden verantwoorde, toepassingen van een reductie van 
de meerlingzwangerschap? 

Het is de vraag of deze redenering zomaar kan worden geaccepteerd. Wie een of beide 

premissen niet onderschrijft, zal de conclusie natnurlijk afwijzen. Wie, zoals ik, deze 

premissen wel onderschrijft, moet bezien of er doorslaggevende moreel relevante verschil

len bestaan tussen de eerder toegepaste typen reductie van de zwangerschap en de nu door 
Brambati geïntroduceerde variant. Welnu, het kenmerkende van deze variant is dat 
welbewust een situatie wordt gecreëerd waarin een reductie van de ~wangerschap een 
welhaast dwingende uitweg schijnt. Deze uitweg kan om een dubbele reden bijna 

dwingend zijn. Niet alleen zal vaak minstens één van de foetussen de gevreesde afwijking 
hebben, bovendien zullen er onder omstandigheden onbedoeld zoveel gezonde foetussen 

aanwezig zijn dat er een groot risico is op maternale en perinatale morbiditeit. Dit laatste 
behoeft enige toelichting. Brambati beoogt zoals gezegd het tot stand komen van een 

meerlingzwangerschap." Uitgaande van de hierboven vermelde kansberekening streeft 

hij bij een paar met een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een autosomaal 
recessief erfelijke aandoening naar een drielingzwangerschap. Betreft het een dominant 

erfelijke aandoening, dan mikt Brambati op een vierlingzwangerschap (dr. B. Brambati, 

persoonlijke mededeling). Immers, in dat geval is er bij een drielingzwangerschap nog 

altijd een groot risico - 12,5% - dat alle foetnssen de gevreesde afwijking hebben. Welnu, 

het doel om een meerlingzwangerschap van tenminste drie foetussen te bereiken wordt 
waarschijnlijk gemist indien (in het kader van GIFT) slechts drIe eicellen worden terug

geplaatst. (Ongeveer 80% van de zwangerschappen die ontstaan na terugplaatsing van drie 

eicellen bij GIFT zijn gewone eenlingzwangerschappen). Om de kans op succes te optima

liseren moeten grote aantallen eicellen worden gebruikt. Zodoende wordt echter de 

verantwoordelijkheid om grote meerlingzwangerschappen naar vermogen te voorkómen 
egeen reductie, maar preventie') volledig miskend. Vindt onder omstandigheden een 

(niet-selectieve) reductie van de te grote meerlingzwangerschap plaats, dan is geen sprake 
van een 'ultima ratio' voor een probleem dat ondanks zorgvuldig handelen is gerezen, 
maar van een tevoren geprogrammeerde oplossing voor een noodsituatie die men heeft 
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voorzien en welbewust op de koop toe heeft genomen. 

Is een dergelijke 'reproductive roulette with a multiplet' te rijmen met de beschermwaar

digheid van de foetus? Voor wie aanvaardt dat het onder omstandigheden verantwoord 

kan zijn een foetus te doden, is het antwoord niet op voorhand duidelijk. Immers, zijn er, 
zo kan men zich afvragen, in de context van de moderne voortplantingstechnologie geen 
andere - reeds in brede kring aanvaarde - toepassingen die in relevante opzichten lijken op 

de door Brambati ontwikkelde methode? Om te beginnen: een vrouw die een zwanger
schap begint met het voornemen prenatale diagnostiek te laten verrichten en in geval van 
een onverhoopt ongunstige uitslag abortus te ondergaan riskeert toch ó6k welbewust het 

ontstaan van een noodsituatie waarin het leven van een foetus wordt beëindigd? Wie dit 
acceptabel acht, heeft toch geen argumenten meer in handen om te protesteren tegen de 

methode van Brambati? Ik betwijfel of deze analogieredenering op gaat. Een moreel 

relevant, discutabel kemnerk van de methode-Brambati lijkt mij, nog afgezien van het 
genoemde gezondheidsrisico ervan voor de 'Ieft-overs' (met name prematuriteit), dat 

onder omstandigheden ook geZOllde foetussen zullen worden gedood. Men kan naar dit 
middel grijpen hetzij om de grote meerlingzwangerschap tcn behoeve van de voorgeno
men vlokkentesten 'overzichtelijker' te maken (zie de genoemde 'stapsgewijze reductie' 

door Dumez), hetzij omdat er na de selectieve reductie nog steeds méér foetussen aan
wezig zijn dan men wenselijk acht (zie de ingezonden brief van Brambati). Men kan 

tegenwerpen dat bij een abortus op sociale indicatie eveneens gezonde foetussen worden 

gedood. Dit klopt, maar biedt geen morele rechtvaardiging voor Brambati's innovatie. 
Abortus mag niet worden gezien als een normale manier van geboorteregeling, maar is te 
beschouwen als een verlegenheidsoplossing in een noodsituatie. Vandaar de morele eis dat 

mensen die (voorlopig) geen kinderen (meer) willen naar vermogen het ontstaan van een 
dergelijke noodsituatie moeten voorkómen. 
Ter rechtvaardiging van Brambati's procedure zouden sommigen wellicht - ten tweede -
willen wijzen op de IVF-praktijk. Bij IVF worden toch opzettelijk aanzienlijke aantallen 

eicellen geïnsemineerd, dit met de bedoeling de kans op een zwangerschap per behande

lingscyclus te optimaliseren en de belasting voor de vrouw te minimaliseren? Daarbij 
neemt men toch welbewust op de koop toe dat onder omstandigheden (ingevroren) 

'overtollige' embryo's aanwezig zijn, die niet in de baannoeder worden geplaatst en aan 
de vernietiging worden prijsgegeven? Of aan deze praktijk een argument kan worden 
ontleend om Brambati's alternatief te rechtvaardigen hangt er vooral van af of een embryo 
kort na de bevruchting dezelfde morele status heeft als een verder ontwikkelde foetus van 

twee tot drie maanden. Zoals gezegd, zijn er goede redenen om aan het prille embryo een 
lagere beschermwaardigheid toe te kennen. Het op de koop toe nemen van de aanwezig
heid van enkele 'overtollige' embryo's bij IVF verschilt daarom vanuit ethisch oogpunt 

evenzeer van de aanpak van Brambati, als het gebruik van het spiraaltje (aangenomen dat 
dit niet de bevruchting van de eicel, maar de implantatie van het embryo voorkomt) ver
schilt van het routinematig laten uitvoeren van abortus provocatus als methode van 
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geboorteregeling. 

4.4 Besluit 

Een grotere meerlingzwangerschap is beklemmend. Iedere keuze heeft een morele prijs. 

De problematiek van de meerlingzwangerschap, en de, soms noodgedwongen, keuze voor 
een reductie, vragen om aandacht voor de totaliteit van de infertiliteitsbehandeling, voor 

haar zinvolle toepassingen en morele grenzen. Faber formuleerde het onlangs pregnant 

zo: 'The ethical dilemma of multifetal reduction relates to its role in encouraging clini

cians to increase the risk of its necessity by exonerating their irresponsible practices. ( ... ) 

Thc easy access and improving success of multifetal reduction allows clinicians to place 

more embryos without enough concern about multiple pregnancies'.79 

Een eerste argument voor de preventie van riskante meerlingzwangerschappen die nopen 

tot een reductie betreft de beschermwaardigheid van de foetus. Gegeven het gebrek aan 

overeenstemming over de morele status van de foetus kan het tweede, consequentialisti

sche argument voor preventie, namelijk het beginsel van niet-schaden, toegepast op 

toekomstige kinderen, wellicht op bredere steun rekenen. Wie een reductie presenteert als 

ethisch neutrale ingreep, en verzuimt te pleiten voor preventie, miskent nict alleen de 

beschermwaardigheid van potentiële personen, maar veronachtzaamt ook de gezondheids

belangen van toekomstige personen. 
Intussen vindt in verschillende IVF-centra onderzoek plaats naar betere mogelijkheden om 

de meest 'levensvatbare' IVF-embryo's te selecteren. Zodoende zou het mogelijk worden 

om, met behoud van aanvaardbare kansen op een zwangerschap, nog minder embryo's 

per cyclus temg te plaatsen (bijvoorbeeld nooit meer dan twee, of 'één, tenzij ." '), en 

daardoor het aantal meerlingzwangerschappen nog verder te beperken, inclusief het grote 

aantal tweelingzwangerschappen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de zogenaamde 

'verlengde embryo-kweek'. Hierbij kweekt men de embryo's langer in vitro door, en 

vindt de eventuele transfer pas plaats op de vierde of vijfde dag na de bevruchting, dus in 

het blastocyste-stadiulll (in plaats van, zoals tot nog toe gebruikelijk, op dag drie). 

Deskundigen vermoeden dat embryo's die in vitro doorgroeien tot het blastocyste-stadiulll 

een betere implantatiekans hebben dan embryo's die dit stadium niet halen. 80 Een 

andere, eventueel complementaire, methode om de meest levensvatbare IVF-embryo's te 

selecteren is pre-implantatie genetische screening (PGS) op aneuploïdie, dit is numerieke 

chromosomale afwijkingen. Het is immers bekend dat er sprake is van een sterke 

natuurlijke selectie tegen (een aantal van) dergelijke afwijkingen. De ethische aspecten 

van dit type PGS vragen om een nadere bezinning. Een aanzet daartoe is te vinden in het 

volgende hoofdstuk. 
De inductie en selectieve reductie van de meerlingzwangerschap is vanuit moreel oogpunt 
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een novum binnen de 'revolutie van de voortplanting'. De ethische vraag is of het verant
woord is een (eventuele) belastende selectieve abortus te voork6men door een methode die 
per saldo aan meer - ook: gezonde - foetussen het leven kost, en bovendien aanzienlijke 

risico's kent voor zowel de aanstaande moeder als de toekomstige kinderen. Aangezien bij 
dit alternatief zoveel risico's en onzekerheden op elkaar worden gestapeld, betwijfel ik ten 

zeerste of sprake is van verantwoorde hulpverlening. De claim dat deze methode een 

redelijk alternatief is voor PGD is aanvechtbaar. Of PGD zelf aanvaardbaar is, en zoja, 
onder welke voorwaarden, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

Dit hoofdstuk is eell actualisering van mün beschouwing 'Reductie vall de meerlingzwal/gerschap', 

opgenomel/ il/: M. de Wachter (red.). PersoJla. Het persooJlsbegrip el! de bioethiek. IGE-cahier I/r.5. 

JI/slitulll voor Gezolldheidsethiek, Maastricht, 1994, 149-200 (I/iet gepubliceerd). Eell illgekorte versie van 

hel gedeelte over de lIiet-selectieve rMIle/ie verscheen Ol/der de titel 'Multifetal pregllollcies: reductioJl or 

pre\'elllioll?' il/: Hildt E, MietIl D, eds., 111 vitro fertilisatioJl ill file 1990's. Towards a medical, sociol aud 

ethical eva/ua/ion. Aldershot: Ashgate, 1998, 175-184 ('Multifetal pregllallcies: redllctioJl or prevelllion?') 
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5 DYNAMIEK EN ETHIEK VAN PRE-IMPLANTATIE 
GENETISCHE DIAGNOSTIEK: EEN VERKENNING 

5.1 Inleiding 

Pre-implantatie genetische diagnostiek (pGD), gericht op de transfer van IVF-embryo's 

die vrij zijn van de gezochte afwijking, staat internationaal hoog genoteerd op de ethische 

en politieke agenda. De ethische en politieke discussie concentreert zich op PGD in een 
heel specifieke betekenis: invasieve, post-conceptionele, individuele diagnostiek bij IVF

embryo's van vruchtbare paren met een hoog risico (25-50%) op het krijgen van een 
gehandicapt kind. Ik wil met deze beschouwing bijdragen aan een ethische reflectie op 
PGD, die aandacht besteed aan de uiteenlopende actuele toepassingen van PGD én aan de 
te verwachten ontwikkelingen. Het dynamisch karakter van PGD kan worden geïllustreerd 

aan onder andere de volgende ontwikkelingen: 
- de mogelijke vervanging van sexe-selectie op medische indicatie door gericht DNA

onderzoek (mutatie-analyse); 
- toepassing van PGD niet aneen voor onbehandelbare ziekten van de kinderleeftijd, maar 

ook voor (deels) behandelbare ziekten van de kinderleeftijd, en voor later in het leven 

optredende aandoeningen; 
- de eventuele toepassing van PGD in het kader van de infertiliteitsbehandeling van 

(onvruchtbare) paren met een verhoogde kans op het krijgen van een aangedaan kind. 

Hierbij kan het zowel gaan om individuele PGD voor paren met een zeer sterk verhoogd 

risico, als om het routinematig aanbod van screening van IVF-embryo's op bijvoorbeeld 
aneuploïdie (pre-implantatie genetische screening - PGS); 

- de eventuele combinatie van verschillende testen in het kader van PGD ('multiplex 

testing' oftewel combinatie-testen). 
Het belang van een 'prospectieve' ethiek, die tijdig inhaakt op de morele vragen rond 

nieuwe ontwikkelingen, wordt in brede kring erkend. Met deze beschouwing probeer ik in 
deze behoefte te voorzien, en de ethische discussie als het ware 'bij de tijd' brengen: 

Welke ethische vragen worden opgeroepen door deze nieuwe toepassingen van en 
onderzoekslijnen met betrekking tot PGD (en PGS)? Zijn deze toepassingen en onder
zoekslijnen vanuit ethisch perspectief verantwoord, en zo ja, onder welke voorwaarden? 
Het hoofdstuk heeft in belangrijke mate het karakter van een (uitvoerige) verkenning; 

zoals zal blijken, resteren vele vragen, zowel medisch-technisch, als ethisch. 
Het spreekt vanzelf dat een ethische analyse van 'de nieuwe ontwikkelingen' niet geheel 

voorbij kan gaan aan thema's uit het debat over PGD tot nog toe. Vandaar dat dit 
hoofdstuk opent met een viertal paragrafen over de belangrijkste 'klassieke' thema's 
(paragraaf 5.2.1 t/m 5.2.4). Daarna volgen beschouwingen over de te hanteren indicaties 
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(5.2.5), en over de vraag: 'wat te doen met embryo's die drager zijn van recessief 

erfelijke mutaties? (5.2.6) De problematiek rond de toepassing van PGD in het kader van 
infertiliteitsbehandelingen heb ik gesplitst in twee delen: eerst de toepassing van PGD in 
het kader van intracytoplasmatische zaadcelinjectie (IeSI), een variant van IVF, primair 

bedoeld voor het behandelen (omzeilen) van mannelijke infertiliteit (5.2.7), vervolgens de 

eventuele introductie van routinematige PGS van IVF-embryo's op aneuploïdie (5.2.8). 

Het hoofdstuk besluit met paragrafen over morele implicaties van ('brede' en 'smalle') 
combinatie-testen (5.2.9) en genetische embryo-therapie (5.2.10). De belangrijkste 

conclusies en aanbevelingen worden samengevat in paragraaf 5.3. 

Ik concentreer mij op de specifieke ethische vragen en problemen rond PGD en PGS. Een 
aantal bredere, maatschappelijke (sociaal-ethische) vragen rond erfelijkheidsonderzoek in 
het algemeen en prenatale diagnostiek in het bijzonder blijft daarom buiten beschouwing. 

Denk bijvoorbeeld aan de (implicaties van de) eventuele effecten voor het zelfbeeld van 
gehandicapten, en aan het gevaar van een toenemende sociale druk op toekomstige ouders 
om genetische risico's voor het nageslacht naar vermogen uit te sluiten. Ik beperk mij 
hier tot de kanttekening dat een samenleving die investeert in de ontwikkeling van 

prenatale diagnostiek en niet tegelijk optimaal investeert in goede voorzieningen voor (ou
ders van) gehandicapten, zich op een gevaarlijke weg begeeft. Goede voorzieningen zijn 

niet alleen een kwestie van verdelende rechtvaardigheid, maar bevorderen ook een maat

schappelijke klimaat waarin de veelgeprezen keuzevrijheid van mensen met een verhoogd 
risico op het krijgen van een gehandicapt kind realiteit kan zijn en blijven. 

5.2 Ethische evaluatie 

De ethiek van PGD heb ik eerder vergeleken met een Gordiaanse knoop.l Aan PGD 
kleven legio normatieve aspecten, die op een ingewikkelde manier met elkaar zijn 
verweven. De grote dynamiek van gentechnologie en micromanipulatie maken een 
adequate ethische analyse te meer tot een uitdaging. 

De ethische analyse is opgebouwd uit tien paragrafen, waarin telkens één problematiek of 
toepassing centraal staat. Tot op zekere hoogte geldt dat bij de indeling rekening is 

gehouden met de chronologie: de analyse begint met enkele vóórvragen, vervolgt met 
actuele klinische toepassingen van PGD, en de (deels nieuwe) ethische vragen die deze 
oproepen, om te besluiten met enkele beschouwingen rond de nieuwste (en te verwachten) 
ontwikkelingen. 
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5.2.1 Pre-klinische embryo-research 

Experimentele vormen van micromanipulatie van gameten en embryo's zijn nooit zonder 
risico voor de gezondheid van het kind dat daaruit kan ontstaan. Soms is een risico

schatting en -reductie mogelijk op basis van de resultaten van pre-klinische experimenten 

met dierlijke en menselijke embryo's. De ontwikkeling van nieuwe vormen van microma
nipulatie is. net als destijds de introductie van IVF, integraal verweven met dergelijke 

research.' Dit geldt ook voor de ontwikkeling van PGD; research (met embryo's van 

enkele dagen oud) kan kennis opleveren over de veiligheid van de diverse biopsieteclmie

ken en over de betrouwbaarheid van de diagnostiek.) Voor de beantwoording van deze 

vragen rond de betrouwbaarheid en veiligheid van PGD vindt primair experimenteel 

onderzoek met dierlijke embryo's plaats. Hoewel dergelijk onderzoek waardevolle 

informatie kan opleveren, wijzen de betrokken onderzoekers er op dat de bevindingen 

ervan niet zomaar geëxtrapoleerd kUIlllen worden naar de situatie bij de mens. Vanwege 
mogelijke soort-specifieke kenmerken en reacties bepleiten zij dat, voorafgaand aan de 

introductie van (nieuwe toepassingen van) PGD in de kliniek, ook experimenteel onder

zoek met lIIellselijke embryo's plaatsvindt. Met name in het buitenland is inmiddels een 

aantal experimentele studies verricht. 4 

Ook vandaag de dag kan research met menselijke embryo's relevant zijn voor de pre

klinische evaluatie van bepaalde nieuwe toepassingen van PGD. Te denken valt aan onder 

andere: 

- onderzoek naar de betrouwbaarheid van nieuwe diagnostische methoden op één enkele 

(embryonale) cel (op 'single cell' niveau). Een voorbeeld betreft het gebmik van de 

zogenaamde FISH-techniek voor de diagnostiek van translokaties in het eerste pool

lichaampje. Dergelijke research vergt onderzoek met 'verse' eicellen. In het verlengde 

daarvan kan het van belang zijn onderzoek te doen met gebiopteerde-en-vervolgens

bevruchte eicellen (persoonlijke mededeling mw dr E. Coonen); 

- (nader) onderzoek naar de veiligheid van nieuwe biopsie-technieken, bijvoorbeeld naar 

het biopteren van het eerste poollichaampje. (Het eerste poollichaampje vormt als het 

ware het negatief van de genetische constitutie van de eicel, en maakt daardoor in theorie 

- en: tot op zekere hoogte - een indirecte diagnostiek van de eicel mogelijk.) In het 

verleden heeft de Britse Medical Research Council aangedrongen op dergelijk pre-klinisch 

onderzoek.' Reeds enkele jaren geleden is deze techniek zonder pre-klinisch onderzoek 

met menselijke embryo's in één kliniek geïntroduceerd. Een aantal onderzoekers vindt dat 

pre-klinisch onderzoek terzake alsnog zou moeten plaatsvinden. De Gezondheidsraadcom

missie Herziening Planningsbesluit IVF heeft zich onlangs bij dit standpunt aangesloten'; 

- onderzoek naar de implicaties van de aanwezigheid van multinucleaire blastomeren (zie 
paragraaf 5.2.8); 

- onderzoek naar de 'lotgevallen' van zogenaamde mozaïek-embryo's (zie paragraaf 

5.2.8). 
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Het spreekt vanzelf dat ook fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kan (zal) bijdragen 

aan de verdere ontwikkeling van POD en POS.' 

Niet-therapeutische experimenten met menselijke embryo's zijn controversieel. 8 De 

redenen voor de controverse zijn uiteenlopend. Een eerste punt betreft de beschermwaar
digheid - de 'ontologische en morele status' - van het embryo, omdat het embryo 'instru

menteel' wordt gebruikt (A). Een tweede argument tegen embryo-research betreft de (ver

meende) spanning met de belangen van vrouwen, met name kandidaat~donoren van 
eicellen (B). 

Ad A: Is research te rijmen met de status van het embryo? 
Over de status van het embryo bestaan, zoals bekend, diverse theorieën (zie hiervoor 

paragraaf 4.2). Alleen volgens de aanhangers van het conceptionalisme en van de strenge 

variant van het potentialiteitsargument is verbruikend embryo-onderzoek waarschijnlijk 

niet te rechtvaardigen. Deze opvattingen staan echter bloot aan kritiek (ook van de kant 

van een aantal prominente aanhangers van het metafysisch persoonsbegrip).9 De andere 

theorieën laten enige ruimte voor embryo-research, zeker indien deze beperkt blijft tot de 
periode kort na de bevruchting, en gericht is op het verwerven van belangrijke, klinisch 

relevante kennis die niet op een andere manier kan worden verkregen. JO Sommige critici 
verwijten de 'voorstanders' van embryo-research een platvloers utilisme, waarbij het doel 
de middelen heiligt. Dit is een unfaire voorstelling van zaken. Waar het om gaat is dat 
volgens de meeste ethische theorieën de argumenten voor een absolute be
schermwaardigheid (de argumenten voor de status van 'persoon') vanaf de bevruchting 

geen hout snijden - het prille embryo is geen persoon, en hoeft evenmin als zodanig te 

worden behandeld. 
Veelal wordt als voorwaarde voor embryo-research gesteld dat het moet gaan om 
belangrijk, klinisch relevant, onderzoek. Over de vraag 'wat is belangrijk, klinisch 

relevant onderzoek?' kunnen de meningen natuurlijk verschillen. Vrij algemeen leeft de 

idee dat daartoe in ieder geval behoort onderzoek naar de eventuele risico's van nieuwe, 
experimentele voortplantingstechnieken voor de hulpvragers en hun nageslacht. Dergelijk 

onderzoek verdient wellicht zelfs prioriteit, immers: 
- het dient het belang van de hulpvrager bij een veilige en succesvolle behandeling; 

- hét dient het belang bij gezondheid van kinderen die ontstaan uit experimentele 

voortplantingsteclmieken; 
- het dient het maatschappelijk belang bij het weren van ineffectieve en onveilige 

voortplantingstechnieken. 
Wijst men niet-therapeutisch onderzoek met menselijke embryo's categorisch af dan 
betekent dit dat adequaat pre-klinisch onderzoek, gericht op het identificeren en reduceren 
van eventuele gezondheidsrisico's van experimentele voortplantingstechnieken, niet of 
nauwelijks mogelijk is. Men zal dan moeten kiezen tussen 1) het introduceren van deze 
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innovaties in de kliniek zonder dat een adequate pre-klinische risicobepaling heeft 
plaatsgevonden - zoals McLaren ooit zei: 'This is a little like making the first test of a 

new aircraftguidance system on a crowded Boeing 747' - of 2) het afzien van deze -
mogelijk waardevolle - irmovaties. lI De eerste optie is mijns inziens in strijd met een 
goede patiëntenzorg en staat op gespannen voet met de plicht om rekening te houden met 

de gezondheidsbelangen van toekomstige generaties. 

Het neuralgisch punt in het debat over embryo-research is de vraag: zijn alleen experi
menten met rest-embryo's (onder voorwaarden) aanvaardbaar en toelaatbaar, of mogen 

onderzoekers ook embryo's uitsluitend voor research doen ontstaan? Zoals bekend, wordt 
dit laatste in de 'Convention for the protection of human rights and dignity of the human 

being with regard to the application of biology and medicine' van de Raad van Europa 
onvoorwaardelijk afgewezen. 12 Daarmee is de ethische discussie natuurlijk niet beslecht. 
Ik volsta hier met een 'conunentaar op hoofdpunten'l3. Sommigen wijzen ieder onder
scheid tussen beide praktijken van de hand: embryo's hebben, ongeacht hun oorsprong, 

dezelfde status, en ook het lot van embryo's die gebruikt worden in onderzoek is identiek: 
namelijk vernietiging - of het nu gaat om rest-embryo's of om embryo's die uitsluitend 

ten behoeve van onderzoek tot ontstaan zijn gebracht. Er bestaat mijns inziens echter 
desalniettemin een moreel relevant verschil tussen beide: in het geval van overtollige 
embryo's maakt men gebruik van embryo's die tot ontstaan zijn gebracht met de bedoe

ling ze te laten uitgroeien tot een kind, maar die, naar nu blijkt, niet voor dat doel zullen 
worden gebmikt en derhalve geen reële kans op ontwikkeling meer hebben. De betreffen

de embryo's worden hoe dan ook vernietigd, of men ze nu gebruikt in experimenteel 
onderzoek of niet. In het andere geval brengt men een embryo tot ontstaan uitsluitend met 

de bedoeling dit instrumenteel te gebruiken - het embryo krijgt van meet af aan geen kans 
op ontwikkeling. In dit geval is er, anders dan wamleer er overtollige embryo's zijn, een 

handelingsalternatief dat de vernietiging van embryo's voorkomt, namelijk: afzien van het 
doen ontstaan van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. Het morele verschil tussen 

beide opties betreft dus de verschillende intenties bij de bevruchting, alsmede het al dan 
niet aanwezig zijn van een 'embryo-sparend' alternatief. De centrale vraag is echter of dit 

morele verschil zo zwaarwegend is dat het gebruik van overtollige embryo's (soms) wel, 
maar het doen ontstaan van embryo's voor onderzoek absoluut niet aanvaardbaar is. Dat 

valt te betwijfelen. Immers, waarom acht men het gebruik van overtollige embryo's (in 
uitzonderlijke gevallen) moreel aanvaardbaar? Niet alleen omdat het embryo toch geen 

kans op ontwikkeling meer heeft. Zou dit het argument zijn dan zou men veel te veel 
rechtvaardigen. Het zou dan inuners ook geoorloofd zijn om niet-therapeutische, de

structieve, experimenten te doen met geaborteerde, niet-levensvatbare foetussen en met 
niet-levensvatbare pasgeboren. Dergelijke praktijken worden - gelukkig - echter vrijwel 
unaniem afgewezen. De morele rechtvaardiging van het gebruik van overtollige embryo's 

in research is mede gelegen in de overtuiging dat embryo's een relatief geringe bescherm-
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waardigheid bezitten. Juist op grond van deze overtuiging zou echter ook het doen 
ontstaan van embryo's voor onderzoek moreel aanvaardbaar kunnen zijn -uiteraard onder 
dezelfde beperkende voorwaarden als experimenten met overtollige embryo's. 

Om recht te doen aan het genoemde morele verschil zou men kunnen bepalen dat het 

doen van research met overtollige embryo's in beginsel de voorkeur verdient boven het 

doen ontstaan van embryo's voor research. Dit laatste zou echter aanvaardbaar kunnen 
zijn wanneer overtollige embryo's /liet bruikbaar zijn voor het beantwoorden van de 

wetenschappelijke vraagstelling of wanneer zij niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Het 
eerste geldt voor pre-klinisch onderzoek naar de teratologische risico's van bijvoorbeeld: 

- (nieuwe varianten van) ICSI; 
- het gebruik van ingevroren-en-ontdooide eicellen in het kader van IVF; 

- pre-conceptionele diagnostiek aan de hand van gebiopteerde poollichaampjes (zie 

paragraaf 5.2.8); 

- in vitro rijping van eicellen (IVM) 
en voor pre-klinisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van sommige nieuwe toepassin
gen van PGD. 
Tegen deze achtergrond verdedig ik a) dat tussen het gebruik van rest-embryo's enerzijds 
en het doen ontstaan van embryo's voor research anderzijds geen doorslaggevend (maar 

slechts een gradueel) verschil bestaat, en b) dat gezien de relatief geringe be

schermwaardigheid van het prille embryo, en de aantoonbare klinische relevantie van het 

doen ontstaan van embryo's voor (althans bepaalde vormen van) onderzoek, ook het 

laatste (onder nader te bepalen, strikte voorwaarden) aanvaardbaar kan zijn." 

ad B: Feministische kritiek 
In de discussie over niet-therapeutische research met menselijke embryo's beperkt men 

zich vaak tot de vraag of dergelijke research te rijmen is met de status van het embryo 

(het 'fetalist' perspectief). Er bestaat relatief weinig aandacht voor de vraag hoe onderzoe
kers precies komen aan de eicellen en embryo's die zij gebruiken in dit onderzoek en 
vooral: hoe dit zich verhoudt tot de belangen van de donoren, met name vrouwen (het 

'feminist' perspectief). Deze vraag dringt zich met name op als het gaat om het doen 
ontstaan van embryo's voor onderzoek: (Hoe) kan men op een verantwoorde manier aan 

de daartoe benodigde (onbevruchte) eicellen komen?" Er zijn momenteel verschillende 

mogelijkheden": 
a. Men kan aan onvruchtbare vrouwen die zich melden voor IVF vooraf vragen om 

'overtollige eicellen' te doneren. Dit roept verschillende morele vragen op. Om te 
beginnen: het begrip 'overtollige eicel' is een 'misnomer': normaal worden alle eicellen 

geïnsemineerd, en worden boventallige embryo's ten behoeve van de patiënt ingevroren 

met het oog op een eventuele volgende transfer. Mag men IVF-patiënten eigenlijk wel 
vragen eicellen te doneren? Het is duidelijk dat deze procedure nadelig is voor hen omdat 

zij, indien de eerste IVF-behandeling mislukt, voor een volgende poging niet kunnen 
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telUggrijpen naar ingevroren embryo's, maar helemaal van voren af aan moeten begÎIUlcn 
(met de belastende en mogelijk riskante hormoonbehandeling). Van belang is ook dat een 

patiënt het gevoel kan krijgen dat zij nauwelijks kan weigeren - is immers de ene dienst 

niet een andere waard? Indien men de patiënt alom medewerking zou mogen vragen dan 
impliceert de eis van informed consent dat de patiënt expliciet op de mogelijke nadelen 

van het verlenen van toestemming wordt gewezen. Om het risico dat de donatie ten koste 
gaat van de donor te beperken zou men alleen dan kunnen verzoeken om donatie indien 
bij een voorafgaande IVF-behandeling sprake was van een hoog bevruchtingspercentage, 

en indien in de 'lopende' cyclus grote aantallen eicellen zijn geaspireerd (bijvoorbeeld 
meer dan twintig).!7 

b. Men kan vlUchtbare vrouwen vragen eicellen te doneren voor research. Het is de 
vraag hoeveel dit oplevert. Punt van zorg is dat deze vrouwen dan een belastende en 

potentieel riskante hormoonbehandeling moeten ondergaan, en vervolgens de eicelaspira

tie, die everunin zonder risico is. Sommige ethici en commissies vinden deze risico's 
disproportioneel, en wijzen deze manier om research-eicellen te verkrijgen af. Anderen 
maken een analogie met het inschakelen van gezonde proefpersonen in medisch-weten

schappelijk onderzoek: als dat, mits omgeven met bepaalde waarborgen ter bescherming 

van de proefpersoon, aanvaardbaar kan zijn, valt niet in te zien dat de onderhavige 
procedure bij voorbaat onverantwoord is. 

c. Men kan vruchtbare vrouwen die zich bij de gynaecoloog melden voor een chirurgi

sche ingreep, bijvoorbeeld een sterilisatie, vragen of zij er mee akkoord gaan dat tijdens 

deze ingreep een rijpe eicel - indien aanwezig - wordt weggenomen. 18 Het voordeel 
vergeleken met optie b is dat deze vrouwen toch al, ten behoeve van zichzelf, een 
medische ingreep ondergaan. Deze gang van zaken zal vermoedelijk weinig opleveren, 
tenzij men de betreffende vrouwen een hormoonbehandeling geeft, gericht op het tot stand 

komen van een supel'Ovulatie. Ook hier de vraag of dit gezien de belasting en de mogelij

ke risico's ervan verantwoord is. 
d. Men kan paren die belangstelling hebben voor een nog experimentele voortplan

tingstechniek, zoals PGD, in voorkomende gevallen wijzen op het belang van pre-klinisch 

onderzoek met embryo's, en hen vragen om daartoe zelf voortplantingscellen af te staan. 
Of deze procedure voldoende embryo's oplevert is niet op voorhand te zeggen. Deze 

aanpak heeft vanuit moreel oogpunt als pré dat degenen die het onderzoek mogelijk 

maken door materiaal ter beschikking te stellen tevens als eersten zullen kunnen profiteren 
van de verhoopte gunstige resultaten ervan. 

e. Men kan soms gebruik maken van onrijpe eicellen van vrouwen die kiezen voor een 
IVF/leSI-behandeling. Deze eicellen zijn onbruikbaar voor de infertiliteitsbehandeling. 

Men kan deze eicellen echter in vitro opkweken, en vervolgens gebruiken in het kader 

van research. 
Geconcludeerd kan worden dat het belang van de arts-onderzoeker bij het verkrijgen van 

eicellen en/of embryo's voor onderzoek onder omstandigheden op gespannen voet staat 
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met het belang van de individuele patiënt (de 'kandidaat-donor'). Als procedurele voor

waarde geldt dan ook dat gewaarborgd moet zijn dat de afhankelijkheid en/of onwetend

heid van de kandidaat-donor niet worden geëxploiteerd door de onderzoeker, of positief: 

dat de eventuele toestemming van de betrokken vrouwen een valide, dat wil zeggen vrije 

en geïnformeerde toestemming is. Gezien de gezondheidsbelangen van de kandidaat

donoren verdienen de volgende additionele materiële voorwaarden serieuze overweging: 
- een beperking van het aantal keren dat een donor wordt gevraagd (c.q. een hormoonbe

handeling ondergaat uitsluitend voor het ter beschikking stellen van research-eicellen); 

- een beperking van de dosis hormonen, waardoor de risico's voor de donor worden 
geminimaliseerd. 
De opvatting dat het verwerven van research-eicellen (onder vrouwen die zelf geen belang 

hebben bij onderzoek daarmee) onverantwoord is, want te belastend, wordt mogelijk een 

anachronisme door nieuwe technologische ontwikkelingen. Ik denk hierbij met name aan 

de mogelijkheid eicellen ;1/ v;t/'O te doen rijpen (in vitro maturatie, IVM). Enkele jaren 

geleden werd al melding gemaakt van deze revolutionaire methode. Uit eierstokken die 

om gynaecologische redenen waren verwijderd werd een groot aantal ol/rijpe eicellen 

geaspireerd. Deze werden vervolgens in vitro tot rijping gebracht en met zaadcellen 

gemengd. Een aantal embryo's werd met succes geblUikt in het kader van de infertili

teitsbehandeling van een vrouw met niet-functionerende eierstokken. 19 De laatste tijd 
vindt in verschillende centra onderzoek plaats om deze - nog zeer experimentele -

techniek verder te ontwikkelen. Het primaire belang van IVM is mijns inziens gelegen in 

de verbetering van de reguliere IVF. 20 Het zou inuners kunnen betekenen dat de hor
moonbehandeling achterwege kan blijven. IVM zou uiteraard ook van belang zijn voor 

donatie van eicellen, hetzij ten behoeve van infertiliteitsbehandelingen, hetzij ten behoeve 

van research. 21 Men zou zo immers kunnen beschikken over aanzienlijke aantallen 
donor-eicellen zonder dat de donerende vrouwen een hormoonbehandeling hoeven te 
ondergaan. In vitro maturatie zal het op termijn wellicht mogelijk maken dat eicellen van 

overleden vrouwen worden gebruikt. Over de daarbij te hanteren voorwaarden is een 
nadere discussie nodig. 

Onlangs verscheen een artikel waarin gewag werd gemaakt van een onverwachte bron van 
eicellen voor research. Volgens de Chinese onderzoekers kuIUlen in het kader van de 
reguliere IVF door nauwkeurig onderzoek van de geaspireerde follikelvloeistof grote 

aantallen kleine ('preantrale') follikels worden verkregen." Dit artikel ging vergezeld 

van een jubelend editorial van Edwards en Beard waarin zij stelden dat het probleem van 

de schaarste aan eicellen voor research nu was opgelost. 23 Het is echter de vraag of de 
bevinding kan worden gereproduceerd. Het is goed denkbaar dat de betreffende onderzoe

kers wat al te wild in de eierstokken hebben 'geroerd'. (persoonlijke mededeling dl' R. 

Gosden) De tijd zal het leren. 

II/dien men embryo-research aanvaardbaar acht op voorwaarde dat daarmee belangrijke, 
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klinisch-relevante kennis kan worden verkregen, is vervolgens de vraag of men dergelijke 

research aanvaardbaar acht met het oog op de verdere ontwikkeling van PGD. Is de ont
wikkeling van PGD 'belangrijk genoeg'? De beantwoording van deze vraag vergt een 

analyse van de 'pros and cons' van PGD. De vraag of men, indien men 'verbruikende' 
experimenten met menselijke embryo's afwijst, mag profiteren van de resultaten van 

elders verrichte experimenten, en de klinische toepassing mag accepteren van die vormen 

van PGD die resulteren uit embryo-research, blijft hier buiten beschouwing. 

5.2.2 Onverantwoorde selectie? 

Pre-conceptionele PGD beoogt een selectieve bevruchting van (uitsluitend) niet-afwijkende 
eicellen, postconceptionele PGD beoogt een selectieve transfer van embryo's die vrij 

blijken van de betreffende afwijking. Het teloor laten gaan (het 'niet transplanteren') van 

afwijkende embryo's is inherent aan dit laatste type PGD. Sommige onderzoekers 
verdoezelen dit door te stellen 

a) dat (postconceptionele) PGD 'therapie' is"; Dit is een terminologische truc om te 
maskeren dat er sprake is van selectie (Om dezelfde reden mag een selectieve abortus nict 
worden aangeduid als een 'therapeutische' abortus); 

b) dat afwijkende embryo's kunnen worden ingevroren totdat genetische embryotherapie 

beschikbaar is." De selectieve niet-transfer zou met andere woorden een uitgestelde 

transfer inhouden, of anders gezegd: de selectie is slechts een pre-selectie. Dit is een 
doorzichtige poging om ook 'pro life' -critici te charmeren van postconceptionele PGD. 

Immers, ten eerste is kiembaangentherapie zelf buitengewoon controversieel - in veel 
landen zelfs verboden (cfr paragraaf 5.2.10). In de tweede plaats is het vooralsnog 
onzeker of kiembaangentherapie tot de mogelijkheden gaat behoren. Bovendien: indien dat 

al het geval is, dan is het nog maar zeer de vraag of het paar waarvan de defecte 
embryo's zijn ingevroren nog wel belangstelling heeft voor een transfer. Niet alleen 
hebben zij wellicht via de eerdere transfer al een gezond kind gekregen, los daarvan is 
het, mede gezien hun inmiddels hogere leeftijd, twijfelachtig of zij alsdan nog een kind 

zullen willen. Tenslotte: als zij dat nog zouden willen, is het de vraag of een transfer 

gezien hun hogere leeftijd nog wel wenselijk en toegestaan is (zie hoofdstuk 3). De 
conclusie luidt dat uitstel van de transfer waarschijnlijk leidt tot afstel - pre-selecteren 

betekent de facto waarschijnlijk wel degelijk 'uitselecteren'. 
Sommige 'pro life' ethici verdedigen dat ieder IVF-embryo in de baarmoeder moet 

worden geplaatst, uitgaande van de premisse dat het (ieder) embryo als persoon moet 

worden behandeld.26 Wat hiervan te denken? Ten eerste is, zowel uit juridisch als uit 
ethisch oogpunt, voor een transfer altijd de toestemming van de vrouw vereist. Geeft zij 
geen toestemming, dan is sprake van een schending van haar recht op lichamelijke 
integriteit, en van een schending van het vrijheidsrecht inzake voortplanting, dat het recht 
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om van voortplanting af Ie zien insluit. Ten tweede: deze morele handelingsaanwijzing is 

problematisch, zelfs als de premisse valide zou zijn. Ik wil dit illustreren aan de hand van 

twee categorieën embryo's. Om te beginnen embryo's die niet levensvatbaar zijn. Ook 

indien men deze moet beschouwen als ('stervende') personen - quod non - valt niet in te 

zien dat zij moeten worden teruggeplaatst in de baarmoeder. Waarop zou een dergelijke 

plicht gebaseerd zijn - en waartoe zou deze dienen? Als een embryo geen toekomst heeft, 

kunnen wij het deze ook niet geven. Een transfer zou neerkomen op medisch zinloos 

handelen. Een tweede (deels overlappende) categorie embryo's zijn embryo's die (na de 

hypothetische transfer) een gevaar zouden vormen voor de gezondheid van de moeder. Ik 

denk hierbij aan tri-pronucleaire zygoten, bevruchte eicellen met drie in plaats van twee 

pronucleï, bijvoorbeeld ten gevolge van een bevruchting door twee zaadcellen. Hoewel 

een normale ontwikkeling wellicht niet is uit te sluiten, verloopt de ontwikkeling bijna 

altijd desastreus: veelal zal een miskraam optreden. soms resulteert de afwijking in de 

geboorte van een niet-levensvatbaar kind, of in een zogenaamde mala hydatidosa ('mola

zwangerschap'), die onder omstandigheden kan leiden tot een chorioncarcinoom bij de 

vrouw. 27 Het spreekt vanzelf dat een tripronucleaire zygote niet in aanmerking komt 

voor een transfer. 28 

Zoals gezegd, hoeft het prille embryo niet als persoon te worden gerespecteerd. Ook 

wanneer men de opvatting steunt dat het prille embryo een reële beschermwaardigheid 

toekomt, is er ruimte voor postconceptionele PGD - en dan niet alleen in de zojuist 

aangestipte situaties. De morele rechtvaardiging is, net als bij de reguliere prenatale diag

nostiek en selectieve abortus, gelegen in het voorkómen van leed dat de draagkracht van 

het kind enlof de aanstaande ouders te boven zou gaan. 29 Indien het moreel aanvaardbaar 
kan zijn dat (aanstaande) ouders een foetus met een ernstige afwijking laten aborteren valt 

niet te verdedigen dat post-conceptionele PGD, gericht op een selectieve transfer, 

onaanvaardbaar is. JO Uitgaande van de (dominante, in het vorige hoofdstuk verdedigde) 

opvatting dat pril embryo een geringere beschermwaardigheid heeft dan een foetus, steekt 

het niet-terugplaatsen van een embryo met een afwijking vanuit moreel oogpunt zelfs 

gunstig af tegen een selectieve abortus. De analogie met prenatale diagnostiek veronder

stelt dat er geen doorslaggevend moreel relevant verschil bestaat tussen post-conceptionele 

PGD enerzijds en prenatale diagnostiek anderzijds. Deze veronderstelling is echter, zoals 

nog zal blijken, om verschillende redenen zelf voorwerp van debat. 

Of men een selectieve transfer nu ziet als (in beginsel) moreel equivalent van selectieve 

abortus of als (in beginsel) moreel minder problematisch ('superieur'), het impliceert nog 

steeds selectie van ongeboren leven. Aan preconceptionele PGD, gericht op een selectieve 

bevruchting, kleeft deze prijs niet; deze heeft in theorie als ethisch voordeel dat paren 'at 

risk' met een grote mate van waarschijnlijkheid een 'genetisch-eigen', gezond kind 

kunnen krijgen zonder dat zij hun toevlucht hoeven te nemen tot selectie van ongeboren 

leven. Het gaat bij dit alternatief momenteel concreet om selectie van eicellen, via 

onderzoek van het poollichaaampje. 3I De klinische relevantie van deze toepassing lijkt 
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reëel, maar is op voorhand veel beperkter dan de bruikbaarheid van post-conceptionele 

PGD. Immers, in de eerste plaats kunnen zodoende alleen afwijkingen worden aangetoond 

die via de maternale lijn worden overgeërfd. (zie paragraaf 5.2.8) Ten tweede stelt het 

fenomeen van recombinatie of 'crossing over' (dit is de uitwisseling van genetisch 

materiaal tussen homologe chromosomen tijdel15 de rijping van de onbevruchte eicel) 

grenzen aan de bruikbaarheid van deze diagnostiek, althans voorzover het gaat om 

diagnostiek van gendefecten. Als op basis van onderzoek van het poollichaampje ten 

gevolge van recombinatie geen voorspelling kan worden gedaan met betrekking tot de 

genetische status van de eicel of het toekomstige embryo zijn er twee mogelijkheden: 

ofwel men gebruikt deze eicellen niet voor een selectieve bevruchting (hetgeen de 

doelmatigheid van PGD sterk verkleint), ofwel men doet aansluitend een tweede biopsie, 

hetzij van het tweede poollichaampje, hetzij van een of twee blastomeren. Met een 

dergelijke gecombineerde biopsie is wereldwijd nog maar zeer weinig ervaring opgedaan. 

Vanwege deze beperkingen en complicaties betreft de belangstelling voor eicel-selectie 

vrijwel uitsluitend nog andere (experimentele) toepassingen, waarbij 'crossing over' geen 

storende rol speelt: biopsie van poollichaampjes ten behoeve van PGD of PGS van 

chromosomale afwijkingen (paragraaf 5.2.8), en aspiratie van cytoplasma in het kader van 

de preventie van zogenaamde mitochondriële aandoeningen (paragraaf 5.2.10). 

5.2.3 Totipotentie als 'bottle neck'? 

, Invasieve' vormen van PGD impliceren een biopsie. \Vat betreft de 'timing' van de 

biopsie zijn er drie opties: 

a) biopsie van het eerste (en tweede) poollichaampje van de eicel; 

b) biopsie van één of eokele blastomeren, veelal in het 6- tot lO·cellig stadium; 

c) de zogenaamde trofoblastbiopsie, waarbij van de blastocyste eokele cellen worden 

afgenomen die later zullen leiden tot de extra-embryonale weefsels, zoals de placenta. 

De gewoonte om mogelijkheid b aan te duiden als 'vroege' biopsie en mogelijkheid c als 

'late' biopsie is, in het licht van de eerstgenoemde mogelijkheid, verwarrend - vandaar 

dat ik die terminologie niet overneem. 

De meeste centra gebruiken de tweede methode. Op deze methode richt zich een specifiek 

bezwaar: 'In de eerste fase na de bevruchting is iedere blastomeer afzonderlijk totipotent: 

maakt men in dit prilste stadium een cel los van het embryo, dan brengt men in feite een 

tweede embryo tot stand. Zo gezien is het vernietigen van embryo's inherent aan deze 

biopsie-methode'. Uitgaande van het standpunt dat ieder embryo in hoge mate bescherm

waardig is heeft de Duitse Wetgever deze toepassing van PGD verboden. 31 In Nederland 

heeft het Wetenschappelijk 1I15tituut voor het Christen Democratisch Appèl voor eenzelfde 

verbod gepleit. 33 Sommige 'pro Hfe'-critici zien in de vermeende totipotentie van 

embryonale cellen een reden om alle post-conceptionele biopsie ten behoeve van PGD af 
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te wijzen." Wat hiervan te denken? 

Om te beginnen moet men, om verwarring te voorkómen, een dubbel onderscheid 

maken." Ten eerste het verschil tussen totipotentie (T) en pluripotentie (P), ten tweede 

het verschil tussen cellulaire totipotentie (CT) en nucleaire totipotentie (NT). T heeft in de 

vakliteratuur twee betekenissen: 

Tl = het vermogen van een cel om (onder bepaalde voorwaarden) uit te groeien tot (alle) 

verschillende weefsel typen van het lichaam; 

1'2 :::: het vermogen van een cel om uit te groeien tot een compleet nieuw organis
melindividu. 

Tl wordt ook wel aangeduid als P. Om verwarring te voorkomen pleit ik ervoor T alleen 

te gebruiken in de tweede betekenis. 

CT staat dan voor het vermogen van de cel zich te ontwikkelen tot een compleet individu, 

NT voor het hetzelfde vermogen van de celkern (nucleus), indien getransplanteerd naar 

een onbevruchte, ontkernde, eicel. 
Welnu, voor de onderhavige discussie is alleen CT van belang. P is moreel irrelevant; al 

beschikt een cel over P, hij is geen potentiële persoon, en heeft dus geen onafhankelijke 

morele status. Ook NT is in dit verband moreel irrelevant; als NT zou volstaan voor het 
toekennen van een onafhankelijke morele status, zou iedere menselijke somatische cel een 
intrinsieke beschermwaardigheid toekomen, althans indien wij er van uit mogen gaan dat 

de bevindingen van de experimenten die tot het schaap Dolly hebben geleid extrapoleer

baar zijn naar de mens. 36 

Wat dan te denken van het bezwaar dat een blastomeerbiopsie, gezien de CT van de 

geïsoleerde cel, neerkomt op het instrumenteel gebruik van het secundaire embryo? Om te 

beginnen is een wetenschappelijke kritiek op zijn plaats. McLaren stelt dat de totipotentie 

van afzonderlijke blastomeren al verdwenen is in het stadium waarin PGD veelal plaats

vindt. Zij veronderstelt, extrapolerend vanuit het muis-model, dat ook bij mens de toti

potentie van afzonderlijke blastomeren verdwijnt na het twee-cellig stadium. 37 Hierbij 

past echter de kanttekening dat zich volgens casuïstische mededelingen óók uit zogenaam

de 'kwart' -embryo's (in casu ontdooide, viercellige embryo's waarvan nog slechts één cel 
intact was) kinderen hebben ontwikkeld. 38 Dit mag echter op zich weer niet als bewijs 

worden gezien voor de totipotentie van een geïsoleerde cel van een viercellig embryo; het 
zou immers kunnen zijn dat de overlevende cel van het ontdooide viercellige embryo zijn 
vitaliteit ontleent aan cel-cel-contacten (persoonlijke mededeling mw dr E. Coonen). Wat 

hier ook van zij, het is onwaarschijnlijk is dat een cel in het zes- tot tiencellig stadium -
waarin veelal de biopsie plaats vindt - nog totipotent is. Ook onderzoek van Geber c.s. 

wijst in die richting: uit doorgekweekte blastomeren van zes- tot tiencellige embryo's 
ontwikkelden zich geen levensvatbare embryo's 39. Absolute zekerheid over het moment 

waarop de totipotentie definitief afwezig is, bestaat echter vooralsnog niet. De ethische 
vraag is dan ook of het moreel aanvaardbaar is het kleine risico te nemen dat in het kader 
van de diagnostiek totipotente cellen C.q. embryo's worden opgeofferd. In het licht van de 

122 



relatief geringe beschennwaardigheid van het prille, niet-geïndividualiseerde embryo, en 

gegeven het belang van het voork6men van een (herhaalde) selectieve abortus, kan deze 

vraag bevestigend worden beantwoord. (Tot op zekere hoogte is de situatie analoog aan 

het gebruik van het spiraaltje als 'anti-conceptivum': ook daarbij riskeert men dat -

onbedoeld - een embryo ontstaat, dat vervolgens teloor gaat). 

Een heel ander - consequentialistisch - bezwaar tegen invasieve vormen van postconcepti
onele PGD is dat de biopsie ook zou kunnen worden toegepast voor een ander doel, 

namelijk ten behoeve van de infertiliteitsbehandeling - een toepassing die onmiddellijk 

associaties oproept met kloneren: .... preimplantation genetic analysis represents an 

opening wedge into the concern about the cloning of human embryos for more sinister 

purposes. Are the dangers inherent in clolling greater than the benefits obtained through 

preimplantation genet ie analysis?'" Een dergelijke splitsing of klonering van embryo's is 

geen science fiction: in 1993 verscheen een bericht over pre-klinische experimenten.4
! 

Uiteindelijk doel daarvan was te bezien of de kans op zwangerschap bij IVF-patiënten met 

slechts één of enkele embryo's zou kunnen worden vergroot door via splitsing het aantal 

voor transfer beschikbare embryo's te vergroten. Ik beperk mij hier tot een tweeledige 

conclusie met betrekking tot deze versie van het argument van het hellende vlak: 

a. Het argument veronderstelt dat embryosplitsing met het oog op het verbeteren van de 

succeskans van IVF volstrekt onaanvaardbaar is. Deze veronderstelling noopt echter tot 

een systematische ethische bezinning op embryosplitsing C.q. 'reproductive embryo 

clolling' (REC) in het kader van de hulp bij infertiliteit - een thema dat in het maatschap

pelijk debat over kloneren tot nog toe ten onrechte is veronachtzaamd. 42 Van belang in 

dat verband is onder andere een analyse van de moreel relevante overeenkomsten en ver

schillen tussen REC enerzijds en het kloneren van (het genotype van) bestaande individu

en door middel van celkerntransplantatie anderzijds." Gegeven het feit dat de ethische 

discussie over REC niet is uitgekristalliseerd (en in ons land eigenlijk nog moet beginnen) 

is een verbod ervan prematuur. 44 

b. Indien deze toepassing van embryosplitsing onverantwoord is, vormt dit geen overtui

gend argument tegen een embryo-biopsie ten behoeve van PGD - deze biopsie leidt 

immers niet tot de geboorte van een genetisch-identieke tweeling, en moet derhalve op 

haar eigen merites worden beoordeeld. 

Tenslotte venneld ik, voor de volledigheid, een variant van het argument dat vernietiging 

van embryo's inherent is aan de biopsie: 'het is onvermijdelijk dat een aantal embryo's zo 

worden beschadigd dat zij niet meer bruikbaar zijn voor de transfer'. Dit bezwaar is naar 

het schijnt een anachronisme; een dergelijke beschadiging komt in ervaren handen niet of 

nauwelijks voor - al doende leert men (persoonlijke mededeling mw dr. E. Coonen). 
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5.2.4 Belasting voor de vrouw 

In een lezenswaardige beschouwing over de respectievelijke voor- en nadelen van 

enerzijds de vlokkentest (chorion villi sampling) en anderzijds een amniocentese heeft 
Boss de 'the soaner, the better'-assumption aan de kaak gesteld. 45 Deze veronderstelling 

is alleen 'all other things being equal' valide - maar is een valkuil omdat er tussen beide 
technieken een aantal relevante verschillen bestaan die een simpele vergelijking - simpel 

in die zin dat naar slechts één aspect wordt gekeken, in casu de timing van prenatale 

diagnostiek - onmogelijk maken. Zo staat tegenover het mogelijke psychologische 

voordeel van een vroegere diagnostiek en een eventuele vroegere zwangerschapsafbreking 
het nadeel dat een vlokkentest iets vaker een miskraam induceert dan een vruchtwater

punctie, en dat de uitslag iets minder betrouwbaar kan zijn. Men dient zich te realiseren 
dat afbreking in beide situaties het verlies van een gewenste zwangerschap betekent. 
De bedoelde valkuil speelt ook in de discussie over PGD een rol. Het grote voordeel is 
immers dat men een (herhaalde) selectieve abortus kan voorkómen, of althans de kans dat 
men na prenatale diagnostiek een ongunstige uitslag ontvangt sterk kan verkleinen. Dit 

voordeel is reëel, maar alles heeft een prijs. Om te beginnen: PGD vooronderstelt IVF of 
ICS!. Dit is niet alleen een 'kille' manier van kinderen verwekken, bovendien is IVF/ICSI 

voor de vrouw belastend, en niet zonder risico (denk bijvoorbeeld aan complicaties tcn 
gevolge van de hormoonbehandeling)." Daar komt bij dat de succeskans - de zogenaam

de 'Take Home Baby Rate' (THBR) - van deze technieken beperkt is, namelijk 15-20% 
per cyclus. Tegen deze achtergrond geldt: een gezond IVF-embryo is nog lang geen 
gezond kind - en daar is het het paar natuurlijk om te doen. 47 En ten tweede: PGD is 
experimenteel, en vanwege de technische complexiteit nog slechts zeer beperkt beschik

baar. Ook al zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat (de invasieve vorm van) PGD 
gezondheidsschade kan berokkenen aan het nageslacht, het is te vroeg om te zeggen dat 

de techniek gegarandeerd veilig is." Onduidelijk is ook of de biopsie de levensvat

baarheid van het embryo (en daarmee de THBR) verkleint, en of (en zo ja, in welke 
mate) er wat dit betreft verschil is tussen het biopteren van één of twee cellen. Ook de 

betrouwbaarheid van de verschillende diagnostische technieken is ook nog voorwerp van 
onderzoek. 49 Deskundigen gaan er van uit dat PGD, althans bepaalde toepassingen 
ervan, nooit de betrouwbaarheid kan halen van de reguliere vormen van. prenatale 
diagnostiek. Ook al gaan sonunige critici te kort door de bocht wanneer zij dit gegeven 

aangrijpen om PGD te veroordelen - PGD kan immers óók zinvol zijn indien de techniek 
niet 100% betrouwbaar is - feit blijft dat de suboptimale betrouwbaarheid tot problemen -

kan leiden.50 De hier en daar - vooral ook in de populaire pers - geventileerde opvatting 
dat PGD een universeel toepasbare probleemoplossing is (een 'quick fix') is beslist 

onjuist. 
Ik wijs in dit verband op een tweede valkuil, namelijk die van het paternalisme: 'PGD is 
niet verantwoord, want te belastend voor de vrouwen niet in haar belang'. Hier is sprake 
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van ongerechtvaardigd paternalisme. PGD kan immers voor een individuele vrouw, 

hoewel zeker geen sinecure, alles afwegend toch de voorkeur hebben. Betrokken 

counselors hebben de indruk dat een aantal van de vrouwen die zich melden voor PGD op 

papier wel, maar in haar eigen ogen géén alternatief heeft - laat staan een alternatief dat 

minder belastend is. Het gaat vaak om vrouwen met een zeer belaste voorgeschiedenis, 

die al een of zelfs meerdere keren selectieve abortus hebben laten verrichten. Voor een 

aantal andere vrouwen is de reguliere prenatale diagnostiek om principiële redenen bij 
voorbaat geen optie. 

Mij lijkt dat een van de belangrijkste conclusies van een Amerikaanse workshop over 

'prenatale diagnostiek en het perspectief van de vrouw' in beginsel ook van toepassing is 

op PGD": 

'The challenge is to provide each woman with an opportunity to have access to desired 

genetic services in a way that will improve her control over the circumstances of her 
reproductive Iife, her pregnancies, childbearing and parenting, within a framework that is 

sensitive to her needs and values and minimizes the potential for coercion. The value 

placed on these services by wamen and their families depends heavily on a mixture of 

psychological and ethno-cultural influences, religious and moral values, and legal and 

economie considerations that are unique to each woman. As a consequence, women in 
different circumstances may weigh the merits of reproductive genetic services quite 
differently' . 

Het zou onjuist zijn paren de optie van PGD te ontnemen met een beroep op hun eigen 

'best interests' . Waar het om gaat is dat het paar een weloverwogen keuze kan maken die 

past bij hun eigen situatie. De te maken afweging veronderstelt uiteraard dat het paar ade

quaat is voorgelicht over de 'pros and cons' van PGD. 

Overigens wordt in de discussie over de belasting van PGDIIVF veelal verondersteld dat 

de doelgroep bestaat uit vruchtbare vrouwen/paren, die ook andere mogelijkheden hebben 

om een gezond, 'genetisch-eigen' kind te krijgen (namelijk de reguliere prenatale diagnos

tiek). Regelmatig vindt PGD echter plaats bij onvruchtbare vrouwen/paren die toch al 

opteren voor IVF of leS!. Voor deze groep zal de afweging van PGD tegen de reguliere 

prenatale diagnostiek er veelal anders kunnen uitzien. PGD biedt hier in beginsel evidente 

voordelen boven een niet-selectieve embryo-transfer, gevolgd door de vlokkentest of 

amniocentese. Anders gezegd: de relatieve belasting van PGD hangt in belangrijke mate 

af van de vraag of het betreffende paar vruchtbaar of onvruchtbaar is. Een paternalistische 

kritiek op PGD is in het laatste geval te meer invalide. 

Of PGD een reële optie is zal ook afhangen van de eventuele beschikbaarheid van 

'concurrerende' vormen van prenatale diagnostiek. In dit verband worden twee technieken 
genoemd. Ten eerste: sommige deskundigen hebben hoge verwachtingen van diagnostiek 

op basis van onderzoek van uit het bloed van de zwangere vrouw gefilterde foetale cellen 
('fetal cell sorting')." Deze toepassing heeft, vergeleken met de bestaande vormen van 

prenatale diagnostiek, als voordeel dat zij vroeger in de zwangerschap kan plaatsvinden, 
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en niet-invasief is, waardoor het risico dat een miskraam wordt veroorzaakt, afwezig is. 
Dit alternatief is echter vooralsnog nauwelijks bruikbaar voor klinische toepassing. Mocht 
dit in de toekomst veranderen, dan zal dit ongetwijfeld voor een aantal paren aantrekkelij

ker zijn dan PGD. Echter, PGD kan ook dan een interessante optie zijn, vooral voor 
paren met onoverkomelijke bezwaren tegen selectieve abortus, en voor infertiele paren die 

opteren voor IVF/leSI, en die tegelijkertijd behept zijn met een verhoogd risico op het 
krijgen van een aangedaan kind. Een tweede alternatief is volgens sommigen de 'inductie 
en selectieve reductie van de meerlingzwangerschap'. Zoals in het vorige hoofdstuk 

betoogd, is deze procedure, hoewel gekenmerkt door een maximale rationalisering van de 
voortplanting, geen redelijk alternatief voor PGD. 

5.2.5 Indicaties 

5.2.5.1 Inleiding 
Een 'hot issue' wat betreft zowel de reguliere prenatale diagnostiek als PGD betreft de te 

hanteren indicaties. De morele rechtvaardiging van een selectieve abortus of - transfer is 
het voorkómen van ernstig leed. Welnu, zo wordt, regelmatig gevraagd, is een praktijk 

waarin iedere afwijking - ernstig of niet - op verzoek van de aanstaande ouders aange
toond wordt, wel te rijmen met dit uitgangspunt? 

Bij de besluitvorming over het al dan niet bieden van toegang tot prenatale diagnostiek 
spelen verschillende toetsen een rol. Ik noem er hier twee (zie verder hoofdstuk 6). Een 
eerste toets betreft het object van prenatale diagnostiek: de eind 1995 gesloten 'Overeen
komst Klinische Genetica in Nederland anno 1996. Indicaties en machtigingen' (van de 

Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica i.o. en de Zorgverzekeraars Nederland) 
bepaalt expliciet dat de diagnostiek uitsluitend betrekking heeft op kennlerken die een ge

zondheidsprobleem betreffen." Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen plaats is voor pre
nataal chromosoomonderzoek uitsluitend met de bedoeling om op grond van niet-medische 

('psychosociale') overwegingen te selecteren op het geslacht. 
Een tweede, (in ons land) relatief 'lichte', toets betreft de ernst van de betreffende 

aandoening of afwijking. Met enige regelmaat laait in de samenleving de discussie op 
over de vraag of het indicatiegebied voor prenatale diagnostiek niet nader zou moeten 
worden omschreven en beperkt. Naar aanleiding van kritiek in de media met betrekking 
tot prenatale diagnostiek van een erfelijke vorm van blindheid verscheen een persbericht 
van de Werkgroep Prenatale Diagnostiek van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 

en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)." 

Aan dit bericht ontleen ik het volgende: 
'Beslissingen over het al dan niet verrichten van prenatale diagnostiek komen in ons land 
tot stand in gesprekken tussen de aanstaande ouders enerzijds en de klinisch geneticus en 
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gynaecoloog anderzijds. In alle klinisch genetische centra zijn overlegsituaties geregeld 

voor het bespreken van ongebruikelijke en controversiële vragen op dit gebied. In dit 

teamoverleg wordt dan tot al dan niet medewerken aan een bepaalde vraagstelling 

besloten. ( ... ) Uitgangspunt daarbij is dat wij in principe de ervaring met de betrokken 

afwijking van de adviesvragers zelf zwaar laten wegen bij ons eindoordeel. Dat is mede 

ingegeven door het feit dat het vaak om zeldzame aandoeningen gaat, waarmee noch de 

gynaecoloog noch de klinisch geneticus een grote ervaring heeft voor wat betreft de daad

werkelijke belasting in het dagelijks leven. Dit impliceert uiteraard niet dat de betrokken 

medici gehouden zijn hun medewerking te geven aan oplossingen die niet stroken met hun 

medische opvattingen. Vrijwel alle direct betrokken medici verkiezen het kunnen maken 

van individuele afwegingen binnen het bovengenoemd spanningsveld boven alternatieve 

oplossingen. Als alternatief wordt wel genoemd het opstellen van een lijst van ernstige en 

minder ernstige aandoeningen die wel respectievelijk niet. een reden zouden zijn voor het 
verrichten van prenatale diagnostiek. Zo'n lijst is niet alleen onmogelijk, maar ons inziens 

ook leiden tot een ongewenste regelgeving van bovenaf voor in feite individuele beslissin

gen.' 

Het uitgangspunt dat de eigen afweging van aanstaande ouders een zware rol speelt in de 

besluitvorming verdient steun. Of een bepaalde afwijking of aandoening van het toekom

stige kind als ernstig wordt ervaren zal immers in belangrijke mate afhangen van de 

omstandigheden en draagkracht van de individuele hulpvrager - een aspect dat in het licht 

van de morele rechtvaardiging van prenatale diagnostiek (het voorkomen van leed dat de 

draagkracht van kind en/of gezin te boven gaat) zeker moreel relevant is. Dit laat onverlet 

dat er vragen kunnen worden gesteld die door hulpverleners als problematisch worden 

ervaren, en hen voor moeilijke afwegingen plaatsen. De genoemde overlegsituaties binnen 
de betrokken centra voorzien dan in de behoefte aan gezamenlijk beraad over de beste 

handelwijze. 
De tweede toets zal naar verwachting onder invloed van de vorderingen van het 'Buman 
Genome Analysis'-project regelmatig voorwerp van discussie blijven. Immers, voor steeds 
meer ziekten en afwijkingen zal prenatale diagnostiek technisch mogelijk zijn. Redenerend 

vanuit de rechtvaardiging van prenatale diagnostiek en PGD is een discussie over een te 

respecteren ondergrens aangewezen; er is geen plaats voor diagnostiek van afwijkingen 

die redelijkerwijs niet als een ernstige bedreiging van het welbevinden van kind en/of 

ouders zijn te beschouwen. Waar die grens precies moet worden getrokken is echter niet 

eenvoudig aan te geven. De discussie wordt veelal gevoerd in termen van 'de ernst van de 
afwijking'. Dit is bij nader inzien een 'pars pro toto'. Het gaat mijns inziens om drie 
moreel relevante factoren, die in hun onderlinge samenhang moeten worden gewogen5S

: 

- de ernst van de ziekte (pijn, handicaps, ongemak, etc), waarbij rekening met worden 

gehouden met het gegeven dat ziekten vaak wisselen in ernst (een 'variabele expressie' 
hebben); 

- de leeftijd waarop de ziekte zich manifesteert ('age of onsel'), en 
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- de waarschijnlijkheid dat een bepaalde genetische afwijking inderdaad tot de ziekte leidt 
(de penetrantie van de betreffende mutatie). 

Om twee uitersten te noemen: het is duidelijk dat een afwijking die op betrekkelijk 

jeugdige leeftijd vrijwel altijd tot emstige problemen leidt anders beoordeeld moet worden 

dan (gen-)afwijkingen die op hoge leeftijd soms tot milde problemen leiden. 

Ethiek is geen kookboek. Het is dan ook naïef te verwachten dat de hier gesuggereerde 
richting voor het debat in alle gevallen tot eenduidige handelingsaanwijzigingen leidt. Een 
grijs gebied, en dissensus met betrekking tot concrete casuïstiek, is dan ook voor een deel 

onvermijdelijk. 

Ik spits mijn beschouwing toe op drie categorieën aandoeningen: 
A. behandelbare ziekten van de kinderleeftijd; 

B. manageDe, onbehandelbare 'late onset' ziekten; 
C. (monogene) 'late onset' aandoeningen waarvoor (preventie enlof) behandeling mogelijk 

lijkt, meer in het bijzonder bepaalde erfelijke vormen van kanker. 
De reden voor deze toespitsing is tweeledig. Ten eerste zijn deze toepassingen contro
versieel, of het nu gaat om de reguliere prenatale diagnostiek of om PGD. Tegelijk - ten 
tweede - blijkt er een zekere belangstelling te bestaan voor deze toepassingen van PGD 
onder aanstaande ouders 'at risk'. Dit blijkt zowel uit contacten - nationaal en internatio
naal - met (vertegenwoordigers van) verenigingen van hemofiliepatiënten (categorie A) en 

HD (categorie B), als uit de praktijkervaring - zo zijn er in het azM relatief veel aanvra

gen voor PGD van hemofilie.56 Ook buitenlandse experts hebben de indruk dat er een 
reële vraag is naar PGD van later in het leven optredende ziekten, niet alleen neurologi

sche ziekten, maar ook bepaalde erfelijke vormen van kanker, met name erfelijke borst

en eierstokkanker en erfelijke darmkanker , bijvoorbeeld familiaire adenomateuze 
polyposis (categorie C)." Sommige onderzoekers laten zich helaas verleiden tot generali
serende uitspraken. Zo schrijven Delhanty en Harper in een recent editorial: 'Diagnosis 

before implantation seems particularly appropriate for the inherited cancer syndromes. 
Despite the fact that the molecular basis has been understood for several years, families at 

risk of familial polyposis coli have shown Iiule interest in prenatal diagnosis. Couples 
who are reluctant to terminate an established and otherwise normal pregnancy in case of a 
late onset disorder are, however t showing an interest in preimplantation diagnosis as a 

means of reducing the risk of passing on the disease' .58 

De opbouw van de onderstaande beschouwing is als volgt: eerst komt de ethiek van de 

reguliere prenatale diagnostiek van ziekten uit de genoemde categorieën aan de orde, 

vervolgens de ethiek van PGD. Voor de goede orde wijs ik er nogmaals op dat het 
vooralsnog om een in belangrijke mate theoretische discussie gaat - de feitelijke mogelijk

heden van PGD zijn nog zeer beperkt. 

A. Behandelbare ziekten van de kinderleeftijd 
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Ik neem als eerste voorbeeld hemofilie ('bloederziekte'). Hemofilie kan sterk wisselen in 

ernst. De ernst is vaak vergelijkbaar bij patiënten uit dezelfde familie. In sommige geval

len is er sprake van ernstige, onbehandelbare hemofilie, (bijvoorbeeld) omdat de patiënten 

een remmer ontwikkeld hebben tegen stollingsfactor VIII. In andere gevallen is hemofilie 

redelijk tot goed behandelbaar. Het gaat hier over deze milde vorm. 

Wat betreft de praktijk het volgende. Prenatale diagnostiek van hemofilie betreft in ons 

land (vrijwel) altijd de ernstige vorm (mededeling mw drs. S. De Vries-Van der Weerd, 

Leiden) Soms wordt ook gevraagd om prenatale diagnostiek van de milde( -re) vorm. Het 

gaat dan veelal om families waarin een patiënt (met een mildere vorm van de ziekte) door 

een bijkomende factor toch ernstige problemen heeft of zelfs is overleden. Denk bijvoor

beeld aan een patiënt die via toediening van factor VIII een HIV -infectie heeft opgelopen, 

of aan een jongen die na een verkeersongeval niet adequaat behandeld is. De ervaring in 

Leiden wijst vooralsnog uit dat de hulpvragers na genetic counseling in dit soort gevallen 

(vrijwel) altijd van prenatale diagnostiek afzien. Hoewel door de betrokken hulpverleners 

geen barrière wordt opgeworpen bij de toegang tot prenatale diagnostiek, achten aanstaan

de ouders prenatale diagnostiek en met name een selectieve abortus in geval van milde 
hemofilie kennelijk een disproportionele ingreep. De indmk bestaat dat voor een aantal 

aanstaande ouders PGD eerder aanvaardbaar zou zijn. 
Over een eventuele prenatale diagnostiek en selectieve abortus in verband met een milde 
vorm van hemofilie wordt - ook onder klinisch genetici - verschillend geoordeeld. 

Sommigen zijn van menÎng dat men daarmee 'onder de ondergrens' terecht zou komen; 
weliswaar is de 'age of onset' vroeg, en de penetrantie van de mutatie bij jongens 
compleet (alle mannelijke dragers krijgen de ziekte), de ziekte is behandelbaar, en wordt 

als zodanig als 'niet ernstig' beschouwd. Daartegenover staat de opvatting, onder andere 
vertolkt door de direct betrokken klinisch genetici in Leiden, dat ook een eventuele milde 

hemofilie voor de (aanstaande) ouders heel bedreigend kan zijn. Te denken valt niet alleen 

aan situaties waarin 'door stomme pech' een verwant met een milde vorm is overleden 
(zie hierboven), maar ook aan situaties waarin ouders al een zoon met milde hemofilie 
hebben, en het krijgen van een tweede aangedane zoon hun draagkracht te boven zou 

gaan. 59 

Samengevat: eventuele prenatale diagnostiek en selectieve abortus is hier weliswaar - om 
begrijpelijke redenen - omstreden, maar lijkt niet bij voorbaat onverantwoord. 

Een tweede voorbeeld is phenylketonurie (PKU). Prenatale diagnostiek van PKU, 

eventueel gevolgd door selectieve abortus, vindt slechts zelden plaats. 60 Deze ingreep is 

voor de meeste ouders, gezien de gunstige prognose voor aangedane kinderen - die zich 
strikt aan het dieet houden - disproportioneel. Ook hier bestaat - ook onder hulpverleners 

- verschil van mening of (prenatale diagnostiek en) selectieve abortus verantwoord kan 

zijn. 61 Bij een aantal hulpverleners bestaat begrip voor (aanstaande) ouders die in hun 

eigen gezin of familie ervaring hebben met PKU en vragen om prenatale diagnostiek 

teneinde de geboorte van nog een kind met deze ziekte te voork6men (In de zeldzame 
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gevallen dat prenatale diagnostiek van PKU plaats vindt, gaat het vrijwel altijd om 

gezinnen met een aangedaan kind). Bij deze opstelling speelt mee dat een strikte controle 

op de naleving van het (zeer strenge) dieet - thuis én buitenshuis - door de meeste ouders 
als zeer belastend wordt ervaren. (Bovendien zijn er aanwijzingen dat kinderen met PKU 

vaker gedragsproblemen hebben en soms een wat lager IQ. Uit een recente evaluatie van 
de Nederlandse PKU-screening blijkt dat 90% van de PKU-patiënten gewoon basis- en 

vervolgonderwijs volgt. De overige 10% volgt speciaal onderwijs. Dit is 5 % hoger in 
vergelijking met de algemene populatie)." 

Ook hier kan mijns inziens worden verdedigd dat prenatale diagnostiek en selectieve 

abortus, hoewel om begrijpelijke redenen omstreden, niet bij voorbaat onverantwoord is, 
zeker niet als ouders al een aangedaan kind hebben. 

B. Monogene, onbehandelbare late onset ziekten 
Als paradigmatische casus geldt de ziekte van Huntington (HD). paD van HD is eind 
1997 in het buitenland in de kliniek geïntroduceerd. Prenatale diagnostiek van HD vindt 

ook in Nederland al langer plaats, zij het op zeer kleine schaal. 
Prenatale diagnostiek van HD is omstreden. Een criticus is bijvoorbeeld de Amerikaanse 

ethicus POSt. 63 Abortus van een foetus die de HD~mutatie draagt is zijns inziens 'extre
mely difficult to justify'. Immers, ten eerste heeft het betreffende kind 'many decades of 

good and unimpaired living. Moreover, the parents of the child are not immediately or 

even directly affected in the way they would be were the disease of early onset' . Hij licht 
zijn standpunt verder toe aan de hand van enkele 'humanistic reflections' rond de noties 
'contingentie' en 'perfectie', Kort gezegd komt het hierop neer: ons streven om geen 
lijden aan de wereld toe te voegen moet worden getemperd door het inzicht dat lijden nu 

eenmaal onlosmakelijk met het leven is gegeven. Lijden 'escapes human prevention to a 
large degree'. Bovendien dreigt het gevaar, aldus Post, dat wij alleen nog maar perfecte 

kinderen aanvaarden: 'We must be highly circumspect about deelaring too imperfect those 

who must endure somewhat earlier in life the very sorts of frailties that eventually assault 
each one of us'. Wat te denken van deze kritiek? 
Natuurlijk, wij moeten niet de illusie hebben dat wij een 'leedvrije' wereld kunnen 

creëren. Dit inzicht kan echter moeilijk in stelling worden gebracht tegen aanstaande 
ouders die kampen met een hoog risico op het krijgen van een kind, dat op middelbare 
leeftijd met zekerheid een zeer ernstige, progressief verlopende ziekte zal krijgen, die na 
verloop van jaren fataal afloopt. Post's notie van de contingentie kan wellicht bruikbaar 
zijn voor de bezinning op (de vooralsnog fictieve) prenatale diagnostiek van predisposities 

voor multifactorieel erfelijke ziekten - maar daar gaat het hier niet om. Bovendien doet 
Post geen recht aan de probleemsituatie en de afweging van de betreffende (aanstaande) 

ouders. Het is onjuist te suggereren dat het kind gewoon 'iets eerder' (sic) te kampen 
krijgt met de aftakeling die ons allen wacht. Bovendien is het onkies en beledigend (voor 

de betreffende ouders) om het voork6men van de geboorte van een kind dat HD krijgt te 
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duiden als een uiting van het streven naar 'perfecte' kinderen. Op de opvatting, dat het 

kind toch enkele decennia een 'normaal leven' zal leiden, is ook wel iets af te dingen - de 

gruwelijke ziekte werpt haar schaduwen reeds lang voordat zij zich manifesteert voor zich 
uit. Overigens kan HD zich in bepaalde families geleidelijk op jongere leeftijd manifeste

ren. Opvallend is bovendien dat het perspectief van de ouders in de analyse van Post 

nagenoeg ontbreekt. Zeer invoelbaar is de wanhopige verzuchting van de weduwe van een 

HD-patiënt: 'When my husband died aftel' twenty-five years of illness, I felt like a light 

had finally come on at the end of the tunnel. Now I watch my daughter and see her 

movements and the light has extinguished'. ól 

Mijn conclusie luidt dat de argumentatie van Post niet overtuigt, en dat de keus voor 

prenatale diagnostiek van (en selectieve abortus vanwege) dragerschap van de ziekte van 

Huntington verantwoord kan zijn." Het valt overigens op dat enkele andere ethici en 

commissies die zich hebben gebogen over de vraag 'hoe ernstig is ernstig genoeg?' HD 

juist noemen als voorbeeld van een 'werkelijk ernstige' aandoening, die bij uitstek binnen 

het indicatiegebied voor prenatale diagnostiek valt." 

C. (Deels) 'behandelbare' late onset ziekten: erfelijke tumoren als casus 

Het is duidelijk dat naarmate een pas later in het leven optredende ziekte beter te 

voorkomen of beter behandelbaar is, selectieve abortus moeilijker te rechtvaardigen is. Bij 
de 'behandelbaarheid ' van ziekten moet men zich echter altijd afvragen hoe effectief de 

eventuele preventieve en therapeutische mogelijkheden zijn, en hoe belastend. Ik licht dit 

kort toe aan de hand van de casus prenatale diagnostiek van (de aanleg voor) erfelijke 

tumoren, met name erfelijke borst- en eierstokkanker en familiaire adenomateuze 
polyposis (PAP). (Zie ook hoofdstuk 7) 

Om te beginnen: er is vooralsnog zeer weinig vraag naar dit type prenatale diagnostiek 

(persoonlijke mededeling prof. dl' MP Niermeijer). Dat hoeft niet te verbazen; als er 

weinig vraag is naar prenatale diagnostiek van HD (onbehandelbaar) zal dat niet anders 

liggen als het gaat om later in het leven optredende aandoeningen waarvoor (tot op zekere 
hoogte) wél preventie en/of behandeling mogelijk is. Dit neemt niet weg dat een ethische 

discussie van belang is. (Onduidelijk is of een eventuele prenatale diagnostiek van 

mutaties van BRCA-genen in ons land op gespannen voet zou staan met de genoemde 

Overeenkomst. Volgens deze Overeenkomst is er geen ruimte voor prenatale diagnostiek 

van 'susceptibilities' . De Overeenkomst spreekt zich echter niet uit over de subcategorie 
'manageDe varianten van multifactoriële ziekten', waartoe erfelijke borstkanker be

hoort!') 
Ook deze (mogelijke) toepassingen zijn controversieel, meer nog dan testen uit categorie 

B: 'Prenatal testing for BRCA mutations might be even more controversial, because the 
penetrance of these mutations is incomplete, and preventive interventions may effectively 
reduce morbidity and mortality in carriers' ,68 En wat FAP betreft: de penetrantie van de 
mutaties is weliswaar compleet, maar ook hier kan door tijdig chirurgisch ingrijpen de 
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prognose sterk worden verbeterd. 

De Amerikaanse geneticus Collins vat zijn standpunt samen in de volgende raadselachtige 

zin: 'A host of moral and ethical issues make it inappropriate to offer testing for breast 

and ovarian cancer susceptibility as part of prenatal diagnosis'." Acht hij prenatale 

diagnostiek en selectieve abortus hier onaanvaardbaar? Of wijst hij uitsluitend het 

ongevraagd aanbieden door de hulpverlener van prenatale diagnostiek af, terwijl deze wel 

zou mogen ingaan op een uitdrukkelijk verzoek daartoe van de hulpvrager? 

Mij lijkt dat zowel een simpel 'ja, natuurlijk' als een 'nee, uiteraard niet' hier dubieus 

zijn. (Zie ook hoofdstuk 7) Ten eerste: de penetrantie van BRCAJI-2 mutaties is inder

daad lager dan bij HD. Tegelijk is het zo dat de penetrantie in zwaar belaste families zeer 

hoog is (60-85%), en in minder belaste families waarschijnlijk weliswaar lager, maar nog 

altijd sterk verhoogd. Bovendien: al bestaan er zowel voor erfelijke borst-/eierstokkanker 

als voor PAP preventieve opties, dit neemt niet weg dat over de vraag of deze aandoe

ningen 'behandelbaar' zijn valt te twisten. Wat betreft erfelijke borst- en eierstokkanker is 

vooralsnog onduidelijk in hoeverre effectieve preventie mogelijk is voor draagsters van 

gemuteerde BRCAJI-2 genen." Er zijn aanwijzingen dat zij, ondanks periodiek medisch 

onderzoek, een aanmerkelijk verhoogd risico houden op vroegtijdig overlijden. Van 

preventieve chirurgie - profylactische bilaterale mastectomie en ovariëctomie - staat 

evenmin de waarde vast. 'Case reports' laten zien dat zelfs na dergelijke ingrepen nog 

kanker kan ontstaan. Zelfs indien uit een recente publicatie mag worden geconcludeerd 

dat door preventieve borstamputatie de kans van draagsters op (overlijden aan) borstkan

ker zeer sterk wordt verkleind, blijft gelden dat een dergelijke ingreep emotioneel zeer 

belastend is, met potentieel vergaande implicaties voor de kwaliteit van leven (denk met 

name aan lichaamsbeeld en sexualiteit)." Ook ten aanzien van PAP is een relativering 

van de preventieve en therapeutische mogelijkheden op zijn plaats. Een preventieve 

dannoperatie kan weliswaar resulteren in een verlengde levensduur I maar de betrokkene 
heeft nog steeds een aanzienlijk risico op het krijgen van andere, levensbedreigende, 

vormen van kanker (met name gastro-intestinaal). n 

Tegen deze achtergrond is de vrees van aanstaande ouders uit 'high risk' families dat hun 

kind een van de betreffende mutaties erft alleszins invoelbaar. Het feit dat er 'betere' 

(minder controversiële) redenen zijn voor prenatale diagnostiek (en eventueel selectieve a

bortus), betekent nog niet dat een verzoek daartoe in geval van deze 'behandelbare' erfe

lijke tumoren bij voorbaat en in alle gevallen moet worden geweigerd. Het zou mij niet 

verbazen als eventuele toekomstige verzoeken om prenatale diagnostiek van BRCAJI-2 

mutaties vooral afkomstig zullen zijn van draagsters uit de 'zwaarst belaste' families. In 
dat geval is de penetrantie van de mutaties waarschijnlijk het grootst, en het inwilligen 

van het verzoek vanuit ethisch oogpunt het minst problematisch. 

5.2.5.2 PGD: striktere indicaties? 

Zoals opgemerkt, lijkt er in de praktijk een zekere belangstelling te bestaan voor PGD 
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van ziekten uit de genoemde categorieën. Kan PGD hier ethisch verantwoord zijn? De 
meningen lopen ook hierover uiteen. Sommigen beantwoorden deze vraag ontkennend, 

voor één of meer van deze categorieën. Regelmatig is bepleit dat de indicaties voor PGD 

strikter zouden moeten zijn dan voor de reguliere prenatale diagnostiek. Ter illustratie: 

a. De Kerncommissie Ethiek Medisch Onderzoek (KEMO) bepleitte begin jaren negentig 

de klinische toepassing van PGD vooralsnog te beperken tot ernstige onbehandelbare 

erfelijke aandoeningen. 7J Ziekten uit categorie A, en wellicht ook uit categorie C, 
zouden dan niet in aarunerking komen; 

b. Volgens de ethische commissie van de Duitse 'Gesellschaft für Humangenetik' (GfHG) 

zou PGD (wellicht)' verantwoord kunnen zijn in geval van 'ein spezielles genetisches 

Risika für eine schwerwiegende kindliche Erkrankung ader Entwicklungsstörung'." 

Ziekten uit categorie B en C zouden dan niet in aamnerking komen voor PGD. Dit 

standpunt is enigszins verwant aan een in 1995 ingetrokken wetsvoorstel ten onzent, 

volgens welk PGD slechts toelaatbaar zou zijn voor ziekten die zo ernstig zijn dat zij op 

jeugdige leeftijd tot de dood leiden. 75 

Tussen deze standpunten bestaan enerzijds natuurlijk opvallende verschillen. Terwijl wat 

betreft het standpunt van de Duitse GfHG onduidelijk is of het gaat om een voorlopig 

standpunt of om een als definitief bedoelde aanbeveling, heeft het advies van de KEMO 

expliciet een voorlopig karakter. Bovendien is de 'age of onset' van de ziekten die in 

aamnerking komen voor PGD wel relevant voor de GfHG (en voor het vroegere wets

voorstel), maar niet voor de KEMO. Anderzijds hebben deze standpunten gemeen dat het 

indicatiegebied voor PGD duidelijk beperkter zou moeten zijn dan voor de reguliere 

prenatale diagnostiek. Dit restrictieve standpunt ligt, minstens op het eerste oog, niet voor 

de hand - een embryo is toch niet bescherm waardiger dan een foetus? Als een foetus met 
aandoening X mag worden geaborteerd, dan hoeft een embryo met dezelfde aandoening 

toch niet in de baarmoeder te worden geplaatst? Wat zijn dan de argumenten voor 

striktere indicaties voor PGD? En vooral: snijden deze argumenten hout? 

Ik voorzie om te beginnen de 'KEMO-argumenten' van commentaar (nummers a-cl. 

Konden deze argumenten destijds (begin jaren '90) de bepleite voorlopige beperking van 

de indicaties rechtvaardigen, en zo ja, is dat nu nog steeds het geval? Daarna belicht ik 

enkele andere mogelijke argumenten voor striktere indicaties (nummers d-I). 

a. Een restrictiever beleid is aangewezen vanwege de belasting van de hele procedure 

voor de vrouw. 
Dit argument is ten eerste, vanwege het paternalisme dat er aan ten grondslag ligt, 
principieel problematisch; of de procedure meer of minder belastend is dan de beschikba

re alternatieven (met name reguliere prenatale diagnostiek en selectieve abortus) is in 

hoge mate subjectief, en in beginsel ter beoordeling aan de betreffende vrouw. Bovendien 

is, zoals eerder betoogd, de relatieve belasting van PGD sterk afllankelijk van de vraag of 

het betreffende paar vruchtbaar is of sub-tinfertie!, en om die reden sowieso al kiest voor 
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hulp bij voortplanting in de vorm van IVF of ICS!. (zie 5.2.4) Logisch doorredenerend 

leidt het eerste argument - indien principieel valide - dan ook tot de conclusie dat voor 

paD twee verschillende indicatielijsten zouden moeten gelden: een restrictievere voor 

vruchtbare paren, en een ruimere voor sub-tinfertiele paren. Dit lijkt niet echt praktisch -

en is gezien de aangestipte paternalisme-kritiek dubieus. 

b. Een restrictiever beleid is aangewezen vanwege de mogelijke onbetrouwbaarheid van 

PGD. 

De onderliggende vrees is waarschijnlijk vooral dat een eventuele JOI/I-negalieve uitslag 

leidt tot een zwangerschap en geboorte van een aangedaan kind. Rechtvaardigt het (gerin

ge) risico op een fout-negatieve uitslag striktere indicaties? Dat valt te betwijfelen. De 

onbedoelde geboorte van een aangedaan kind is problematischer naarmate de afwijking of 

aandoening ernstiger is. Ligt het dan, indien men het risico op een fout-negatieve uitslag 

al een rol wil laten spelen bij het afbakenen van het indicatiegebied, niet méér voor de 

hand PGD vooralsnog te beperken tot mildere, bellande/bare aandoeningen? Immers: als 

er dan onverhoopt een ongeluk gebeurt, is het probleem nog enigszins te overzien (Voor 

de goede orde wijs ik er op dat ik deze redenering slechts gebruik om de logica van het 

tweede argument ter discussie te stellen). 

Stel, dat het tweede argument enkele jaren geleden valide was, is dat dan nog steeds het 

geval? Als ik het goed zie, heeft het weinig zin meer om ongedifferentieerd te praten over 

de (on-)betrouwbaarheid van PGD. De ene test is de andere niet. De laatste jaren is 

duidelijk geworden dat de betrouwbaarheid van enkele van de gebruikte technieken prima 

is - denk vooral aan het aantonen van het geslacht middels de zogenaamde 'fluorescence 

in situ hybridisation (FISH) - al blijft in alle gevallen vooralsnog een gering restrisico be

staan. (De literatuur meldt een misdiagnose van het geslacht, maar deze stamt uit de 

beginfase van PGD). Nieuwe(-re) toepassingen van PGD, bijvoorbeeld onderzoek naar 

translokaties, kmmen vooralsnog een geringere betrouwbaarheid hebbell. Welnu, het lijkt 

niet praktisch om (geringe) verschillen in betrouwbaarheid tussen de diverse in het kader 

Van PGD gebrnikte diagnostische methoden te vertalen in uiteenlopende (per PGD

methode verschillende) richtlijnen wat betreft het indicatiegebied, die differentiëren tussen 

ernstige en minder ernstige ziekten. Zou men dit praktische bezwaar op zichzelf niet 

overwegend vinden, dan wijs ik nogmaals op de eerder gegeven kritiek op de logica van 

het onderhavige argument. 

Veel reëler (en: afdoende) lijkt het om in de zorgvuldigheidsvoorwaarden voor vormen 

van PGD die niet optimaal betrouwbaar zijn op te nemen, dat de reguliere prenatale 

diagnostiek als 'back up' wordt aangeboden. In die gevallen biedt PGD dus niet het 

voordeel dat de vrouw een zwangerschap kan beginnen in de geruststellende wetenschap 

dat het risico op een aangedaan kind van meet af aan is weggenomen, Het voordeel is dan 

dat de kans op het krijgen van een kind met de betreffende ziekte (en het risico dat bij 

eventuele prenatale diagnostiek de betreffende afwijking wordt gevonden) zeer sterk is 
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verkleind. Het eventuele 'rest-risico' onderstreept te meer het belang van pre-test 

counseling, met name (maar niet alleen) indien de aanstaande ouders prenatale diagnostiek 
enlof selectieve abortus afwijzen. 76 

C. Een restrictiever beleid is aangewezen vanwege de mogelijke gezondheidsrisico's van 
de biopsie voor het nageslacht. 

Dit risico maant, daarover zal ieder het eens zijn, tot terughoudendheid - 'Het nemen van 
het risico is slechts aanvaardbaar als je voor PGD een goede reden hebt'. De vraag is na
tuurlijk: wat is een goede reden, welke reden is 'goed genoeg'? Alléén de reden van 
mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een ernstige. onbehan
delbare aandoening? 
Het 'risico-argument' (mijns inziens het enige KEMa-argument dat wellicht de restric

tieve aanbeveling zou kunnen funderen) is geen categorisch argument voor striktere 

indicaties, maar een contingent argument, dat aan overtuigingskracht inboet naarmate de 
veiligheid van PGD waarschijnlijker wordt. Het lijkt redelijk dit 'risico-argument' op 
grond van de ervaring tot nog toe te relativeren. Denk ten eerste aan de ervaring met de 

reguliere IVF: het komt vaak voor dat IVF-embryo's een of meer cellen verliezen, 
bijvoorbeeld na invriezen-eo-ontdooien. Toch kunnen deze embryo's tot de geboorte van 
gezonde kinderen leiden - kennelijk induceert het verlies van een blastomeer geen schade 
aan het nageslacht. Dit vermoeden lijkt te worden bevestigd door de ervaring met PGD 

tot nog toe: het aantal afwijkingen onder de meer dan honderd 'PGD-baby's' is niet 
verhoogd. Dit laat uiteraard onverlet dat het van belang is de 'follow up' te continue

reo.n 

d. Een restrictiever beleid is aangewezen vanwege het aan PGD inherente extra verlies 
van embryo's. 
Bij dit argument kan men twee varianten onderscheiden: 

I) 'PGD impliceert de opoffering van totipotente blastomeren c.q. embryo's'. 
Dit argument is in het licht van wat eerder over de vermeende totipotentie is opgemerkt 

niet overtuigend (zie paragraaf 5.2.3). 
2) 'PGD impliceert een extra verlies aan (potentieel normale) embryo's, niet alleen 

doordat de biopsie soms het embryo zodanig beschadigt dat het onbruikbaar wordt, maar 
ook omdat PGD regelmatig geen informatieve uitslag oplevert, in welk geval het embryo 

wordt uitgesloten van transfer'. 
Wat betreft het verlies aan embryo's door de biopsie: dit doet zich, zoals eerder opge
merkt, in ervaren handen niet of nauwelijks voor. Deze eventualiteit kan striktere 
indicaties echter niet rechtvaardigen, onder andere omdat bij de (invasieve) reguliere 

prenatale diagnostiek óók een verlies aan foetussen optreedt (inductie van miskramen). 
Ook niet-informatieve PGD-uitslagen komen maar zelden voor. (pers. mededeling mw dr 
E. Coonen) Een dergelijke 'misser' is evenmin een valide argument voor een strictere 
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indicaties, zeker niet indien men uitgaat van de relatief geringe bescherm waardigheid van 

het prille embryo. (Overigens leidt een niet-informatieve uitslag niet automatisch tot niet
terugplaatsen, zie paragraaf 5.2.7). 

Indien uit vóóronderzoek van een individueel paar 'at risk' blijkt dat PGD vanwege 
specifieke allel-combinaties moeilijk zal zijn, kunnen de hulpverleners besluiten in dat 
geval geen PGD aan te bieden. 

e. Een restrictiever beleid is aangewezen vanwege de verwevenheid van PGD met pre
klinische experimenten met embryo's. 

Embryo-research kan van belang zijn om meer inzicht te krijgen in de mogelijke risico's 

van nieuwe biopsietechnieken of in de betrouwbaarheid van nieuwe toepassingen van 
PGD. (zie 5.2.1) Kunnen tegenstanders van dergelijke research hieraan een argument 

ontlenen voor een inperking van het indicatiegebied? Dat valt te betwijfelen. Ik maak een 
onderscheid tussen het gebruik van dit argument 'met terugwerkende kracht' (retro

spectief) en een prospectief gebruik ervan. Wat het eerste betreft: het standpunt 'De 
momenteel beschikbare toepassingen van PGD zijn slechts aanvaardbaar en toelaatbaar 

voorzover deze niet zijn voortgekomen uit pre-klinische research met embryo's' is 
problematisch. Ten eerste is de premisse, dat dergelijke research absoluut verwerpelijk is 

(was), aanvechtbaar (zie paragraaf 5.2.1) In de tweede plaats biedt deze redenering geen 

rechtvaardiging voor een beperking van het indicatiegebied voor PGD tot bepaalde 

categorieën ziekten (meer of minder ernstig, meer of minder behandelbaar , ziekten met 

een vroegere of een latere 'onset' , etcetera). Immers, alle toepassingen van PGD komen 
direct of indirect voort uit vroeger verrichte embryo-research. Wie om deze reden alle 

PGD afwijst, zou om redenen van consistentie ook de reguliere IVF volledig moeten 
afwijzen - ook die is immers het resultaat van pre-klinische embryo-research. 
AI zijn de vermeende bezwaren tegen vroegere embryo-research geen valide reden om de 
huidige klinische toepassingen van PGD aan banden te leggen, is het dan niet gerechtvaar

digd om nieuwe toepassingen van PGD te blokkeren voorzover voor de ontwikkeling 
ervan pre-klinische research met menselijke embryo's nodig is? Men moet hierbij 

tenminste twee zaken bedenken: ten eerste zullen in het buitenland nieuwe toepassingen 
van PGD worden ontwikkeld - de resultaten ervan kunnen - en zullen - gewoon in ieder 
land worden geïmporteerd. Ten tweede zegt het bedoelde onderscheid tussen enerzijds 

bestaande klinische toepassingen van PGD, die geen embryo-research meer vergen, en 
anderzijds nieuwe toepassingen van PGD, die nog wel dergelijke research vergen, niets 

over de ernst van de ziekten en afwijkingen die middels PGD kunnen worden opgespoord. 
Het bezwaar tegen embryo-research is dan ook, los van de vraag of het op zich steekhou

dend is, niet geschikt om een inperking van het indicatiegebied voor PGD tot bepaalde 
ziekte-categorieën (onbehandelbaar, - van de kinderleeftijd, etcetera) te rechtvaardigen. 

f. Een restrictiever beleid is aangewezen vanwege de hoge kosten van PGD. 

136 



De ontwikkeling en klinische toepassing van PGD is kostbaar. PGD zal vermoedelijk 

vergeleken met de gangbare vormen van prenatale diagnostiek relatief duur zijn, zeker als 

het gaat om vruchtbare paren, die normaal niet zouden opteren voor 'kunstmatige' 

voortplanting. De vraag rijst dan ook of de aanzienlijke kosten van PGD verantwoord zijn 

in het licht van de schaarse financiële middelen voor de gezondheidszorg. Als gezien de 
financiële implicaties grenzen moeten worden gesteld aan de toepassing en/of collectieve 

financiering van PGD, is vervolgens de vraag hoe dat zou moeten - of bijvoorbeeld een 
inperking van het indicatiegebied tot 'ernstige ziekten van de kinderleeftijd' (GflIG), of 

tot 'ernstige, onbehandelbare ziekten' (KEMO) in de rede ligt. 
Voor een nadere analyse is om te beginnen infOlmatie over de (financiële) kosten en de 

doelmatigheid van PGD van belang, zodat wij weten waar we over praten. Een belangrij
ke doelstelling van de lopende internationale trials zou moeten zijn dat die gegevens 

beschikbaar komen. Op voorhand is duidelijk dat een kosten-baten analyse niet eenvoudig 
is, zelfs niet als men uitsluitend naar de financiële aspecten zou kijken. Immers, men zou 
bijvoorbeeld moeten verdisconteren dat een aantal van de vrouwen die (herhaalde malen) 

een selectieve abortus hebben ondergaan dit als zo traumatisch beleeft dat psychologische 
hulpverlening nodig is. Deze kosten zouden wellicht middels PGD kunnen worden 

bespaard. Bovendien is onduidelijk hoeveel van de vrouwen die de reguliere prenatale 
diagnostiek afwijzen en het risico nemen dat zij een gehandicapt kind krijgen, wèl gebruik 

zouden willen maken van PGD. 

Het hanteren van uitsluitend economische overwegingen kan tot merkwaardige conclusies 
leiden: als men de toepassing van PGD. wil beperken vanwege de hoge kosten ervan, ligt 
het vanuit een eenzijdig-economische optiek wellicht niet voor de hand PGD te beperken 

tot bijvoorbeeld letale ziekten van de kinderleeftijd - PGD van behandelbare aandoe
ningen, die met een normale levensverwachting verenigbaar zijn, zou wel eens 'voordeli
ger' kunnen zijn ... Om een voorbeeld te geven: de kosten van PGD vallen in het niet bij 

de kosten van de behandeling van hemofilie. Begrijp mij goed: het gaat niet aan PGD te 
rechtvaardigen (uitsluitend of primair) met een beroep op mogelijke kostenbesparingen. 

Waar het om gaat is dat sommige voorstellen om PGD te beperken niet op grond van 
kostenoverwegingen gerechtvaardigd kunnen worden. 
Financiële aspecten alléén kunnen uiteraard de discussie niet beslechten. De immateriële 
aspecten leggen een groot gewicht in de schaal. Te denken valt primair aan het leed dat 
verbonden is met een selectieve abortus en dat door paD kan worden voorkómen. En in 
het licht van de dominante opvatting dat een pril embryo minder beschermwaardig is dan 
een verder ontwikkelde vrucht rijst de vraag of een techniek die het mogelijk maakt abor

tus provocatus te voorkómen iets extra's mag kosten. Hetzelfde geldt mutatis mutandis 

voor pre-conceptionele PGD. 

Ik kom tot de volgende voorlopige conclusie: aangezien de argumenten om wat betreft 
PGD striktere indicaties te hanteren dan wat betreft de reguliere prenatale diagnostiek 
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voor een deel incoherent, en voor een deel wankel zijn, verdient een dergelijke tweede

ling geen steun. Aandoeningen en afwijkingen die 'ernstig genoeg' zijn om in aanmerking 

te komen voor prenatale diagnostiek zouden ook in aanmerking (moeten) komen voor 

PGD. De bepleite gelijkschakeling zou niet moeten gelden met betrekking tot vruchtbare 

vrouwen die vanwege hun hogere leeftijd een iets verhoogde kans (van gemiddeld 1%) 

hebben op het krijgen van een chromosomaal afwijkend kind. 78 Met betrekking tot 

vrouwen uit deze categorie lijkt IVF-PGD - in het licht van de hoge kosten, risico's, en 

suboptimale succeskans van deze procedure enerzijds, en de zeer grote kans om langs 
'natuurlijke weg' een gezond kind te krijgen anderzijds - disproportioneel. 

5.2.5.3 PGD: ruimere indicaties? 

De eigenlijke vraag is mijns inziens niet of voor PGD striktere indicaties zouden moeten 

gelden dan voor de reguliere prenatale diagnostiek, maar of de indicaties voor PGD 

ruimer zouden mogen zijn. (Ik spits deze vraag toe op de postconceptionele PGD, 

aangezien deze vooralsnog in de praktijk kwantitatief verreweg het belangrijkste is). 

Ervan uitgaand dat het prille embryo (tot twee weken na de bevruchting) een lagere 

morele status heeft dan verder ontwikkelde embryo's en foetussen zou men kunnen stellen 

dat het gerechtvaardigd is om wat betreft de selectieve non-transfer (het 'uitselecteren' 

van) van embryo's minder strenge criteria te hanteren dan voor prenatale diagnostiek 
(voorzover gericht op een selectieve abortus in geval van een ongunstige uitslag).79 

Een eerste, paradigmatische, casus in dit verband is sexe-selectie (geslachtskeuze) op niet

medische, psychosociale gronden. De Amerikaanse jurist-ethicus Robertson verdedigt dat 

het selecteren van embryo's op geslacht niet zo evident onethisch is als vaak op het eerste 

oog wordt gedacht: 'The ethics of choosing the sex of offspring depends very much on 

the means employed. Abortion for sex selection is very different from preconception 

sperm separation selection techniques. Embryo select ion on the basis of sex seems much 
clooser to preconception techniques than to abortion'.80 Wat hiervan te denken? 
De ethiek van sexe-selectie is complex. 81 Sommige bezwaren zijn nauwelijks overtuigend 
althans in onze westerse cultuur. Neem bijvoorbeeld het argument dat sexe-selectie 

intrinsiek sexistisch is, of dat de acceptatie ervan leidt tot een groot overschot aan jongens 
(een verstoring van de zg 'sexe ratio'). Er zijn echter ook bezwaren die vragen om een 
nadere doordenking. Ten eerste: zelfs als men onderschrijft dat een vroege selectie (van 

IVF-embryo's) minder problematisch is dan een latere selectie (van foetussen), kan men 

verdedigen dat het teloor laten gaan van embryo's enkel en alleen omdat deze van het 

ongewenste geslacht zijn op gespannen voet staat met de beschermwaardigheid van het 

embryo. Sommige voorstanders van sexe-selectie via PGD stellen dat hierbij geen 

embryo's verloren hoeven te gaan - men kan de embryo's van het ongewenste geslacht 

immers ter beschikking stellen van andere, ongewild kinderloze, paren, een strategie die 

wordt aangeduid als 'gender distribution' ." Ervan uitgaand dat embryo·donatie onder 

omstandigheden verantwoord kan zijn, vraag ik mij af of 'gender distribution' in de 
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praktijk niet slechts embryo's toevoegt aan het grote aantal embryo's dat in de vrieskist 

ligt te wachten op 'adoptief-ouders' - vraag en aanbod hoeven elkaar niet in evenwicht te 

houden. Een tweede bezwaar is dat IVF-en-PGD uitsluitend ten behoeve van niet

medisch-geïndiceerde sexe-selectie onverantwoord is in het licht van de kosten en risico's 
van IVF en PGD. Een derde bezwaar betreft het 'ontwerpen' van het nageslacht ('desig

ning the characteristics of future children'). Sexe-selectie om niet-medische redenen kan 

een precedent scheppen voor zogenaamde 'positieve eugenetica', dit is het selecteren op 

grond van (andere) niet-medische kenmerken, zoals uiterlijk. Ik sluit mij aan bij de 

conclusie van de Amerikaanse filosoof Strong, namelijk dat wij van selectie op niet

medische gronden zouden moeten afzien tot meer duidelijkheid bestaat over de mogelijke 

individuele en maatschappelijke voor- en nadelen ervan, en duidelijk is dat de voordelen 
zwaarder wegen. 83 

Met de afwijzing van PGD omwille van sexe-selectie (op niet-medische gronden) is nog 

niet gezegd dat voor PGD dus dezelfde criteria zouden moeten gelden als voor prenatale 

diagnostiek. Men zou immers, tegen de achtergrond van de geringere beschermwaardig

heid van het prille embryo, kunnen verdedigen dat 'minder ernstige' afwijkingen of 

eventueel zelfs bepaalde normale kemnerken - anders dan het geslacht - die (minstens in 

beginsel) niet in aannlerking komen voor de reguliere prenatale diagnostiek, wêl in 

aanmerking zouden kunnen komen voor PGD. Om deze discussie niet in abstracta te 
voeren is het nuttig enkele - aan de praktijk ontleende - voorbeelden te nemen: Wat 

bijvoorbeeld te denken van PGD enkel om de geboorte van een infertiele zoon te 

voorkómen? Kan PGD aanvaardbaar zijn om de geboorte van draagsters van een ernstige 
geslachtsgebonden (met name 'X-linked') ziekte te voorkómen? En tenslotte: is het moreel 

te verantwoorden om bij een embryo in vitro te testen of het kind dat er uit kan ontstaan 
vanuit immunologisch oogpunt geschikt is als donor van regenererend weefsel voor een 
ernstig zieke verwant, bijvoorbeeld een broertje met een ernstige bloedziekte? Ik beperk 

mij hier tot het geven van een aanzet voor die discussie. Om de genoemde casussen goed 
te situeren, moeten echter eerst enkele andere vragen aan de orde komen (zie paragraaf 
5.2.6,5.2.7, en 5.2.9). 

5.2.5.4 'Noll-disclosure' PGD: eell redelijk alternatief? 

In het bovenstaande is verdedigd dat PGD ook aanvaardbaar kan zijn als het gaat om 

onbehandelbare late onset ziekten. Recent is een variant van paD voorgesteld voor 
personen die 'at risk' zijn voor dragerschap van een ollbehandelbare 'late onset' ziekte, 
die niet willen weten of zij wel of niet gendrager zijn, maar wel willen voorkómen dat zij 
de betreffende genmutatie doorgeven aan het nageslacht. 84 De aanstaande ouders krijgen 

geen informatie over de uitslag van PGD (vandaar dat ik spreek van 'non-disclosure' 

PGD) - hen wordt simpelweg de garantie gegeven dat alleen embryo's die géén drager 

zijn worden geïmplanteerd. Het paar wordt evemnin ingelicht over a) het aantal eicellen 

dat is geaspireerd, b) het aantal emblyo's dat in vitro tot stand is gebracht, c) het aantal 
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embryo's waarbij met succes paD is verricht, etcetera. Er wordt met andere woorden aan 

het paar géén informatie verstrekt waaruit zou kunnen worden afgeleid of embryo's met 

de HD-mutatie zijn aangetroffen. Zodoende kunnen de aanstaande ouders 'at risk' uit de 

testprocedure geen informatie afleiden over de eigen genetische status (drager/niet

drager), terwijl PGD het betreffende risico voor het nageslacht in beginsel reduceert tot 

nul. Wat betreft het toepassingsgebied denken de onderzoekers primair aan HD, maar 
bijvoorbeeld ook aan de ('early onset', dominant erfelijke vonn van de) ziekte van 

Alzheimer, en de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Deze aanpak is, aldus de onderzoe
kers, niet alleen aantrekkelijk voor aanstaande ouders, maar heeft bovendien 'important 

public heaIth implications. ( ... ) Perhaps it is not too early to consider the elimination of 

Huntington disease and other extremely deleterious dominant traits as a goal for the 21st 
century. This proposal is based on our assumption that many patients at risk for HD 
would seize the opportunily lo prevent transmission of the trait lo their children if lhis 
could be done without disclosure of their own disease status' .85 

Wat te denken van dil alternalief'! Ten eerste: hel is onthutsend dat de onderzoekers deze 

methode expliciet in een bevolkingseugenetisch perspectief plaatsen, namelijk: 'elimina
ting HD from the population'. Dit is niet alleen onmogelijk (de HD-mutatie ontstaat 

regelmatig 'spontaan') en werkelijkheidsvreemd (ik vermoed dat de belangstelling voor dit 
alternatief, alleen al vanwege de belasting van IVF, minder groot is dan de auteurs 

hopen), het staat bovendien op gespannen voet met de primaire doelstelling van de 

klinische genetica: mensen informeren over genetische risicofactoren voor hun eigen 

gezondheid of de gezondheid van hun eventuele kinderen, en hen helpen deze kennis te 
integreren in hun bestaan. Ten tweede: wat zijn de voor- en nadelen van deze methode -

en hoe ziet de uiteindelijke afweging er uit? Een eerste nadeel is dat deze strategie 
impliceert dat IVF-en-PGD in een aantal gevallen (50%) zal plaatsvinden bij (vruchtbare) 

mensen die in feite géén gendrager van de betreffende ziekte zijn. De daarmee gemoeide 
emotionele kosten en financiële verspilling zijn aanzienlijk. Om dit nadeel te kunnen 

afwegen moet men 'non-disclosure' paD vergelijken met een alternatieve methode om 

tegelijk het doorgeven van de mutatie aan het nageslacht te voorkómen, én de wens om 
niet te weten omtrent eigen dragerschap van de aanstaande ouder 'at risk' te honoreren: 
de prenatale exclusie-test. 86 Het is curieus dat de onderzoekers non-disclosure paD niet 

in dit perspectief plaatsen. Welnu, deze exclusie-test heeft óók zijn prijs - emotioneel en 
moreel: 50% van de geaborteerde foetussen zal immers géén drager van de genmutatie 

zijn. Dit zwaarwegende nadeel kleeft niet aan 'non-disclosure'-PGD : er worden in 
principe alleen embryo's 'uitgeselecteerd' die de genmutatie dragen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat, zoals de ervaring binnen de Maastrichtse Werkgroep PGD uitwijst, een 

aantal aanstaande ouders (met een risico van 50% op de ziekte van Huntington) een sterke 
voorkeur heeft voor 'non-disclosure' PGD boven een (herhaalde) prenatale exclusie-test. 
De centrale vraag is: kan in de praktijk van 'non-disclosure' POD het recht om niet te 
weten effectief worden beschermd - en tegen welke prijs? Een cruciaal vereiste zal zijn 
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dat de mensen die betrokken zijn bij het laboratorium gescheiden opereren van de mensen 
die patiënten counselen; de counselor mag de testuitslag niet kennen. Maar dan nog 
voorzie ik ingewikkelde probleemsituaties: 

A. stel, men vindt bij de analyse géén embryo's met de aanleg voor HD. In dat geval 

kan, afhankelijk van het aantal onderzochte embryo's, de statistische kans op dragerschap 

van de ouder (met een a priori 50% risico op dragerschap) tot bijna 0% dalen. Men mag 

dit echter niet aan het paar vertellen, immers, dit zou een (indirecte) schending zijn van 
het recht om niet te weten van andere cliënten, die een dergelijke geruststellende mede

deling niet ontvangen ('mij wordt na PGD geen goed nieuws gebracht, dus ik ben 

blijkbaar drager .. .') Stel, dit paar meldt zich na verloop van tijd voor een tweede IVF
PGD-behandeling (hetzij omdat de eerste behandeling niet heeft geleid tot de geboorte van 

een kind, hetzij omdat het paar, na het behaalde succes, nog een tweede kind wil). Wat 
nu? Moet men, wanneer het risico op dragerschap van de persoon 'at risk' bijna verwaar
loosbaar is geworden, toch een tweede (derde, vierde, ... ) IVF-PGD cyclus aanbieden, 

met alle risico's, belasting, en kosten vandien? Dit nadeel is. althans in theorie, voor een 
deel te ondervangen door af te spreken dat de persoon 'at risk' die niet-wil-weten (met 
zijn toestemming) t6ch wordt getest op dragerschap, met dien verstande dat hij niet over 
de uitslag ervan wordt ingelicht ('lloll-disc/osl/re' pre-symptomatische diagnostiek). De 

hulpverlener zou, indien de betrokkene geen drager blijkt te zijn, desgewenst toegang 
kunnen bieden tot IVF, maar heimelijk - zonder dat de hulpvrager dit mag weten - van 

(overbodige) PGD kunnen afzien. Deze variant vergroot in de praktijk mijns inziens het 
risico dat de hulpvrager toch, ondanks afspraken en voorzorgsmaatregelen, op de hoogte 

raakt van zijn genetische status. Afgezien hiervan, lost deze variant de problematiek van 
overbodige IVF-behandelingen niet op. De enige winst betreft de kosten verbonden aan 
PGD. 

B. stel, er zijn geen embryo's beschikbaar voor de transfer (hetzij omdat alle onderzochte 

embryo's de mutatie dragen, hetzij om andere redenen, zoals 'IVF-failure'). De aanstaan
de ouders zouden daaruit - terecht of ten onrechte - kunnen afleiden dat bij de embryo's 

de mutatie is aangetroffen en dus: dat de 'at risk' persoon drager is. Mag (of moet) men 
dan, om ernstige ongerustheid te voork6men, zijn toevlucht nemen tot een 'placebo

transfer'? 
Ik heb geen afgerond oordeel over 'non-disclosure' PGD. Het zou mij echter niet 
verbazen als hier geldt: 'Das mag in der Theorie richtig sein, taugt abel' nicht fiir die 

Praxis' . 

5.2.6 Bijkomende bevindingen: additionele selectie? 

Een onderbelicht thema in de ethische discussie over PGD betreft de zg bijkomende 
bevindingen. Het gaat hierbij globaal om twee typen inlormatie: enerzijds informatie over 
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kenmerken van het embryo die niets met gezondheid/ziekte te maken hebben - denk 

vooral aan het geslacht - en anderzijds informatie over afwijkingen die geen implicaties 

hebben voor de gezondheid van het (toekomstige) kind zelf, maar wel een risico kunnen 

vormen voor de gezondheid voor het nageslacht van dat kind - denk vooral aan drager

schap van recessief erfelijke ziekten. De vraag: 'wat te doen met dergelijke bevindingen?' 

kan ook in het kader van de reguliere prenatale diagnostiek aan de orde zijn, maar dringt 

zich bij PGD wellicht meer op de voorgrond." Ik beperk mij in de onderhavige be

schouwing tot de problematiek van het transferbeleid met betrekking tot embryo's die -

drager zijn van een recessief erfelijke ziekte. (Voor de evaluatie van het gebruik van 

bijkomende informatie over het geslacht verwijs ik naar een rapport van de Beraadsgroep 

Gezondheidsethiek en Gezondheidsrecht van de Gezondheidsraad)." 

Geslachtsbepaling op medisch-genetische indicatie is tot nog toe de belangrijkste ratio van 

invasieve PGD (chromosoomonderzoek in het kader van PGS laat ik hier buiten beschou

wing; zie paragraaf 5.2.8). Hierin komt verandering nu het voor steeds meer geslachtsge

bonden ziekten mogelijk zal worden om in het kader van PGD, net als bij de reguliere 

prenatale diagnostiek, DNA-onderzoek naar gendefecten (mutatie-analyse) te verrichten. 

Dit betekent niet alleen dat geslachtsbepaling van embryo's ter voorkoming van de ge

boorte van jongens met een geslachtgebonden ziekte steeds vaker obsoleet zal worden, het 

betekent bovendien dat PGD in een toenemend aantal gevallen óók een optie is voor paren 

met een verhoogd risico op een kind met een autosomaal (niet-geslachtsgebonden) erfe

lijke ziekte. Aan de praktijk ontleende voorbeelden zijn onder andere de ziekte van Tay 

Sachs, cystische fibrose (CF), en sikkelcel-ziekte. 

Door mutatie-analyse kan informatie over dragerschap van recessief erfelijke ziekten be

schikbaar komen (voor de goede orde: met 'dragerschap' doel ik in deze paragraaf steeds 

op dit type dragerschap). 'Drager-embryo's' zullen, zoals gezegd, uitgroeien tot kinderen 

die vrij zijn van de betreffende ziekte, maar die wel een verhoogde kans hebben om later 

zelf kinderen te krijgen met deze ziekte. (Bij sommige geslachtsgebonden recessief erfelij

ke ziekten, zoals het fragiele X-syndroom, kan ook de draagster zelf aangedaan zijn. Deze 

gevallen blijven hier buiten beschouwing). Draagt een vrouwelijke embryo een geslachts

gebonden mutatie, dan is het risico op ziekte voor het nageslacht van de toekomstige 

vrouw 25% (50% voor elke zoon). Bij dragerschap van een autosomaal recessief erfelijke 

mutatie is dit risico veel kleiner; alleen als de toekomstige partner drager is van een 

mutatie in hetzelfde gen kan het nageslacht de ziekte krijgen. Deze kans is, gezien de 

relatief lage incidentie van dragerschap, vrijwel altijd minder dan 1%. 
Mag, of moet, men ook ('gezonde') embryo's die drager zijn 'uitselecteren'? Ik ga ervan 

uit dat bevolkingseugenetische argumenten pro (overwegingen met betrekking tot de 

kwaliteit van de 'gene pool') niet acceptabel zijnS' Het belangrijkste argument pro 

betreft het welbevinden van het toekomstige kind: door alleen niet-dragers terug te plaat

sen voorkomt men dat het toekomstige kind zich geconfronteerd ziet met een moeilijke 
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beslissingsproblematiek inzake de voortplanting: 'mag/durf ik, gezien mijn dragerschap, 

kinderen te verwekken?'. Dit probleem is belastender naarmate het risico voor het nage~ 
slacht groter is, en zal naar alle waarschijnlijkheid vooral spelen bij draagsters van ge

slac/llsgebolldell ziekten. 
Er zijn drie beleidsopties denkbaar. De eerste is dat men bij het transferbeleid geen reke
ning houdt met informatie over (dit type) dragerschap. Als reden voor dit beleid kan men 

onder andere aanvoeren dat het voordeel van het uitselecteren van dragers - 'zodoende be
spaart men het kind een moeilijke beslissingsproblematiek' - betrekkelijk is, en in ieder 

geval niet opweegt tegen de (mogelijke) nadelen ervan: 'het voordeel is betrekkelijk, met 

name omdat iedereen drager is van enkele recessief erfelijke mutaties. Bezorgdheid van 
aanstaande ouders over dragerschap van het toekomstige kind vraagt dan ook om adequate 
counseling, opdat mensen de risico's verbonden aan dragerschap kunnen relativeren. 
Bedenk ook dat dragers van recessief erfelijke ziekten soms een gezondheidsvoordeel 
hebben, omdat zij beter beschermd zijn tegen bepaalde ziekten (het zg 'heterozygoten

voordeel'). Verder kan men nu niet inschatten in hoeverre dragerschap door het kind later 
als een probleem zal worden ervaren. Indien er nieuwe vormen van therapie voor de 
betreffende ziekte beschikbaar komen zullen de kaarten waarschijnlijk heel anders liggen 
dan nu. En worden dragers (door ze niet terug te plaatsen) niet gestigmatiseerd als 

asymptomatische zieken? En tenslotte: het niet terugplaatsen van geZOllde drager-embryo's 

staat op gespannen voet met de beschermwaardigheid van het pre-embryo'. 

De tweede beleidsoptie houdt in dat men dragers Iliet implanteert (om het toekomstige 

kind een dilemma te besparen). In reactie op de voorstanders van de eerste beleidsoptie 
zou men kUIUlcn stellen: 'Natuurlijk, iedereen draagt enkele recessieve mutaties, maar als 
wij het doorgeven van een specifieke mutatie kunnen voorkómen is het verantwoord om 
dat ook te doen. Dit geldt zeker als het een geslachtsgebonden erfelijke mutatie betreft, 

omdat de draagster daarvan een groot risico heeft op gehandicapte kinderen. Wie hoopt 

op betere therapieën trekt misschien een te zware wissel op de toekomst. Tenslotte moet 
het vermeende heterozygotenvoordeel worden gerelativeerd; vooralsnog kan alléén van 

dragerschap van sikkelcelziekte en, zoals onlangs bleek, CF op goede gronden worden 
aangenomen dat het de drager voordeel kan bieden (een zekere bescherming tegen malaria 
respectievelijk tyfus)'.w Een probleem van deze tweede beleidsoptie is dat men onder 

omstandigheden een volgende IVF-behandeling zal moeten beginnen (met alle risico's en 
kosten vandien) terwijl er nog 'gezonde' (drager-)embryo's beschikbaar zijn voor de 

transfer. 
De derde beleidsoptie behelst een tweetrapsraket: de arts plaatst bij de eerste transfer 
alleen niet-dragers terug ('pre-selectie') en, indien dit niet resulteert in ee,n doorgaande 
zwangerschap, bij een volgende transfer (ook) dragers. Een argument voor dit beleid is 
het volgende: het ligt niet voor de hand om bewust dragers te implanteren als er óók niet

dragers beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de tweede beleidsoptie voorkomt dit beleid 
het a priori uitselecteren van gezonde embryo's enkel en alleen omdat zij drager zijn (alle 
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pre-embryo's krijgen in beginsel een kans) alsmede het opstarten van een volgende IVF
behandeling terwijl er nog embryo's beschikbaar zijn voor de transfer. 

Het probleem is complex. Er bestaat in ieder geval geen morele plicht om dragers niet 
terug te plaatsen. De vraag luidt of het moreel verantwoord kan zijn om desgewenst, als 

de aanstaande ouders dit, ondanks adequate counseling, (blijven) vragen, dragers niet - of: 
bij voorkeur niet - terug te plaatsen. Vooralsnog heb ik geen duidelijke beleidsvoorkeur. 

Ik denk dat het verschillende gewicht van de problematiek bij enerzijds autosomaal - en 
anderzijds geslachtsgebonden recessief erfelijke ziekten vraagt om - of minstens: ruimte 

laat voor - een gedifferentieerd beleid. Wat betreft dragerschap van autosomaal recessief 
erfelijke afwijkingen moet gekozen worden tussen de eerste en de derde beleidsoptie. Mij 

lijkt dat wensouders die dragers van autosomaal recessief erfelijke mutaties zouden afwij
zen (de tweede optie) het recht op een nieuwe IVF-behandeling verspelen. Bij dergelijke 

mutaties is immers de kans op een ernstige beslissingsproblematiek voor het toekomstige 
kind zeer gering. Ik kan mij daarom trouwens niet goed voorstellen dat aanstaande ouders 

in de praktijk voor de tweede optie zouden kiezen. Mocht dit in een enkel geval wel zo 

zijn, dan is dit reden voor een adequate counseling, gericht op acceptatie van het geringe 
risico. 
Indien men de derde optie ('pre-selectie van niet-dragers') overweegt, zal men zich ook 
moeten buigen over de vraag wat te doen als men moet kiezen uit morfologisch-goede 
drager-embryo's enerzijds en morfologisch-minder-goede niet-dragers anderzijds: gaat een 
betere 'viability' te allen tijde vóór niet-dragerschap, of niet? Voorrang geven aan niet

dragers met een slechte morfologie, dus morfologisch-goede dragers invriezen voor een 
eventuele volgende transfer, impliceert dat de kans op succes per behandeling aanzienlijk 
daalt. Een aantal 'fraaie' embryo's zal er immers na ontdooiing veel minder fraai uitzien -
en een lagere kans op implantatie hebben. Tegen deze achtergrond heeft de Werkgroep 
PGD van het azM als beleid aanvaard dat 'goede morfologie' voorrang heeft op niet
dragerschap. Op niet-dragerschap wordt dan ook pas in tweede instantie ge(pre-)selec

teerd. 
Wat hier ook van zij, in ieder geval moet de arts het transferbeleid met betrekking tot 
drager-embryo's voorafgaand aan PGD bespreken met het paar, zodat conflictsituaties 

zoveel mogelijk worden voorkómen. 91 

Bij dragerschap van geslachtsgebonden recessief erfelijke ziekten ligt de derde optie (pre

selectie) ongetwijfeld meer voor de hand dan bij dragerschap van autosomaal recessief 
erfelijke ziekten. Ik neigde in eerste instantie naar de opvatting dat in dit geval óók de 

tweede optie ('uitselecteren') verantwoord kan zijn. De ervaring in de kliniek wijst 
immers uit d~t sommige vrouwen die draagster zijn van een geslachtsgebonden ziekte 
(bijvoorbeeld de spierziekte van Duchenne) door de rampspoed in hun familie dermate 
getraumatiseerd zijn dat zij dragerschap van hun eigen toekomstige dochter niet kunnen en 
willen aanvaarden (persoonlijke mededeling mw prof. I. Liebaers). Bij nader inzien vraag 
ik mij echter af of ik daarmee niet tegelijkertijd een volgende stap zou rechtvaardigen -
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waarvan mij vooralsnog niet duidelijk is of die aanvaardbaar is of niet. Ik zal eerst, aan 

de hand van een niet-gefingeerde casus, die volgende stap belichten, deze voorzien van 

enkele ethische kanttekeningen, en vervolgel15 terugkoppelen naar de vraag of de tweede 

optie (in geval van geslachtsgebonden ziekten) inderdaad gerechtvaardigd is. 

Het gaat om de volgende casus: een man lijdt aan hemofilie. Hij wil alleen zoons, omdat 

deze vrij zullen zijn van de mutatie, terwijl alle eventuele dochters draagster zullen zijn 

van hemofilie. Het betreffende paar vraagt om deze reden PGD (gericht op het selecteren 
van mannelijke embryo's). Is dit een aanvaardbare indicatie? 

AI bijna twintig jaar gelden schreef Galjaard over dit soort praktijkvoorbeelden. De 

context was destijds, lang voor de introductie van PGD, de praktijk van prenatale 

diagnostiek: 'Uit een groot besef van verantwoordelijkheid tegenover de toekomstige 

generatie, maar met name tegenover de eigen dochter(s), vraagt een echtpaar om 

prenatale geslachtsbepaling en abortus indien de ongeborene een meisje zou blijken te 

zijn. De deskundige staat dan voor het probleem dat hij in zo'n situatie een zwangerschap 

zou afbreken terwijl de vrouwelijke draagster wel degelijk zelf gezond zou zijn geweest 

Wie beslist? Zelf weet ik het 'echte antwoord' niet, maar ik heb in deze zeldzame 

situaties geprobeerd het betrokken echtpaar er van te overtuigen dat drager zijn van een 

genmutatie op zichzelf nooit een reden tot abortus kan zijn omdat ieder van ons drager is. 

Wat betreft de speciale situatie van hemofilie heb ik als argument aangevoerd dat de 

behandeling in de toekomst zeker nog beter zal zijn dan nu. Tot nu toe hebben alle 

echtparen zich door deze informatie laten overtuigen. Indien dit niet het geval zou zijn 

weet ik niet of de deskundige het recht heeft een prenataal onderzoek en eventuele abortus 

te weigeren'!' Inmiddels heeft de beroepsgroep bepaald dat in dit soort situaties geen 

indicatie bestaat voor prenatale diagnostiek." Wat dan te denken van de genoemde 

casus? 
Variërend op de genoemde vraag van GaIjaard is mijns inziens de primaire ethische vraag 
niet: 'heeft de hulpverlener het recht PGD in dit geval te weigeren?',. maar: 'Kan het 

moreel verantwoord zijn toegang te verschaffen tot PGD, of is dat onaanvaardbaar?' 

Zoals gezegd, alle dochters zullen gezonde draagsters zijn. Men kan dan ook (conform de 

dominante filosofie) stellen dat er geen medische reden is voor sexe-selectie, en dus geen 

indicatie voor PGD. Maar is deze redenering niet te kort door de bocht? De onderhavige 

casus compliceert de ethische discussie over sexe-selectie in zoverre hij aantoont, of 

minstens suggereert, dat het gangbare onderscheid tussen medische en niet-medische 

redenen voor sexe-selectie ontoereikend is - 'tertium datur'. Ik zou in dit geval van een 

'gemengde' reden voor sexe-selectie willen spreken; de reden is enerzijds te beschouwen 

als niet-medisch (de eventuele toekomstige draagster is gezond), maar anderzijds als 

medisch - het verzoek komt immers voort uit bezorgdheid van de aanstaande ouders met 

betrekking tot de belasting voor hun toekomstige dochter die samenhangt met grote 

gezondheidsrisico's voor de 'derde generatie'. Moet men nu in alle gevallen het niet

medisch karakter van dit verzoek om sexe-selectie zwaarder laten wegen? Zijn de 

145 



overeenkomsten tussen enerzijds sexe-selectie om 'gemengde' redenen en anderzijds sexe
selectie om (volstrekt-)niet-medische redenen groter dan verschillen, of andersom? 

Een adequate evaluatie en stellingname vergt dat de casus wordt besproken in samenhang 

met vergelijkbare casuïstiek in de context van de reguliere prenatale diagnostiek. Ik zie 

dan verschillende opties: 

a. men houdt vast aan een strikte interpretatie van de (officiële) doelstelling van prenataal 

onderzoek: dit mag uitsluitend dienen om gegevens te vergaren betreffende de gezondheid 

van en gezondheidsrisico's voor het betreffende toekomstige kind. Sexe-selectie om 

'gemengde' redenen is dan niet aanvaardbaar - of dit nu vóór of tijdens de zwangerschap 

zou plaatsvinden is van geen belang; 

b. men nuanceert de doelstelling van prenatale diagnostiek: de primaire doelstelling is de 

zojuist genoemde. Echter, aanstaande ouders kunnen zich soms ernstige zorgen maken om 
genetische afwijkingen (in casu dragerschap van geslachtsgebonden ziekten) die geen 

gezondheidsrisico VOlmen voor hun eigen toekomstige dochter, maar wel voor de 
eventuele kinderen van hun dochter. Geslachtsbepaling om gemengde redenen kan 

derhalve als uitzondering op de regel worden aanvaard, of dit nu voor of tijdens de 

zwangerschap plaats vindt is van geen belang; 

c. men 'temporiseert' de genoemde nuancering: de genoemde uitzondering op de regel 
kan in een individueel geval aanvaardbaar zijn, afllankelijk van de 'timing'. Sexe-selectie 

om gemengde redenen middels een abortus staat op gespannen voet met de waarde van de 
foetus - de reden is niet ernstig genoeg om het doden van een foetus te kunnen rechtvaar

digen. Een dergelijke selectie kan echter wel aanvaardbaar zijn in het kader van PGD, 

gezien de geringe(re) waarde/beschermwaardigheid van het prille emblYo. Zo gezien 

illustreert deze casus de relevantie van de eerder opgeworpen vraag of de indicaties voor 
PGD wellicht iets ruimer mogen zijn dan de (gangbare) indicaties voor de reguliere 

prenatale diagnostiek. 

Terug naar de eerder genoemde tweede optie met betrekking tot de mogelijkheid van 

additionele selectie op niet-dragerschap: hoe verhoudt deze zich vanuit ethisch oogpunt tot 

de hier gepresenteerde casus? Kan, als bij wijze van additionele selectie het uitselecteren 

van (vrouwelijke) embryo's die drager zijn van een geslachtsgebonden recessief erfelijke 

ziekte soms te verantwoorden is, selectie op niet-dragerschap van dergelijke ziekten op 

zich een aanvaardbare indicatie zijn voor POD? Als men het eerste rechtvaardigt, heeft 
men dan nog argumenten in handen om het laatste af te wijzen? En andersom: als het 
laatste moreel dubieus (of zelfs onverantwoord) is, moet men dan niet, om redenen van 
consistentie, ook de bedoelde additionele selectie ter discussie stellen (of afwijzen)? Men 

zou kunnen redeneren dat er een doorslaggevend moreel relevant verschil is tussen beide 
situaties: 'In het eerste geval is de indicatie voor PGD strikt medisch (het voorkómen van 

de geboorte van aangedane zoons). Het uitselecteren van vrouwelijke embryo's die 

draagster zijn van de betreffende geslachtsgebonden ziekte is slechts een 'bij-zaak' - het is 

niet 'the point of the procedure', maar wordt meegenomen in een procedure die op 
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medische indicatie wordt gestart. In het laatste geval (de hemofilie-casus) wordt het 

'uitselecteren' van gezonde embryo's die drager zijn echter hoofdzaak'. Ik betwijfel of 

deze redenering hout snijdt. Kiest men in de eerste situatie voor het uitselecteren van 
vrouwelijke embryo's die drager zijn van een geslachtsgebonden ziekte, dan wordt 

immers onder omstandigheden een volgende 'IVF-PGD' procedure gestart terwijl 

ingevroren gezonde drager-embryo's beschikbaar zijn voor de transfer. Kan men dan wel 

volhouden dat (ook) de tweede IVF-PGD procedure plaatsvindt op medische indicatie (om 

de geboorte van een aangedane zoon te voorkómen)? Dit doel kan toch worden bereikt 

door de ingevroren embryo's te ontdooien en in de baarmoeder te plaatsen? Als men hier 
van af ziet, en een tweede 'IVF-PGD' behandeling start, geeft dit, als ik het goed zie, aan 

dat wat eerder 'bij-zaak' was, nu hoofdzaak is: het voorkómen van meisjes die draagster 
zijn van een geslachtsgebonden ziekte. Zo gezien, is er (althans op dit punt) geen 

doorslaggevend ethisch verschil tussen de genoemde additionele selectie enerzijds en het 

accepteren van sexe-selectie 'om gemengde redenen' als indicatie voor PGD anderzijds. 
Omdat ik twijfel over de vraag of dit laatste verantwoord is, schort ik, om redenen van 

consistentie, ook mijn oordeel over het eerste op. 

5.2.7 Autonomie of heteronomie: ICSI als casus 

In de ethiek van de reguliere prenatale diagnostiek staat de norm 'respect voor de 

autonomie van de vrouw (of het paar)' centraal. Dit betekent ten eerste dat aanstaande 

ouders (met een indicatie) in vrijheid - zonder drok door de arts - moeten kunnen 

beslissen of zij gebruik maken van prenatale diagnostiek. En ten tweede: in geval van een 

ongunstige uitslag moeten de aanstaande ouders in vrijheid kunnen beslissen welke 

consequentie zij hieraan verbinden: wel of geen abortus? 
Analoog redenerend zou deze norm, vertaald naar de PGD-situatie, betekenen a) dat 

artsen ten overstaan van aanstaande ouders 'at risk' niet aansturen op PGD, en b) dat de 

keuze 'wel of geen transfer?' te allen tijde aan het paar of de vrouw toekomt. Welnu, dit 

blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Is hier sprake van een laakbare deviatie, 

of van verantwoorde hulpverlening? Ik licht deze problematiek toe aan de hand van een 

casus: het verzoek om ICSI door een paar waarvan de man behept is met congenitale bila
terale afwezigheid van de vasa deferentia (CBAVD). Ik ben mij er van bewust dat deze 

casus momenteel, vanwege het ten onzent geldende moratorium voor MESA (microchi
rurgische epididymaire sperma aspiratie, een ICSI-variant waarbij langs chimrgische weg 
uit de bijbal zaadcellen worden opgezogen), in ons land niet aan de orde is." Ik gebruik 

toch deze casus vanwege zijn heuristische waarde. Bovendien bestaat de verwachting dat 
het moratorium voor MESA niet eeuwig zal duren. 95 

Mannen met CBA VD hebben een indicatie voor ICSI (MESA). Meestal zijn deze mannen 
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drager van een mutatie in het cystische fibrose (CF)-gen. Regelmatig lijdt de (homozygo

te) man aan een milde vorm van CF. Is ook de partner drager van een CF-mutatie (de 

kans daarop is ongeveer 3%) dan is er een kal15 van 25% of 50% op een kind met CF. 
Vrij algemeen is geaccepteerd, dat de beschikbaarheid van erfelijkheidsvoorlichting en het 

aanbieden van genetisch onderzoek voorwaarde is voor ICS!. Bij nader inzien blijkt de 
cOl15el15us slechts partieel; er bestaat verschil van mening over het doel van het genetisch 

onderzoek. Dit heeft potentieel grote gevolgen voor de toegang tot ICS!. 
Het aanbod van genetisch onderzoek naar (dragerschap van) CF kan twee doeleinden 

hebben. Ten eerste kan het de aanstaande ouders in staat stellen tot het nemen van een 
geïnformeerde beslissing wat betreft de voortplanting. Mocht blijken dat zij een verhoogd 

genetisch risico hebben op het krijgen van een gehandicapt kind, dan kunnen zij desge
wenst dit risico vermijden. % Ten tweede kan het onderzoek de behandelend arts in staat 

stellen tot het nemen van zijn eigen verantwoordelijkheid om ernstige schade voor het 
mede door zijn hulp te verwekken kind te voorkómen. Deze doelen kunnen soms botsen. 

Zo achten bijvoorbeeld de ICSI-pioniers in Brussel een voorafgaande test op CF-drager
schap van de man met CBAVD onontbeerlijk." Is hij drager (of CF-patiënt) dan wordt 

de partner getest. Zijn beiden drager, dan vindt ICSI plaats op voonvaarde dat het paar 
opteert voor PGD (ofwel voornemens is prenatale diagnostiek te laten verrichten). Draagt 

het embryo een CF-mutatie van de moeder dan wordt het niet teruggeplaatst - ook niet als 
er bij het embryo géén CF-mutatie van de vader wordt gevonden. De reden voor dit 

beleid is dat mannen met CBA VD drager kunnen zijn van een fweede, zeldzame, nog niet 

opgehelderde, mutatie in het CF-gen. Zou het embryo deze onbekende mutatie erven plus 

de CF-mutatie van de moeder dan kan het kind CF krijgen. 
Met betrekking tot dit beleid rijzen enkele vragen. Ten eerste: hoewel wij er veilig van 
uit mogen gaan dat vele paren 'at risk' - indien adequaat en tijdig geïnformeerd en 

gecounseld - graag gebruik zullen maken van de optie van erfelijkheidsonderzoek, kan het 
zojuist geschetste beleid een drang inhouden tot het ondergaan van onderzoek op dra

gersehap van CF ,ook, in tweede instantie, bij de partner. en, afllankelijk van de uitkomst 
daarvan, tot PGD (of prenatale diagnostiek). Het aanbod van erfelijkheidsdiagnostiek is in 
dit geval, gezien de sanctie die op weigeren staat (namelijk geen behandeling), immers 

niet vrijblijvend - het is een 'coercive offer'. een 'offer you cao not refuse'. 
Volgens sommigen is dit een ongerechtvaardigde inbreuk op het beginsel van respect voor 

autonomie. Ten eerste vinden zij dat een 'dwingend' aanbod op gespannen voet staat met 
de gangbare ethiek van de erfelijkheidsvoorlichting, meer in het bijzonder met het 
beginsel van de niet-directiviteit. 98 Dit beginsel eist dat de arts de waarden en preferen
ties van zijn patiënten respecteert, en onvoorwaardelijk steun biedt, wat zij ook mogen 
kiezen. Het 'dwingend' aanbod van erfelijkheidsonderzoek betekent volgens de critici 

bovendien een onaanvaardbare inbreuk op het recht op voortplanting. 
Deze bezwaren acht ik niet overtuigend. In brede kring is aanvaard dat een arts die zich 
bezig houdt met 'assisted reproductive technologies' (ART) de verantwoordelijkheid heeft 
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om in geval van ernstige risico's voor het welbevinden van het toekomstige kind van hulp 

bij voortplanting af te zien. Wat betreft de operationalisering van deze verantwoordelijk

heid bestaat geen conseIl5us.· Dit neemt niet weg dat het in brede kring aanvaardbaar 

wordt geacht van patiënten die opteren voor bijvoorbeeld IVF of IeSI te vragen dat zij 

zich op HIV laten testen, zeker als er sprake is van een verhoogde kans op HIV -seroposi

tiviteit (zie hoofdstuk 1). Welnu, indien het aanvaardbaar is dat artsen (met een beroep op 

de belangen van het toekomstige kind) het ondergaan van de HIV-test als voorwaarde 

hanteren bij de toegang tot ART kan onder omstandigheden ook dragerschapsonderzoek 

van de aanstaande ouders als voorwaarde worden gehanteerd. Wie dit beleid verwerpt als 

strijdig met het recht op voortplanting interpreteert dit vrijheidsrecht (of negatief claim

recht) ten onrechte als een positief claimrecht. 

De eigenlijke vraag lijkt mij dan ook niet of een 'dwingend' aanbod van genetisch 

onderzoek en het weigeren van - of slechts voorwaardelijk verlenen van - hulp bij 

voortplanting aan paren met een hoog genetisch risico aanvaardbaar is, maar wanneer dit 
beleid aanvaardbaar (of zelfs aangewezen) is, met name welke criteria daarbij mogen of 

moeten worden gebruikt. Ik kan hier slechts kort ingaan op deze even nijpende als com

plexe vraag. 

Belangrijke elementen van 'verantwoordelijkheid inzake de voortplanting' ('reproductive 

responsibility') zijn onder andere de grootte vall het risico dat een kind wordt verwekt 

met een aandoening of handicap, en de emst van de betreffende aandoening of handi

cap.99 In het algemeen kan men verdedigen dat het op de wereld zetten van een kind 

moeilijker moreel te rechtvaardigen is naarmate de ernst en waarschijnlijkheid van lijden 

voor het kind groter zullen zijn. Hoewel dit uitgangspunt vermoedelijk in brede kring 

wordt onderschreven zal het, indien toegepast op individuele gevallen, regelmatig niet 

leiden tot een eensluidend standpunt; niet alleen is een bepaalde mate van te verwachten 

lijden voor de een excessief terwijl het voor een ander aanvaardbaar zal zijn, bovendien 

zal de grootte van een bepaald risico voor de een 'moreel prohibitief' zijn, terwijl een 

ander het aanvaardbaar acht het risico te nemen. 
Ten behoeve van de te voeren discussie over het onderhavige probleem is het nuttig 

onderscheid te maken tussen situaties waarin een 'dwingend' aanbod van genetisch onder

zoek en/of het niet - of slechts voorwaardelijk - verlenen van toegang tot hulp bij 

voortplanting 

A) niet verantwoord is 
B) in begiIl5el verantwoord is, ter beoordeling aan de individuele hulpverlener ('faculta

tief') 

C) 'verplicht' onderdeel van 'good clinical practice' zou moeten zijn. 

Situaties zoals bedoeld sub B doen zich mijns inziens voor wanneer infertiele paren/perso

nen een (aanzienlijk) verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige 

ziekte of afwijking. De hulpverlener moet dan zelf (kunnen) beslissen of hij preconceptio

neel erfelijkheidsonderzoek als voorwaarde stelt, en, indien een erfelijke afwijking wordt 
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aangetoond, of, en zo ja, onder welke voorwaarden, hij het verantwoord acht hulp bij 

voortplanting te verlenen. Een voorbeeld is een 'dwingend' aanbod van pre-conceptioneel 

onderzoek aan mannen met een extreem slechte zaadkwaliteit; de kans op dragerschap van 

structurele chromosoomafwijkingen is dan aanzienlijk verhoogd. 

Valt ook het genoemde Brusselse beleid in deze categorie? De kans dat een kind met CF 

wordt geboren als men in geval van CBA VD dragerschapsonderzoek op CF als voorwaar

de voor lCSl zou laten vallen is kleil/er dal/ J %. Rechtvaardigt dit geringe risico een 

'coercive offer' van pre-conceptioneel dragerschapsonderzoek? Een alternatief zou zijn dat 

men het betreffende paar informeert over dit genetische risico, en de test vrijblijvend 
aanbiedt - dus: het ondergaan van de test geheel overlaat aan het paar. Wat hier ook van 

zij, als uit pre-conceptioneel onderzoek blijkt dat er sprake is van een sterk verhoogde 

kans op het krijgen van een kind met CF (of een andere ernstige ziekte), kan het verant

woord zijn dat de arts weigert hulp bij voortplanting te bieden - ofwel slechts hulp biedt 

indien het paar opteert voor PGD of prenatale diagnostiek. 

Mijn cOl/ell/sie luidt dat als algemene regel geldt - net als bij prenatale diagnostiek - dat 

de arts geen druk mag uitoefenen om te kiezen voor PGD. Echter, in de context van hulp 

bij voortplanting hoeft het aanbod van PGD niet per se vrijblijvend te zijn. Echter, om te 

voorkomen dat de verantwoordelijkheid van de arls ontaardt in een dubieus 'preventief 

perfectionisme', en leidt lot een disproportionele inperking van de vrije toegang tot hulp 

bij voortplanting (voor mensen met een indicatie), is een nadere discussie terzake van 

belang. 

Ik kom hiermee aan het tweede punt: wie heeft na PGD de bevoegdheid te beslissen 

inzake de transfer? Natuurlijk mag een arts nooit embryo's implanteren als de vrouw dat 

niet wil (zie paragraaf 5.2.2). De vraag is echter of de arts te allen tijde embryo's moet 

implanteren als de vrouw dat wil - ook indien haar embryo's (een grote kans op) een 

afwijking hebben. Sommige auteurs lijken iedere niet door het paar gewenste ('gemachtig

de') selectie te veroordelen als een ongerechtvaardigde 'onteigening'. Zo stelt Dunstan: 

'Given an adverse prognosis from the biopsy, the choice, whether to have the embryo 

replaced or not, must Iy with the potential mother. The doctor owes her a duty of 

sufficient, accurate information, clearly given and with the time and help for assimilation, 

to enable her to make that choice' .1''' Een gedeeltelijke verschuiving van de 'locus of 

decision making' na PGD lijkt mij echter onvermijdelijk gezien de eigen verantwoor

delijkheid van de voortplantingsarts om ernstig leed te voorkómen. Zo hoort het bijvoor

beeld tot de professionele standaard dat men tripronucleaire zygoten niet in de baarmoeder 

plaatst. Ook hier rijst echter onmiddellijk de vraag naar de reikwijdte van deze verant

woordelijkheid: hoe ver mag de arts gaan met de 'eigenhandige' selectie van embryo's? 

Wat zijn de criteria die hij daarbij mag hanteren? Het Brusselse transferbeleid ten aanzien 

van embryo's die 'at risk' zijn voor CF laat zien dat over de criteria te twisten valt. Zoals 

gezegd, worden embryo's die van de moeder een CF-mutatie erven nooit teruggeplaatst -
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ook niet als men bij het embryo géén CF-mutatie van vaderlijke komaf kan aantonen. De 

vader zou immers een 'compound heterozygote' voor CF kunnen zijn (drager van twee 

verschillende mutaties). Het is goed denkbaar dat zich op dit punt conflicten kunnen 

voordoen tussen enerzijds het behandelend team dat geheel 'op safe' wil spelen en ander

zijds het paar dat bereid is om iets meer risico te nemen - alleen al omdat 'safety first' 

kan betekenen dat er geen of te weinig embryo's over blijven voor de transfer. Het paar 

kan zich daarbij beroepen op het feit dat het risico dat de man nog een tweede, onopge

merkte, mutatie in het CF-gen draagt, die kan resulteren in een min of meer ernstige 

vorm van CF bij het toekomstige kind, klein is. (persoonlijke mededeling mw dr. M. 

DonduelIe) 

Het is duidelijk dat hulpverleners in voorkomende gevallen tot uiteenlopende conclusies 

kuIll1en komen inzake het wel of niet terugplaatsen van 'risico~embryo·s'. Er bestaat 
immers geen alomvattende, objectieve meetlat om te bepalen welke risico's nog net wel 

en welke net niet meer acceptabel zijn. Ter illustratie wijs ik op een casus waarbij PGD 

slechts gedeeltelijk informatief was. Het betrof een gesteriliseerde vrouw, die draagster 

was van hemofilie A (een geslachtsgebonden ziekte). Een biopsie bij haar zeven embryo's 

resulteerde in slechts vijf gevallen in een infonnatieve uitslag: deze embryo's bleken 

helaas allemaal mannelijk. Omdat de vrouw niet meer op natuurlijke wijze zwanger kon 

worden (vanwege de eerdere sterilisatie), vroeg zij om een transfer van de resterende 

twee embryo's met onbekend geslacht. Deze embryo's werden in haar baarmoeder 

geplaatst Cagainst our advice' , zo berichten de hulpverleners), waaruit een zwangerschap 

resulteerde. Prenatale diagnostiek toonde aan dat het om een aangedaan jongetje ging. De 

vrouw droeg de zwangerschap uit. 101 

Mijn conclusie is drieledig. Ten eerste is de vrijheid van het paar om zelf consequenties 

te verbinden aan de uitslag van PGD geclausuleerd. Ten tweede is een nadere discussie 

van belang over de operationalisering van de verantwoordelijkheid van de ·arts inzake het 

transferbeleid; al heeft de voortplantingsarts een eigen verantwoordelijkheid wat betreft 

het afwegen van de risico's voor het nageslacht, de criteria die hij daarbij hanteert mogen 

niet door de betrokken artsen alleen worden vastgesteld (vergelijk paragraaf 5.2.8). Ten 

derde: de beslissingsbevoegdheid wat betreft de transfer van onderzochte embryo's dient 

in het kader van de informed consent procedure expliciet aan de orde te komen (vergelijk 

paragraaf 5.2.6). Het bezwaar van de Duitse genetica Schroeder-Kurth tegen PGD, 

namelijk dat het leidt tot een heimelijke selectie van embryo's door de arts - eventueel 

'met de beste (paternalistische) bedoelingen', namelijk om het paar niet te belasten met 

moeilijke afwegingen - wordt alleen door openheid voorafgaand aan PGD ontkracht. 102 

De paradox van de elfelijke onvruchtbaarheid 
Bij onvruchtbare mannen ontbreekt soms een stukje van het Y-chromosoom. Men spreekt 

hier van een Yq-deletie. Hoewel nog niet echt bewezen, gaan deskundigen ervan uit dat 

een dergelijke (micro-)deletie marmelijke onvruchtbaarheid kan veroorzakenlOJ Omdat 
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het Y-chromosoom wordt doorgegeven aan eventuele zoons, kan een leSI behandeling in 

dit geval betekenen dat de in-/-subfertiliteit van de patiënt aan het nageslacht wordt door

gegeven - de paradox van de erfelijke infertiliteit. Wat nu te denken van dit risico op het 

doorgeven van onvruchtbaarheid aan toekomstige zoons? 
Het spreekt vanzelf dat paren die opteren voor leSI worden geïnformeerd over dit risico. 

Voorzover geïndiceerd kan preeonceptioneel DNA-onderzoek van de in-/subfertiele man 

naar dragerschap van een Yq-deletie worden aangeboden. (Er bestaat onder artsen in ons 

land geen consensus op dit punt). Ter discussie staat vooral de eventuele verantwoorde

lijkheid van de arts om het doorgeven van mannelijke infertiliteit te voorkómen. 

In de literatuur wordt deze verantwoordelijkheid regelmatig gezien als onderdeel van 

'good clinical practice' .104 Men zou twee argumenten kurulcn aanvoeren ter rechtvaardi
ging van dit beleid. Ten eerste: 'infertiliteit is een ernstige handicap voor de toekomstige 

man, en moet dus worden voorkómen'. Ik betwijfel of dit argument hout snijdt. On

vruchtbaarheid is niet een dermate ernstige handicap dat aanstaande ouders hun nageslacht 

daarvoor per se moeten behoeden. Bovendien kunnen toekomstige onvruchtbare zoons te 
zijner tijd desgewenst zelf kiezen voor leSI Cer is iets aan te doen').IO' Bij dit laatste 

moet men overigens wel bedenken dat de 'take home baby rate' van leSI beperkt is. 

Succes is dus niet verzekerd, al zijn waarschijnlijk in de toekomst de mogelijkheden tot 

behandeling van mannelijke infertiliteit verder verbeterd. Punt van zorg is wellicht dat een 

'transgenerationele' toepassing van leSI een verhoogd gezondheidsrisico met zich kan 
meebrengen voor toekomstige leSI-kinderen. Dierexperimenteel onderzoek kan hierover 

wellicht meer duidelijkheid verschaffen. 106 Een tweede argument luidt dat het doorgeven 

van onvruchtbaarheid leidt tot een toenemende medicalisering van de voortplanting. Mijns 

jnziens is dit 'teclmologie-kritisch' sentiment geen goede reden om de kinderwens van 
paren die opteren voor leSI te frustreren. 

Tegen deze achtergrond is een eventuele weigering om een paar toegang te verschaffen tot 

leSI wanneer bij de man dragerschap van een Yq-deletie is vastgesteld problematisch. De 

verantwoordelijkheid van de arts om rekening te houden met de belangen van het na

geslacht mag, zoals reeds opgemerkt, niet ontaarden in een preventief perfectionisme. 
Voor zover bekend, ziet geen enkel centrum in ons land erfelijke infertiliteit als exclusie

criterium voor rCSI. Artsen laten de keuze terecht over aan het betreffende paar. 107 

Zelfs indien men de opvatting huldigt dat 'leSI-artsen' (en toekomstige ouders) de 

verantwoordelijkheid hebben om het doorgeven van ma.melijke infertiliteit te voorkómen, 

dan volgt daaruit nog niet dat erfelijke onvruchtbaarheid als exclusiecriterium zou moeten 
gelden bij de toegang tot les!. Men zou il1ll1lers kunnen kiezen voor sexe-selectie. Een 

eerste optie is preconceptionele sexe-selectie, door de selectieve bevruchting met een 
zaadcel met een X-chromosoom. De tweede mogelijkheid is postconceptionele sexe

selectie, middels PGD, gericht op de selectieve implantatie van alleen vrouwelijke embry

o's. (Deze methoden kunnen complementair zijn; indien de eerste methode onvoldoende 
betrouwbaar is, valt te overwegen de tweede methode voor alle zekerheid toe te voegen). 
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Kan sexe-selectie hier moreel aanvaardbaar zijn? Deze casus vergt om te beginnen een 

nadere bezinning op het schijnbaar scherpe conceptuele onderscheid tussen medische en 

niet-medische redenen voor sexe-selectie. Is infertiliteit een ziekte, of althans een 
handicap, of niet? Mijns inziens moet infertiliteit als een handicap worden beschouwd, 

zodat men zou kunnen spreken van een medische reden voor sexe-selectie. De vraag is 
vervolgens of er sprake zou zijn van een aanvaardbare medische indicatie voor sexe-selec

tie. De discussie over sexe-selectie is veelal zo gefocust op sexe-selectie om niet-medische 
redenen dat gemakkelijk de indruk ontstaat dat sexe-selectie bij voorbaat aanvaardbaar is 

als er sprake is van een medische reden. De onderhavige casus illustreert mijns inziens 

dat dit nadere discussie behoeft: is het risico op infertiliteit voor het nageslacht 'ernstig 

genoeg' om sexe-selectie te kunnen rechtvaardigen? Tegen preconceptionele sexe-selectie 
teneinde het verwekken van een infertiele zoon te voork6men bestaat geen principieel 
bezwaar. De meest effectieve methode is momenteel de zogenaamde 'flow sorting' .108 

Deze methode om zaadcellen te scheiden is gebaseerd op het verschil in DNA-inhoud dat 

tussen X- en Y-dragende zaadcellen bestaat. Van meet af aan is gewezen op de mogelijke 

gezondheidsrisico's van deze techniek voor het nageslacht. Nadat eerst, met goede 

resultaten, dierexperimenteel onderzoek is verricht, is de techniek in het buitenland op 

kleine schaal in de kliniek toegepast. Dit heeft inmiddels geleid tot de geboorte van enkele 

gezonde dochters. 109 Omdat over de veiligheid nog steeds zorgen bestaan, nemen 
deskundigen in ons land vooralsnog een terughoudend standpunt in. 

Wat te denken van (pos/conceptionele) PGD om de geboorte van infertiele jongens te 

voork6men - hetzij als alternatief voor 'flow sorting', hetzij complementair? Ik raak hier 

opnieuw aan de discussie over de indicaties voor (postconceptionele) PGD in relatie tot de 

indicaties voor de reguliere prenatale diagnostiek. Het verschil met de vorige controver

siële casus (PGD gericht op sexe-selectie om 'gemengde' redenen) is dat die casus op 

gespannen voet staat met het algemeen erkende object van prenatale diagnostiek (de 

'eerste toets'), namelijk eventuele aandoeningen van de vrucht of gezondheidsrisico's voor 
het toekomstige kind. De onderhavige casus is, op zijn beurt, vooral controversieel in het 
licht van de genoemde tweede toets: is de ziekte of afwijking, in dit geval infertiliteit, 

'ernstig genoeg'? Er is geen officiële beroepsethische regel die prenatale geslachtsbepaling 

enkel en alleen met het oog op het voorkómen van de geboorte van een onvruchtbare 

zoon verbiedt of ontraadt. Dit neemt niet weg dat er ook onder genetie counselors de 
nodige aarzeling bestaat bij (om niet te zeggen weerstand tegen) een dergelijke toepassing. 

Zou embryo-selectie, in het licht van de geringere beschermwaardigheid van het prille 

embryo, wel - of 'eerder' - aanvaardbaar kunnen zijn? Ik neig persoonlijk naar een 

bevestigend antwoord; al is infertiliteit vanuit medisch oogpunt een relatief gering 

probleem ('er valt toch best mee te leven?'), voor betrokkenen is deze handicap allerminst 

triviaal. Het is dan ook invoelbaar dat sommige aanstaande ouders het doorgeven van 
infertiliteit willen voorkómen. Zolang de technieken voor preconceptionele sexe-selectie 

onvoldoende betrouwbaar zijn enlof mogelijk grotere gezondheidsrisico's voor het 
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toekomstige kind inhouden dan postconceptionele sexe-selectie, lijkt embryo-selectie een 
verdedigbaar alternatief. 

5.2.8 Screening op aneuploïdie? 

Zoals reeds opgemerkt vindt in het kader van de reguliere IVF routinematig screening van 

zygoten en embryo's plaats. Denk aan onderzoek op morfologie en delingssnelheid, en 
aan onderzoek naar het aantal pronucleï. De primaire rechtvaardiging daarvan is gelegen 
in het selecteren van de meest levensvatbare embryo's, gericht op het verhogen van de 
'take home baby rate' van IVF, al spelen, zeker bij de screening op pronucleï, ook andere 
overwegingen een rol, waaronder preventie van de geboorte van kinderen met zeel' 
ernstige (letale) chromosomale afwijkingen. Deze screening staat niet ter discussie. 

Sterker nog: Pre-implantatie screening op het juiste aantal pronucleï geldt terecht als 
'good clinical practice' - niet deze screening behoeft een morele rechtvaardiging, maar het 
afzien ervan. 110 

De laatste tijd bestaat in de vakliteratuur een toenemende belangstelling voor additionele 
vormen van preimplantatie genetische screening (pGS). Ik denk hierbij vooral aan 
(invasieve) screening op aneuploïdie. Het idee om in het kader van IVF routinematig op 
aneuploïdie te screenen is niet nieuw. Dit idee werd al in de jaren tachtig geopperd, 

zowel door individuele onderzoekers, zoals Soupart, als door gezaghebbende instanties, 

zoals de Britse 'Interim Licensing Authority' I voorloper van de 'Human Fertilisation and 
Embryology Authority' (HFEA)."1 Het primaire doel van een dergelijke screening is, 

volgens de ILA, de 'verbetering van IVF-therapie'. Chromosoomafwijkingen zijn niet 
alleen een belangrijke oorzaak van het grote aantal miskramen bij zwangerschappen die 

op een 'natuurlijke' manier zijn ontstaan, maar ook van de betrekkelijk geringe succes
kans van IVF ('IVF faHure'). Dit 'justifies further research to develop simple methods for 
diagnosing those chromosomally normal pre-embryos which are likely to develop aftel' 
IVF. If only these normal pre-embryos were to be placed in the women's uterus there 

should be a dramatic increase in the likelihood of starting a succesfui pregnancy'.'12 
Tegen deze achtergrond stelde onder andere de Franse onderzoekster Plachot dat 

screening op aneuploïdie in het kader van de reguliere IVF moet worden beschouwd als 

'the challenge of the nineties' ."3 
In de afgelopen jaren is de belangstelling voor deze screening in kringen van IVF-artsen 
en onderzoekers toegenomen - al zijn de technische mogelijkheden vooralsnog zeer 

beperkt. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar oudere IVF-patiënten."4 De verkla
ring hiervoor is onder andere dat een aantal studies heeft laten zien dat veel IVF-embryo's 
chromosomaal afwijkend zijn (de gemelde percentages variëren van 16-53%'''), en dat 

testen beschikbaar zijn gekomen die bruikbaar zijn voor screening op (bepaalde vormen 
van) aneuploïdie, met name FISH. Aanvankelijk waren vele deskundigen sceptisch over 
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de bevindingen van de bedoelde studies. Vermoed werd dat de hoge incidentie van 
chromosomale afwijkingen het gevolg was van de gebruikte test (FISH). Dit 'FISH arti

fact argument' is volgens de deskundigen achterhaald. 110 

Terwijl de primaire reden voor deze screening de verbetering van de succeskans van IVF 
per transfer betreft, spelen additionele redenen een rol. Zo zou de vrouw kunnen afzien 
van het reguliere prenatale chromosoomonderzoek (of althans de kans dat bij die diagnos
tiek een afwijking wordt gevonden kunnen verkleinen): 'Currently, women > 35 years old 
are encouraged to underga prenatal screening by amniocentesis or chorionic villus sam
pling. These invasive procedures are associated with 0.5-1 % pregnancy loss. Therefore, it 
is not uncommon that infertile women are reluctant to jeopardize their 'precious' 
conception by invasive prenatal screening, and risk the birth of an affected child. In 

addition, couples with moral or religious objections to pregnancy terminations alsa avoid 
prenatal screening'. II7 Een ander argument pro PGS op aneuploïdie voor oudere IVF

patiënten betreft het voorkómen van meerlingzwangerschappen (met name drielingzwan

gerschappen); indien men chromosomaal-normale embryo's zou kunnen selecteren, met 
een grote kans op implantatie, zou men zich ook bij oudere IVF-patiënten kunnen 

beperken tot het terugplaatsen van niet meer dan twee embryo's tegelijk, zonder de kans 
op zwangerschap dramatisch te verkleinen (zie hoofdstuk 4). PGS kan ook de problemen 

die samenhangen met prenatale diagnostiek in geval van een meerlingzwangerschap en 
met een eventuele selectieve reductie van de meerlingzwangerschap voorkómen (bedenk: 
dat de kans dat een van beide foetussen een chromosomale afwijking heeft bij oudere 

vrouwen ongeveer 2 % bedraagt). 
Vooralsnog is deze screening omgeven met een aantal beperkingen en onzekerheden, 
waaronder de volgende: 118 

- Om te beginnen zal men zich om technische redenen (minstens voorlopig) moeten 
beperken tot onderzoek van slechts enkele chromosomen (-paren); indien men test op de 

chromosomen 13, 18, 21, X en Y dan kan men naar schatting 95% van de numerieke 
geslachtschromosomale afwijkingen die bij levendgeborenen worden aangetroffen 
identificeren; 
- Over de optimale 'timing' bestaat verschil van mening. Een eerste mogelijkheid is 

onderzoek van een of meer blastomeren van het embryo. Een probleem van deze strategie 
is dat veel embryo's moza"(cismen vertonen, dat wil zeggen dat er twee of meer verschil
lende ce!lijnen aanwezig zijn, ieder met een eigen chromosomenpatroon. Als bijvoorbeeld 
het X chromosoom zich bij de eerste celdeling abnormaal over de beide dochtercellen 
verdeelt, zullen twee chromosoompatronen aanwezig zijn, namelijk XO en XXX. Als de 
verdeling abnormaal verloopt in een van de beide 'second cIeavage' verdelingen (waarbij 

uit 2 blastomeren vier blastomeren ontstaan), zullen er drie' cellijnen aanwezig zijn in het 
embryo, namelijk XX, resulterend uit de normaal-delende blastomeer, en XO en XXX, 
resulterend uit de abnormaal delende blastomeer. Dit fenomeen compliceert PGS op basis 

van blastomeeronderzoek; het chromosomenpatroon van de onderzochte cel is in dat geval 
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immers niet representatief voor het (hele) embryo. Zo bestaat het risico dat op grond van 

een normaal patroon van de onderzochte cel een embryo wordt geïmplanteerd dat wel 

degelijk chromosomaal afwijkend is. Om de kans op een foutieve diagnose te verkleinen, 

en de kans dat embryo's met Il10zaïcismen worden opgespoord te vergroten, is men in 
meerderheid van mening dat niet één maar twee blastomeren moeten worden onderzocht. 
Overigens is de biologische betekenis van mozaïcismen onduidelijk. Sommige onderzoe

kers denken dat embryo's het vermogen hebben mozaïcismen te 'corrigeren'. doordat 
aneuploïde cellen naar de extra-embryonale weefsels worden gedirigeerd, en dus niet 

terecht komen in de 'inner eell mass', waaruit zich het kind ontwikkelt. Indien deze hypo* 
these juist is, kan de praktijk om embryo's met mozaïcismen niet te implanteren leiden tot 

het verlies van potentieel nonnale embryo's. 

Een tweede strategie is PGS middels onderzoek van gebiopteerde poollichaampjes, aange
duid als preconceptionele screening. Als voordeel wordt genoemd dat men zodoende het 

probleem van de mozaïcismen omzeilt. Een beperking van deze aanpak is dat aneuploïdie 

van paternale oorsprong niet kan worden aangetoond, evenmin als chromosomale 
afwijkingen die optreden na de eerste celdelingen. Sommige onderzoekers vinden deze 

beperking geen zwaarwegend nadeel, aangezien aneuploïdie meestal van maternale oor

sprong is, en veelal resulteert uit verdelingsfouten tijdens de eerste meiotische deling van 

de eicel. Sommige onderzoekers bepleiten screening van het eerste en het tweede 

poollichaampje, zodat óók aneuploïdie kan worden aangetoond die optreedt ten gevolge 

van verdelingsfouten tijdens de tweede meiotische deling. 119 

Inmiddels is dit type PGS in Chicago geïntroduceerd in het kader van 'clinical trials'. De 

schaal waarop dit gebeurt is relatief zo groot dat dit inmiddels de meest toegepaste vorm 

van (invasieve) PGD is."° Recent gepubliceerde resultaten van screening op aneuploïdie 

middels onderzoek van de poollichaampjes zien er als volgt uit: 

'Of 2434 biopsied oocytes in 413 cyeles, FISH results were obtained for 2020 oocytes. 

Both the first and second polar bodies were studied in only 611 oocytes (51.6%) For the 

rest either the first or second pol ar body was analysed. Overall, 796 (39.4%) oocytes 

were aneuploid. Of 1224 (60.6%) oocytes with normal FISH results, 907 were transferred 

in 349 cyeles, resulting in 73 pregnancies. Of these 73 pregnancies, 44 resulted in the 

birth of healthy children, 22 were spontaneously aborted and the rest are ongoing at 

present. The overall pregnancy rate (21 %) observed following preimplantation polar body 

diagnosis (as high as 26.4 % in patlents whose oocytes were analysed using bath the first 

and second polar bodies) was significantly higher than in IVF patients of advanced 

maternal age for whom polar body testing was not perfonned (16%).121 

Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat de screening een gunstig effect 

heeft op de effectiviteit van IVF bij oudere IVF-patiënten. 

Overigens blijkt uit deze laatste gegevens dat hun eerdere geuite zorg nog steeds actueel 

is, namelijk dat de efficiëntie van de methode verder moet worden verbeterd, aangezien 
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de genetische analyse (geheel) mislukte in ongeveer een kwart van de gevallen. 122 

Bovendien waren er in de overige gevallen vaak problemen wat betreft de volledigheid 
van de genetische analyse. Het ideaal om beide poollichaampjes te onderzoeken wordt 

vooralsnog lang niet altijd gehaald (slechts in ongeveer de helft van de gevallen). In die 

gevallen is de aanwezigheid van aneuploïdie wat betreft de onderzochte chromosomen dus 

niet geheel uit te sluiten. Toch kan, aldus de groep van Verlinsky, zelfs een incomplete 
genetische analyse op basis van ofwel het eerste ofwel het tweede poollichaampje een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de kans van het paar om een gezond kind te krijgen. Dit 
geldt met name indien men informatie heeft over het eerste poollichaampje, omdat de 
meeste gevallen van aneuploïdie resulteren uit non-disjunctie tijdens de eerste meiotische 
deling. 

Is deze screening verantwoord, en zo ja, onder welke voorwaarden? Voor een omvattende 
ethische analyse is het gezien het prille stadium van deze screening, te vroeg. Ik beperk 

mij tot enkele kanttekeningen en voorlopige conclusies. 

a. dweilen met de kraan open? 
Om te beginnen: er bestaat onduidelijkheid over de oorzaken van de hoge incidentie van 

chromosomale afwijkingen bij IVF-embryo's. Sonmlige onderzoekers opperen de 
mogelijkheid dat de IVF-behandeling zelf, met name de hormoonbehandeling en/of de in 
vitro kweek van embryo's, hieraan mede debet iS,123 Tegen deze achtergrond vraag ik 

mij af of nader onderzoek terzake, gericht op het zoveel mogelijk elimineren van die 

schadelijke factoren, geen prioriteit verdient. Een aantal deskundigen liet zich hierover 

echter desgevraagd sceptisch uit: niet alleen achten zij de bedoelde hypothese speculatief 
(zij wijzen er bijvoorbeeld op dat geen hogere incidentie van chromosomale afwijkingen 

bij IVF-baby's is gevonden), bovendien zijn zij sceptisch wat betreft de praktische 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van nader onderzoek terzake (persoonlijke mededeling 

prof. dr. J Evers, dl'. J Dumoulin). Mijns inziens kan PGS op aneuploïdie slechts worden 
overwogen indien het bedoelde onderzoek inderdaad niet zinvol of onmogelijk is; 
voorkómen moet worden dat men middels PGS gaat 'dweilen met de kraan open' ,124 

b. 'intra-conceptionele' screening - oftewel: wat is de status van de half-bevruchte eicel? 
PGS kan, zoals aangegeven, plaatsvinden op basis van 'polar body' diagnostiek. De 
betrokken onderzoekers beperkten zich aanvankelijk tot onderzoek van alleen het eerste 

poollichaampje. Deze pre-conceptionele diagnostiek heeft het ethische voordeel dat men in 
plaats van afwijkende embryo's afwijkende eicellen uitselecteert. Sinds enige tijd wordt 
gepleit voor biopsie van het eerste én het tweede poollichaampje. De onderzoekers 

spreken ook in dit verband van pre-conceptionele diagnostiek. Is dit terecht of niet? 
Het traditionele antwoord op vraag: 'wat is!wanneer ontstaat embryo?' luidde (luidt): 

'Een embryo is het product van de bevruchting'. Dit antwoord blijkt inaccuraat, aange
zien de bevruchting geen moment is, maar een proces, dat tenminste een etmaal in beslag 

157 



neemt. Het volstaat hier te wijzen op enkele belangrijke stappen. 125 De bevruchting 

begint met de penetratie van de zona pellucida. Daarbij gaat de inhoud van de kop van de 
zaadcel het cytoplasma van de eicel binnen. In reactie hierop start de eicel een mechanis

me dat voorkomt dat nog meer zaadcellen binnendringen, de zogenaamde polyspermie

blokkade. De eicel zal vervolgens de tweede meiotische deling voltooien. Daarbij ontstaan 
het tweede poollichaampje en de 'definitieve' eicel. De 23 chromosomen van deze laatste 

vormen de maternale pronucleus. Ook de zaadcel vormt intussen een pronucleus met 23 
chromosomen. Het stadium waarin beide pronucleï aanwezig/zichtbaar zijn - zo'n 12-20 

uur na het begin van het bevruchtingsproces - heet het pronucleusstadium. Spoedig vindt 
in de beide pronucleï een verdubbeling van de chromosomen plaats. Na enkele uren ver

dwijnen de membranen van de pronucleï. Alle chromosomen verzamelen zich vervolgens 
in de spoel vorm, de zogenaamde syngamie (vermenging van de maternale en paternale 

chromosomen). Zij verdelen zich zodanig dat ieder van de beide dochtercellen die bij de 
eerste deling ontstaan - ongeveer 30 uur na het begin van het bevruchtingsproces - 46 

(gekliefde) chromosomen zal hebben. 
Het tweede poollichaampje ontstaat dus lIa de penetratie van de eicel door de zaadcel. De 

biopsie ervan vindt dus plaats tijdens het bevruchtingsproces - 'intra-conceptioneel'. Of 
deze methode moreel gezien het equivalent is van pre- of juist van post-conceptionele 
PGD hangt (vooral) af van de morele status van de 'half bevruchte' eicel (de eicel 'in 

statu fertilisandi'). Daarover bestaat geen consensus. I" Het is curieus dat de liberale 

Britse wet een inclusieve definitie van 'het embryo' hanteert - er is sprake van een 
embryo vanaf het begin van het bevruchtingsproces - terwijl het restrictieve Duitse 

Embryonenschutzgesetz een 'exclusieve' definitie hanteert: als embryo geldt pas 'die be

fruchtete, entwicklungsfaehige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernversclunelzung 
an ... I • 127 Een vergelijkbare definitie is overigens ten onzent verdedigd door onder 
andere de KEMO (vóór de versmelting zou de KEMO niet van een embryo willen 

spreken, en acht zij 'de beschermwaardigheid van het pre-embryo niet in het ge
ding').I" 

Deze 'exclusieve' definitie is om verschillende redenen aanvechtbaar. Om te beginnen 
maken de zojuist beschreven inzichten met betrekking tot de humane embryogenese duide
lijk dat van een kernversmelting strikt genomen geen sprake is; het einde van het 
bevruchtingsproces bestaat hierin dat de membranen van de beide pronucleï als het ware 
oplossen, waarna de chromosomen van de ouders zich naast elkaar verzamelen op de 
spoelfiguur, om zich snel daarna te verdelen over de beide dochtercellen. 129 Belangrij

ker voor het flOlmatieve debat is of er doorslaggevende moreel relevante verschillen 
bestaan tussen de half bevruchte - en de volledig bevruchte eicel, of er met andere 
woorden valide argumenten zijn om een principieel verschil tussen beide te maken. In het 

licht van het gegeven dat de volledig bevruchte - en de half bevruchte eicel beschikken 
over dezelfde potentie acht ik een dergelijke cesuur problematisch. 
Zelfs indien er goede argumenten zouden zijn om de eicel 'in statu fertilisandi' niet als 
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embryo te beschouwen, dan nog kan een biopsie van het (eerste en) tweede poolIichaam

pje niet zonder meer worden gekwalificeerd als preconceptionele diagnostiek. Immers: de 

diagnostiek (strictu sensu) vergt tijd - afllankelijk van het aantal te onderzoeken chromo

somen en de kwaliteit van de probes variërend van 1 tot 16 uur (persoonlijke mededeling 

mw dr. E. Coonen) - en intussen ontwikkelt de half bevruchte eicel zich verder. De para

doxale conclusie luidt daarom dat intra-conceptionele biopsie - ol/afhal/kelijk van de 

genoemde controverse over de definitie van het embryo - onder omstandigheden neerkomt 

op embryo-selectie. (Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat hiermee nog geen moreel 

oordeel is geveld over intra-conceptionele biopsie). 

c. de analogie met prenatale screening op aneuploïdie: valide? 

Voorstanders van PGS zouden gebruik kunnen maken van een analogie-redenering: 'Als 

het verantwoord is om oudere zwangere vrouwen (vanaf plusminus 35 jaar) chromosoom
onderzoek aan te bieden, is het ook verantwoord om PGS aan oudere IVF-patiënten aan te 
bieden - zeker als deze screening tevens kan bijdragen aan het vergroten van de 'take 

baby home rate' per transfer' en het beperken van het aantal meerlingzwangerschappen'. 

Wat hiervan te denken? Ik denk dat iemand die de reguliere prenatale screening onder 

zwangeren van 36-plus (onder voorwaarden) moreel aanvaardbaar acht, moeilijk a priori 

en categorisch bezwaar kan hebben tegen PGS op aneuploïdie. In bepaalde opzichten 

steekt het laatste wellicht zelfs (in beginsel) gunstig af tegen het eerste. Zo zullen bij PGS 

(deels afllankelijk van de te onderzoeken chromosomen, zie punt d) veel embryo's worden 

uitgeselecteerd die niet levensvatbaar zijn. Bovendien zijn er goede redenen om het prille 

embryo als minder beschermwaardig te beschouwen dan een ver ontwikkelde foetus. 

Wanneer men zich bovendien realiseert dat een aantal oudere IVF-patiënten voornemens 
is (indien de verhoopte zwangerschap tot stand komt) prenatale diagnostiek te laten 

verrichten, lijkt het aanbod van PGS op aneuploïdie, zeker op het eerste oog, alleszins 

redelijk. Dit is te meer het geval in het licht van de (primaire) doelstelling van PGS op 

aneuploïdie, namelijk het vergroten van de succeskans van IVF, en de verwachte lagere 

kans op een meerlingzwangerschap. 

Het grote manco van deze analogie-redenering is dat PGS op aneuploïdie in ieder opzicht 

experimenteel is, en dus de routinematige toepassing ervan op zijD best prematuur. Het is 
vooralsnog onduidelijk of PGS op aneuploïdie inderdaad leidt tot een (grote) verbetering 

van de succeskans per transfer - de primaire doelstelling ervan. Het valt op dat de 

betrokken Amerikaanse onderzoekers hoog opgeven van de waarde van deze screening, 
maar in publicaties terzake verstoppertje spelen met de relevante data - deze zijn niet of 

nauwelijks te interpreterenYo Onbeantwoorde deelvragen zijn onder andere:131 

- hoe vaak leidt deze PGS tot niet-informatieve uitslagen, resulterend in het verlies van 

potentieel normale eicellen of embryo's? 
- verkleint een biopsie wellicht de levensvatbaarheid van het embryo? Pre-klinisch 

onderzoek met menselijke embryos heeft weliswaar laten zien dat de biopsie de ontwikke-
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ling in vitro niet nadelig beïnvloedt, maar het is denkbaar dat de biopsie de kans op 
innesteling verkleint. 

- hoe staat het met de kans dat 'mozaïek-embryo's zich toch normaal ontwikkelen? 

PGS op aneuploïdie mag, gezien het experimentele karakter ervan, uitsluitend worden 
aangeboden in het kader van een research-project, gericht op een systematische evaluatie 
van deze screening. Alleen kritisch onderzoek kan de voor een gefundeerde beoordeling 

benodigde data opleveren. Van belang zijn ook gegevens wat betreft het 'kostenplaatje'; 

juist vanwege de potentieel grootschalige toepassing van deze screening zal men, zeker in 
tijden van relatieve schaarste aan financiële middelen voor de gezondheidszorg, nauwgezet 
moeten kijken naar de kosten-effectiviteit ervan (zie 5.2.5). 

d. 'bezint eer gij begint' 

Voorafgaand aan een eventuele 'clinical trial' moeten onder andere de volgende prelimi
naire vragen worden beantwoord: 
Ten eerste: wat verdient vooralsnog de voorkeur: pre-, intra, of postconceptionele 
screening? Aan postconceptionele screening kleeft zoals gezegd het probleem van de 
(interpretatie van) mozaïcismen. Te overwegen valt om, voorafgaand aan een eventuele 
postconceptionele trial, wetenschappelijk onderzoek met embryo's te verrichten, gericht 
op het toetsen van de hypothese dat mozaïek-embryo's zichzelf als het ware 'corrigeren'. 
Zijn, zolang de biologische betekenis van mozaïcismen raadselachtig is, pleidooien om in 
het kader van PGS steeds meer probes (5,6,7, etc .... ) in te lassen, gericht op onderzoek 

van méér chromosomen van het embryo, niet voorbarig? Het is immers goed denkbaar 
dat zodoende de verwarring ('wat te doen met een mozaïek-embryo?') alleen maar 

toeneemt. 
Screening op basis van poollichaampjes voorkomt de confrontatie met mozaïcismen, maar 
is minder informatief. Screening op basis van alleen het eerste poollichaampje is 'embry

osparend '. Maar hoe zwaar weegt dit ethische voordeel als deze methode tevens nog 
minder informatief is? Ook is het nog steeds de vraag of er voldoende zekerheid bestaat 

over de veiligheid van het biopteren van poollichaampjes voor het nageslacht, zodat deze 
techniek al in de kliniek mag worden toegepast. J32 Deskundigen die ik hierover raad

pleegde, bleken van mening te verschillen. Tenslotte: pre-conceptionele diagnostiek heeft 
waarschijnlijk een negatieve invloed op de kosten-effectiviteit van PGS. Men zal immers 
regelmatig kostbaar onderzoek doen bij de onbevruchte eicellen, waarna inseminatie van 
de geschikt bevonden eicellen niet leidt tot een bevruchting - verspilling dus van geld en 
moeite. Hoeveel heeft de samenleving over voor 'embryo-sparende' vormen van PGS? 
Ook wat betreft PGS zal men de valkuil van de 'the sooner, the better' -assumption 

moeten vermijden: ook al verdient de preconceptionele variant vanuit een 'fetalist' 
perspectief de voorkeur. een zorgvuldige afweging vereist dat de verschillende relevante 
aspecten worden afgewogen. 
Ten tweede: men kan in het kader van PGS, vanwege technische beperkingen, voorlopig 
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slechts enkele chromosomen onderzoeken. De vraag rijst dan: welke chromosomen 

worden onderzocht - 'en wie bepaalt dat? In de trials tot nog toe keek men veelal naar 
aneuploïdie van chromosoom 13, 18, 21, en de geslachtschromosomen - d.i. die vormen 

van aneuploïdie die het meest frequent worden gezien bij de geboorte (meer dan 95 % van 

alle numerieke afwijkingen die bij de geboorte worden gevonden betreft deze chromoso
men). Onderzoek van spontaan geaborteerde foetussen wijst echter uit dat embryo's vaker 
(of minstens even vaak) aneuploïd zijn voor andere chromosomen. met name chromosoom 

16 en 22. '33 Het is evident dat de keuze van de in het kader van PGS te onderzoeken 
chromosomen mede aflmngt van de primaire doelstelling van de screening: indien het 

primair gaat om het vergroten van de succeskans van IVF, ligt het voor de hand ook naar 
chromosoom 16 en 22 te kijken. IH (Een embryo met monosomie 16 heeft een zeer 

geringe kans op innesteling, terwijl een embryo met trisomie 16 wel een grote kans op 

innesteling heeft, maar in 100% van de gevallen resulteert in een miskraam). Indien 

echter PGS op aneuploïdie primair bedoeld is als alternatief voor de reguliere prenatale 
diagnostiek bij oudere zwangeren, ligt onderzoek naar chromosoom 16 en 22 minder voor 
de hand. Gegeven de matige succeskans van IVF valt te verdedigen dat prioriteit wordt 

gegeven aan het uitselecteren van embryo's die zelden implanteren of bijna altijd 
resulteren in een miskraam. 

Het valt overigens op dat sonunige onderzoekers - volstrekt ten onrechte - suggereren dat 

aneuploïdie, ongeacht het betrokken chromosoom, impliceert dat de levensvatbaarheid van 

het embryo nihil is, dat de betreffende embryo's 'intrinsically doomed' zijn. IJS In het 

verlengde daarvan wordt door veel voorstanders van PGS gesuggereerd dat het uitselecte
ren van aneuploïde embryo's, ongeacht het type aneuploïdie, waarschijnlijk de succeskans 
van IVF verhoogt. Welnu, dit geldt zeker niet voor enkele van de geslachtschromosomale 

('gonosomale') aneuploïdieën, met name XYY en XXV (syndroom van Klinefelter). 
Anders dan bij zogenaamde autosomale aneuploïdie (aneuploïdie van de niet-geslachts
chromosomen) is van natuurlijke selectie tegen deze afwijkingen niet of nauwelijks 

sprake. Het 'uitselecteren' van XXY/XYY-embryo's draagt dus niet bij aan het vergroten 

van kans op zwangerschap per transfer. (De afwijking XO - syndroom van Turner -

daarentegen leidt in bijna alle gevallen tot een miskraam. Het uitselecteren van embryo's 

met deze afwijking kan dus wel bijdragen aan het vergroten van de succeskans). 
Voorafgaand aan een eventuele POS-trial, moet men anticiperen op mogelijke spanningen 
en conflicten inzake het al dan niet accepteren door IVF-paren van embryo's met mildere, 

betrekkelijk onschuldige, chromosomale afwijkingen. Wat bijvoorbeeld als een embryo 
een (minder ernstige) geslachtschromosomale afwijking heeft, zoals XYY of XXY, en het 
paar opteert voor een transfer, maar de arts acht dit niet verantwoord? Zou de arts zich 

dan niet schuldig maken aan preventief perfectionisme? (zie paragraaf 5.2.7) En zou het 
paar bij de eventuele toepassing van dit type POS niet van tevoren zelf moeten kunnen 
beslissen of zij ook worden geïnfonneerd over een XXY- of XYY-patroon? De ervaring 

met prenataal chromosoomonderzoek, waarbij de (voor de aanstaande ouders onver-

161 



wachtel confrontatie met bijkomende bevindingen inzake geslachtschromosomale 

aneuploïdie de aanstaande ouders soms belast met een zware beslissingsproblematiek en 
met informatie die zij misschien eigenlijk liever niet hadden willen ontvangen, onder

streept het belang van 'disclosure op maat' .136 De door het paar in dit verband te maken 

afwegingen vragen uiteraard om een adequate pre-test counseling. 

Tot slot van deze paragraaf wijs ik er op dat ook het terrein van PGS een aanzienlijke 

dynamiek kent. Dit betekent dat de komende jaren waarschijnlijk nieuwe varianten zullen 

worden voorgesteld, die ieder kritisch op hun 'pros and cons' moeten worden bekeken. 

Eén nadeel van de zojuist besproken vorm is het invasieve, bewerkelijke karakter ervan. 

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat wordt gespeculeerd over 

toekomstige, niet-invasieve vormen van screening: als chromosomale afwijkingen indirect 
zouden kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld door associatie met afwijkingen die 
'simpel', op een niet-invasieve manier (bijvoorbeeld) onder een licht microscoop) kunnen 
worden vastgesteld, zou een efficiënte(r) selectie van (de meest) levensvatbare IVF

embryo's binnen handbereik kunnen komen,137 
Eén vorm van niet-invasieve screening is screening van embryo's op multinucleaire 
blastomeren (MNB), dit zijn cellen met meer dan I kern. Kligman c.s. formuleerden als 

hypothese dat er twee patronen van multinucleatie bestaan. l38 De eerste treedt op op 

dag 2-3 na de bevruchting, en is geassocieerd met een hoge incidentie van chromosomaal 
afwijkende embryo's, de tweede doet zich voor op dag 4 en later, waarbij de embryo's 

veelal chromosomaal normaal zijn. Embryo's van 2 of 3 dagen met MNB bleken vaak 

(>75%) chromosomaal afwijkend. Indien drie of meer blastomeren MN zijn, moet het 

embryo als sterk verminderd levensvatbaar worden beschouwd. Daarom zou men deze 
embryo's niet terug moeten plaatsen. Embryo's van 2 of 3 dagen met minder (dan 50%) 

MNB zijn volgens deze onderzoekers - vanwege het hoge risico op chromosomale afwij

kingen in de rest van het embryo - wellicht niet geschikt voor transfer 'and should be 

excluded unless no other embryos are available'. Ook de IVF-kliniek van de Vrije 

Universiteit Brussel screent IVF-embryo's routinematig op MNB, al suggereert het eigen 

onderzoek dat embryo's met NMB zich vaker dan gedacht normaal kunnen ontwikke

len. l39 Het transferbeleid is identiek aan dat van de groep van Kligman. 

Navraag bij diverse Nederlandse IVF-centra leen dat het thema 'MNB-screening' zeker in 

de belangstelling staat. Vanwege de nieuwheid van het onderwerp verbaast het niet dat de 

Nederlandse praktijk vooralsnog pluriform is. Een of twee centra screenen al routinematig 

op MNB, enkele andere centra hebben (vage) plannen daartoe. 

De ratio van screening op MNB is vergelijkbaar met die van screening op aneuploïdie: 

enerzijds (primair) het vergroten van de succeskans van IVF per transfer, anderzijds 

(secundair) het voork6men van de geboorte van een ernstig aangedaan kind. Over de 

zinvolheid van screenen op MNB lopen de meningen echter uiteen. De scepsis die hier en 
daar bestaat wordt ingegeven door verschillende overwegingen. Ten eerste is onduidelijk 
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wat de meerwaarde is van deze additionele screening: 'haal je door de gangbare routine
matige selectie van IVF-embryo's op morfologie en delingssnelheid niet al de meeste 

embryo's met MNB er uit?'. Ook bestaat enige zorg dat het toevoegen van controles de 
levensvatbaarheid van de embryo's niet ten goede komt. En tenslotte: al is het 'uitse

lecteren' van embryo's met meer dall 50% MNB vanzelfsprekend, over het beleid ten 

aanzien van achtcellige embryo's met maar een of twee multinucleaire cellen bestaat geen 

consensus (persoonlijke mededeling mw dl'. Hobo). Sommige embryologen zijn geneigd 

ook deze embryo's niet terug te (laten) plaatsen. Een aantal hulpverleners wijst dit beleid 

echter vooralsnog af: 'Misschien ontneem je mensen de laatste kans op een zwangerschap. 
Zelfs als er een groter risico is dat de betreffende embryo's (blijvend) chromosomaal 

afwijkend zijn, is dat toch geen dwingende reden tot 'uitselecteren? Er gebeurden in de 

IVF-praktijk tot nog toe, waar helemaal niet op MNB werd gelet, toch geen grote onge

lukken, leidend tot meer aangeboren aandoeningen? Kennelijk selecteert de natuur 

afdoende als het gaat om embryo's met MNB'. 

Het transferbeleid zoals gevoerd door de groepen van Kligman en Staessen lijkt voorals

nog voor de hand te liggen: een pre-selectie van embryo's zonder MNB, waarbij 

embryo's met een of twee MNB alléén in aanmerking komen voor transfer als er geen 
andere, betere embryo's zijn. Overweegt men deze screening te introduceren, dan rijst de 

vraag of, en zo ja in welke mate, men de patiënten moet informeren over deze screening 
en over de opties inzake de transfer. Ook rijst de vraag of men de vrouw 'voor alle 

zekerheid' prenatale diagnostiek moet aanbieden als men zou besluiten tot een transfer 
van een embryo met een of enkele MNB. Mijns inziens is de geïnformeerde toestemming 

vereist, vanwege het (sterk) verhoogde risico dat een embryo met MNB chromosomaal 

afwijkend is. De commissie 'Herziening planningsbesluit IVF' stelde dat in het kader van 

de infonned consent procedure moet worden gewezen op de verschillende momenten in 
de behandeling waarop het paar, naar eigen inzicht, een keuze kan maken uit de mogelij

ke handelingsopties, eventueel voor een optie die afwijkt van de gangbare handelwijze in 

het betreffende centrum. 140 De bedoelde keuzernomenten betreffen volgens de commis

sie a) het al dan niet doen bevruchten van alle verkregen eicellen, b) het al dan niet terug

plaatsen van het maximale aantal van twee of ten hoogste drie embryo's, en c) het al dan 

niet invriezen van boventallige embryo's. In deze lijn redenerend zou men, indien men 
screent op MNB, het paar ook moeten betrekken bij de onderhavige beslissingsproblema

tiek. 
Tenslotte: omdat vooralsnog onduidelijk is hoe groot het risico is dat een embryo met een 

of twee MNB chromosomaal afwijkend is, onderstrepen onderzoekers in binnen- en 

buitenland het belang van nader medisch-wetenschappelijk onderzoek met dergelijke 

embryo's. De vraag daarbij is met name hoe vaak de chromosomen zich normaal verdelen 
over de dochtercellen. Dat zou op termijn kunnen bijdragen aan een aanpassing van het 

transferbeleid. 
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5.2.9 Multiplex testen: 'pepping up' PGD? 

5.2.9.1 Inleiding 

Naar verwachting maakt de ontwikkeling van de DNA-chip-technologie het in de 

toekomst technisch gezien mogelijk iedereen (desgewenst) te testen op de eventuele 
aanwezigheid van een groot aantal gendefecten tegelijk, niet alleen op dragerschap van 
monogene (dominant erfelijke en recessief erfelijke) ziekten, maar ook op erfelijke predis
posities voor multifactoriële ziekten. 141 Men spreekt hier in jargon over 'multiplex 

testing'. Ik zal de term 'combinatie-test gebruiken; daarmee leg ik het accent op het 
gegeven dat gericht wordt gezocht naar een aantal genetische kenmerken tegelijk - de 

vraag welke techniek daarbij wordt gebruikt is van secundair belang. 
De werkelijke vraag is niet of een combinatie-test technisch mogelijk zal zijn, maar wat 

het 'vennogen' ervan zal zijn, dat wil zeggen hoe informatief en sensitief deze 'test

batterij' zal zijn. Het is vanwege de allelische diversiteit (het gegeven dat een en dezelfde 

ziekte kan worden veroorzaakt door zeer vele, verschillende mutaties birulcn een gen) 

twijfelachtig of het mogelijk wordt iemand in één keer te testen op dragerschap van alle 

mutaties die betrokken zijn bij een groot aantal ziekten. Waarschijnlijker is de ontwik
keling van een 'testbatterij , waarmee men iemand kan onderzoeken op dragerschap van de 
meest vóórkomende mutaties die betrokken zijn bij de meest vóórkomende ziekten. 

De combinatie-test zal niet alleen mogelijk worden in het kader van postnatale diagnos

tiek, maar in theorie ook bij prenatale diagnostiek. Worden dergelijke combinatie-testen 
ook technisch mogelijk in het kader van PGD (op 'single cell' niveau), en zo ja, in welke 

mate? Brengt PGD ons uiteindelijk het 'transparante embryo'? 
Om te beginnen: zover is het nog lang niet - en het is de vraag of een (bijna-)compleet 
'genenplaatje' van het embryo ooit binnen handbereik komt. Dit neemt niet weg dat 
recentelijk technieken zijn ontwikkeld die een dergelijke mogelijkheid in ieder geval een 

klein stapje dichter bij brengen. Eén van de betreffende technieken is de zogenaamde 
'primer extension preamplification' , afgekort 'PEP' ,142 Volgens de eerste berichten kan 

men het embryo daarmee nu al onderzoeken op minstens 20 mutaties tegelijk. Uiteraard 

rijst hierbij de vraag of, en zo ja, in welke mate deze mogelijkheden nog verder zullen 
toenemen, en vooral: wat dit betekent voor de klinische toepassing van PGD in de 

toekomst. Dreigt hier niet het gevaar van de teclmologische imperatief: 'we zijn nu toch 
bezig met onderzoek, laten we dit en dat er even bij doen .... Is toepassing van deze 

technologie simpelweg 'meer van hetzelfde', of zou er sprake zijn van een kwalitatieve 

sprong? 
In ieder geval wordt door deze ontWikkeling de problematiek van de indicaties voor PGD 
complexer; aan de orde is inuners niet alleen wanneer (voor welke ziekten en bij welke 

risico's) PGD geïndiceerd is (zie paragraaf 5.2.5), maar ook, indi~n een indicatie voor 
PGD bestaat, of, en zo ja onder welke voorwaarden, additionele testen geïndiceerd zijn. 
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Een tijdige bezinning is van groot belang. 

Ten behoeve van de discussie introduceer ik in deze verkenning het onderscheid tussen 

enerzijds 'brede' en anderzijds 'smalle' combinatie-testen (de grens tussen beide is 

uiteraard niet helemaal scherp). In beide subparagrafen wordt om te beginnen een 

scenario respectievelijk casuïstiek geschetst, die ik vervolgens van commentaar voorzie. 

5.2.9.2 Brede combinatie-testen 

In een spraakmakend artikel in Human Reproduction Scenario schetsen Testart en Sèle 

een toekomstscenario wat betreft de voortplanting onder de noemer 'from quantitative to 
qualitative mastery' .'43 In dit scenario speelt PGD - of liever pre-implantatie combina

tie-diagnostiek of -screening - een cruciale rol. Een omvattende genetische doorlichting 

zal het volgens deze auteurs mogelijk maken om uit een hele serie IVF-embryo's de 

allerbeste te selecteren. Een en ander leidt ertoe dat men onderscheid zal kunnen maken 

tussen vier categorieën embryo's: 
1. 'abnormale' embryo's, dat wil zeggen embryo's met chromosomale afwijkingen of 

embryo's die homozygoot afwijkend zijn. Deze categorie komt niet in aanmerking voor 

transfer (een beleid dat de auteurs aanduiden als 'negatieve eugenetica'); 

2. 'riskante' embryo's, dat wil zeggen embryo's die drager van zijn van een genetische 

vatbaarheid voor veel voorkomende muItifactoriële aandoeningen, of embryo's die 

(gezonde) drager zijn van een recessief erfelijke ziekte. Deze komen niet in aamnerking 

voor transfer indien 'betere' embryo's beschikbaar zijn ('negatieve eugenetica'); 

3. 'tweede klas' embryo's, dat wil zeggen embryo's met 'medium susceptibility' voor 

pathologische condities. Deze embryo's zullen (vooralsnog) worden ingevroren ('uitgestel

de eugenetica'); 

4. 'normale' embryo's. Deze komen in aanmerking voor onmiddellijke transfer. Ouders 

knmlen desgewenst uit deze embryo's selecteren op geslacht ('positieve eugenetica'). 

Testart en Sèle bepleiten een tijdige bezinning op de implicaties van dit scenario: 'willen 

wij dat eigenlijk wel?' Volgens hen kleven er twee grote gevaren aan dit scenario van het 

'transparante embryo': 

- de mogelijk nadelige invloed van een steeds verder doorgevoerde embryo-screening op 

de menselijke genenpool. Er wordt soms te gemakkelijk gesproken over 'schadelijke' 

recessieve genen. Zij wijzen in dit verband op het zg 'heterozygotenvoordeel '. Het blijkt 

zo te zijn dat mensen die twee vormen van een bepaald gen dragen - het normale gen en 

de mutatie - daarvan soms voordeel kunnen hebben in de vorm van een hogere weerstand 
tegen bepaalde ziekten, ook al leidt de aanwezigheid van een dubbele dosis van de mutatie 

tot een ernstige ziekte: 'the genes for Tay-Sachs disease, sickIe cell anaemia and cystic 

fibrosis confer resistance to tuberculosis, resistance to malaria, and increased life 
expectancy respectively. 1144 

- het bedoelde scenario is een uiting van én draagt zelf bij tot de constlUctie van een 
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steeds restrietievere definitie van normaliteit, en een steeds grotere afwijzing van gehandi
capten: 'Por reasans associated with economy and market, normality of human beings 

will be more and more defined according to the needs of industry and insurance contracts. 

Embryonic screening is a taal for the social exclusion of deviants and for the exacerbation 
of competition between human beings' ,145 

Het is overigens niet geheel duidelijk wat wij volgens Testart en Sèle moeten doen als wij 

hun kritiek delen: helemaal stoppen met PGD ('want als we ermee doorgaan komen we 

onherroepelijk uit bij het geschetste scenario' - het argument van het hellend vlak dus) of 

PGD reguleren. 

De beschouwing van Testart en Sèle leidde tot felle reacties van een aantal artsen en 

onderzoekers, Het meest uitvoerig was de reactie van Schulman en Edwards,146 Hun 
commentaar betreft om te beginnen het perspectief waarin PGD door Testart en Sèle 

wordt geplaatst door het gebruik van de 'highly evocative' term 'eugenetica': 'They 

attempt to seize high moral ground by applying the term 'eugenics' to what others would 

simply identify as parental choices used to reduce the risks of certain birth defects in their 

offspring', De beslissing van aanstaande ouders 'at risk' tot PGD is geen onderdeel van 
een 'grand design' om het menselijk ras te 'verbeteren' of te modelleren volgens een 
schema dat gedicteerd wordt door maatschappelijk en economische behoeften. Een tweede 

punt van kritiek is meer praktisch van aard: de in het scenario geschetste toekomst, 

waarin het perfecte embryo wordt geselecteerd, dat in ieder opzicht voldoet aan de 

verwachtingen van de aanstaande ouders, gaat volgens Schulman en Edwards volledig 

voorbij aan het feit dat 'more embryos may be needed to obtain the desired genetic 

combinations than a woman can produce in a lifetime', 
Aan de ene kant kan ik mij wel vinden in deze (deels relativerende) kritiek op de 

beschouwing van Testart en Sèle. Tegelijkertijd denk ik echter dat daarmee onvoldoende 

recht wordt gedaan aan de problemen die een evenhlele toekomstige 'brede' combinatie
PGD oproep. Of men in dat verband nu van 'eugenetica' wil spreken of niet, of men nu 

wel of niet gelooft dat economische belangen ons als het ware zullen dwingen om die 

technologie - indien beschikbaar - massaal te gaan gebruiken (met verlies van de vrijheid 

inzake de voortplanting die wij nu juist nastreven) - combinatie-testen roepen ethische 
problemen op die vragen om een serieus debat. DAt is het grote gelijk van Testart en 

Sèle. 

Overigens kan ik minstens één van hun bezwaren niet onderschrijven: de vermeende 
schadelijke effecten voor de genenpool. Ten eerste: vanwege de naar verwachting relatief 

kleinschalige toepassing van (IVP-plus-)PGD voor recessief erfelijke ziekten, zijn de 

eventuele populatie-genetische effecten van het 'uitselecteren' van drager-embryo's bij 

voorbaat verwaarloosbaar, Met andere woorden áls men daar tegen is, moet men andere 
(dan populatie-genetische) argumenten gebruiken. Ten tweede: het bedoelde heterozy

gotenvoordeel is grotendeels hypothetisch (zie paragraaf 5.2.6). 

In het te voeren debat moeten - aanvullend op de kritiek van Testart en Sèle - de volgende 
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problemen aan de orde komen. Ten eerste: PGD vereist uiteraard de geïnformeerde 

toestemming van de aanstaande ouders. Adequate pre-test informatie over, en valide toe

stemming in brede combinatie-PGD, lijken, gezien de complexiteit van de materie en het 
wijdverbreide genetisch analfabetisme, nauwelijks mogelijk. De betreffende ziekten 

hebben immers alle hun eigen klinische kenmerken en prognose, ze zijn waarschijnlijk 

genetisch heterogeen, de predisponerende genen hebben vaak een verschillende penetran
tie, en 'positieve' uitslagen hun eigen voorspellende waarde. Ten tweede een praktisch -
(logistiek) probleem: bij IVF is slechts een beperkt aantal embryo's beschikbaar voor de 
transfer. Naarmate het diagnostisch onderzoek uitgebreider wordt stijgt het aantal 'trade

offs' waarmee de wensouders zich geconfronteerd zien. De beslissingsproblematiek kan 
onoplosbaar worden. Dit geldt met name indien men, zoals in het scenario van Testart en 
Sèle, het embryo ook zou onderzoeken op genetische predisposities voor 'common 

disorders' . En ten derde: als men (zonder dat daar gezien de familie-anamnese aanleiding 

toe bestaat) in het kader van combinatie-PGD onderzoek zou binnensluizen naar de 

erfelijke aanleg voor monogene of multifactoriële 'late onse!' ziekten, kan uit een 'positie
ve' uitslag blijken dat ook eell van de nietsvermoedende wensouders zelf een hoog risico 
heeft op het krijgen van een dergelijke ziekte - wèlke van beide ouders blijft dan nog 

onbekend. Deze implicatie kan voor betrokkenen buitengewoon beangstigend zijn, vooral 
indien er geen effectieve preventieve of therapeutische opties bestaan. 

5.2.9.3 Smalle combinatie-testen 

Veel reëler dan brede combinatie-testen lijken smalle combinatie-testen, waarbij men 

gericht zoekt, uitgaande van een concreet, tweeledig, probleem. 
Men kan hierbij een onderscheid maken tussen twee typen situaties: 
a) er bestaat een dubbele risicofactor voor de gezondheid van het nageslacht. Denk 
bijvoorbeeld aan een situatie waarin een verhoogd risico bestaat op het krijgen van een 
kind met een Mendeliaans overervende ziekte alsmede een verhoogde kans op een 

chromosomale afwijking (bijvoorbeeld vanwege de leeftijd van de vrouw). Men zou in dat 
geval eventueel kunnen overwegen om in het kader van PGD diagnostiek van de betref

fende monogene ziekte en chromosoomonderzoek te combineren. Tegen een dergelijke 
aanpak kan men moeilijk a priori bezwaar maken. (In de reguliere prenatale diagnostiek 

acht men combinaties in bepaalde gevallen al jaren geïndiceerd.) Relevante praktische 
aandachtspunten zijn natuurlijk de betrouwbaarheid van de testcombinatie, alsmede de 
vraag of er, gezien het erfelijkheidspatroon, voldoende kans bestaat op de aanwezigheid 
van 'niet-afwijkende' embryo's. 
b) er bestaat slechts één genetische risicofactor voor de gezondheid van het nageslacht, 
maar de aanstaande ouders vragen om in het kader van paD tevens te kijken naar een 

andere genetische eigenschap. 
Ik besluit deze paragraaf met de presentatie van een (niet-gefingeerde) casus uit deze 
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tweede categorie, een casus die ligt op het raakvlak tussen voortplantingstechnologie, 

klinische genetica, en transplantatiegeneeskunde. Een smalle combinatie-test is, zoals zal 

blijken, niet per se 'ethisch eenvoudiger' of minder problematisch dan een bredere 
combinatie-test. De ethiek van smalle combinatie-testen hangt mede af van datgene 
waarnaar men zoekt en/of het oogmerk van de test-combinatie. 

'Kinderen voor kinderen?' 
Medio 1996 werd een lid van de Werkgroep PGD van het azM namens de voorzitter van 

een patiëntenvereniging uit het buitenland gevraagd naar de eventuele mogelijkheid van en 

bereidheid tot PGD in een wel heel bijzondere situatie. De casus betrof een gezin met een 
kind dat leed aan Fanconi anemie (FA), een autosomaal recessief erfelijke, ernstige vorm 
van bloedannoede. De ziekte is levensbedreigend, (mede) vanwege de verhoogde kans op 

leukemie en andere vormen van kanker. De ouders wilden graag nog een - gezond - kind, 
dat tevens als beenmerg'donor' zou kunnen dienen om hun ernstig zieke kind te behande

len. Zij wilden in aanmerking komen voor (combinatie)PGD, gericht op de transfer van 
een 'gezond' embryo (zonder FA), dat tévens een goede 'HLA-match' zou zijn, en dus 

zou kunnen uitgroeien tot immunologisch-geschikte donor. 147 (Een vergelijkbaar verzoek 
werd ordangs gericht aan de PGD-pioniers van de Vrije Universiteit Brussel; persoonlijke 

mededeling mw. prof. dr. Liebaers). 
Dit verzoek kon 'per omgaande' worden afgewezen, omdat het technisch (nog) niet moge

lijk was. Ten eerste was er geen HLA-test beschikbaar die in het kader van PGD (op 

'single cell' niveau) kon worden toegepast. Hetzelfde gold voor de test op FA. De 
gewenste combinatie-test was bijgevolg vooralsnog onnlOgelijk. Er werd bovendien op 

gewezen dat, indien deze testcombinatie technisch mogelijk zou zijn, de kans dat een 
embryo zowel 'gezond' als 'HLA-matched' zou blijken, betrekkelijk gering zou zijn, 

namelijk ongeveer 20% (3/4 x 1/4). Het is goed denkbaar dat, ondanks een succesvolle 
eiceJaspiratie en goede bevruchtingsresultaten in vitro, na de eventuele combinatie-PGD 
slechts één 'genetisch-geschikt' embryo beschikbaar zou zijn (wellicht met een dubieuze 
morfologie). De kans op succes zou dan zeer gering zijn. 

De genoemde diagnostisch-technische problemen zijn vermoedelijk op termijn oplosbaar. 
Alleen alom die reden is een nadere ('prospectieve') ethische bezinning op een dergelijke 
toepassing aangewezen. Dit geldt te meer omdat deze toepassing in de medische literatuur 
herhaaldelijk expliciet als optie wordt genoemd,I48 In de te voeren discussie moeten niet 

alleen de morele implicaties van de relatief geringe succeskans aan de orde komen, maar 
ook en vooral de principiële problematiek. Die valt in drie subvragen uiteen: 
1. mag je een (levend) kind als 'donor' gebruiken, en zoja, onder welke voorwaarden? 
2. mag je een kind (mede) verwekken om als 'donor' te fungeren? 

3. mag PGD (additionele selectie op HLA-type) worden ingezet om de kans op een 

succesvolle transplantatie te vergroten? 
Wat betreft de eerste vraag: de gezondheidsrisico's voor de toekomstige donor lijken 
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verwaarloosbaar nu het mogelijk is gebruik te maken van bloedvormende stamcellen uit 

navelstrengbloed, zodat kan worden afgezien van belastende en riskante beenmergpunc

ties. Wat betreft de tweede vraag is om te beginnen aan de orde of het op de wereld 

zetten van een kind (mede) met de bedoeling het als donor te gebruiken, te rijmen is met 

respect voor de menselijke waardigheid, zoals vervat in de categorische imperatief van 

Kant: 'Handel zo, dat je de mensheid zowel in je eigen persoon als ook in de persoon van 

ieder ander te allen tijde tevens als doel en nooit uitsluitend als middel gebruikt'. 149 De 

vraag is hier of het 'donor-kind' ook als middel wordt gebruikt of uitsluitend als middel. 

Dit laatste lijkt zeker niet noodzakelijk het geval. Moet niet worden onderscheiden tussen 

situaties waarin het gebruik van het toekomstige kind als 'donor' het dominante motief is 
voor het verwekken ervan, en situaties waarin dit een bijkomend motief is? Het maakt 
nogal wat uit of een kind wordt verwekt in de hoop dat het als donor kan dienen of 

(uitsluitend) met dat doel. Een praktisch probleem is natuurlijk of dit onderscheid in de 

kliniek bruikbaar is: hoe weet een arts wat iemands eigenlijke. primaire doelen en 
motieven zijn? Kunnen ouders de arts wat dit betreft niet een rad voor de ogen draaien? 
Naast de vraag naar de validiteit van deze deontologische overweging, rijst de vraag naar 
het morele gewicht van mogelijke consequentialistische bezwaren. Denk om te beginnen 
aan mogelijke schade voor het kind. Nu navelstrengbloed volstaat, gaat het nog uitsluitend 

om mogelijke psychologische schade. Zo kan het kind terecht komen bij ouders die 

eigenlijk niet nog een kind wilden. Bovendien (deels daarmee samenhangend) bestaat het 

risico van een aantasting van het gevoel van eigenwaarde van het kind. Maar hoe groot is 
dat risico - en hangt dat niet deels af van de (dominante) motivatie van de ouders om dit 

kind te verwekken? Dat het goed kan gaan blijkt uit een recent bericht van een groep 

Haliaanse artsen. ISO Tien jaar geleden waren zij betrokken bij de het gebl1lik van een 

kind (als 'donor' van beennlerg) dat was verwekt in de hoop dat het een geschikte donor 

zou zijn. Op basis van de positieve psychologische evaluatie van het betreffende gezin 

concluderen de artsen nu dat 'same of Dur initial ethical uncertainties turned out to be 
gl'Oundless'. Deze conclusie is natuurlijk voorbarig - uit het feit dat het in dit geval goed 

ging volgt niet dat er geen reële risico's en bedenkingen zijn. Van belang voor de afwe

ging zijn ook de psychosociale risico's voor ouders, Illet name vrouwen,I51 Niet alleen 
kan de vrijwilligheid onder druk komen te staan ('als goede ouders heb je dit toch zeker 

over voor je doodzieke kind! '), ook zijn gevoelens van schuldlfalen denkbaar. Een ander 

punt is dat het zieke kind regelmatig al wat ouder zal zijn (bijvoorbeeld adolescent), en de 

ouders ook. In dat geval kan ook de ethiek van het starten van een peri- of postmeno

pauzale zwangerschap aan de orde zijn (vergelijk hoofdstuk 3). 
En tenslotte: mag PGD, in casu een (additionele) selectie op HLA-type, plaatsvinden om 

te waarborgen dat het toekomstige kind een immunologisch-geschikte donor is, en 

daarmee de kans op een succesvolle transplantatie te vergroten? Als de tweede preliminai
re vraag negatief moet worden beantwoord, is het antwoord met betrekking tot deze derde 
vraag bij voorbaat ontkennend. Het is echter denkbaar dat beide preliminaire vragen niet 
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met een onvoorwaardelijk 'nee' beantwoord hoeven te worden. In dat geval is het 

antwoord op de derde vraag beslissend voor de uiteindelijke afweging. 152 

Deze casus is het vierde voorbeeld dat de relevantie van de vraag 'mogen bij PGD soms 

ruimere indicaties gelden dan bij de reguliere prenatale diagnostiek?' illustreert. Het 

testen van de foetus op de toekomstige geschiktheid als donor wordt in ons land niet 

gedaan - het staat op gespannen voet met het doel van prenatale diagnostiek: informeren 

over kenmerken die een gezondheidsprobleem voor het toekomstige kind (zei!) betreffen. 

Mag men een uitzondering maken als zodoende het leven van een ernstig ziek kind kan 

worden gered? Een strikt beleid ('alleen kenmerken die gezondheidsproblemen betreffen') 

zou men als ik het goed zie op twee manieren kunnen rechtvaardigen. Ten eerste: als wij 

dat uitgangspunt loslaten en uitzonderingen gaan maken is het hek van de dam - het 

argument van het hellend vlak dus. Ik betwijfel of dit argument overtuigt; het is toch 

mogelijk het aantal eventuele uitzonderingen sterk te begrenzen, en in ieder geval zoiets 

triviaals als selectie enkel en alleen vanwege het geslacht tegen te gaan? Belangrijker lijkt 

de tweede reden voor een strikte handhaving van de norm: het verrichten van prenatale 
diagnostiek om te bezien of de foetus een geschikte donor is moedigt een instturnenteel 

gebruik van de foetus aan: de ongeschiktheid als donor bezegelt zijn lot. 153 Toepassing 

van combinatie-PGD met hetzelfde doel betekent natuurlijk een instrumentalisering van 

het 'HLA-mismatched' embryo. Maar is dit in het licht van a) de relatief geringe waarde 

van het prille embryo, en b) de ramp die de ouders en het zieke kind dreigt te treffen, een 

doorslaggevend moreel bezwaar? 

Ik heb vooralsnog geen afgerond standpunt. Ik voel mij als het ware 'burger van twee 

werelden': als ethicus heb ik aarzelingen die ik als hypothetische vader van een kind dat 

via deze toepassing van PGD zou kunnen worden gered wellicht niet zou hebben. Of de 

genoemde (en eventuele andere) ethische bedenkingen moeten leiden tot een algehele 

afwijzing van deze strategie, of tot een beoordeling 'per geval' vergt een nadere analyse. 
Zou men in een individueel geval overwegen om het verzoek van de ouders in te willigen, 
dan is counseling, gericht op het verhelderen van de motieven van de ouders en het 
bespreken van de mogelijke 'pitfalls', een elementaire zorgvuldigheidsvoorwaarde. 

5.2.10 Van diagnostiek naar therapie? 

Door samenwerking van vertegenwoordigers van verschillende disciplines is het subspeci
alisme van de 'pre-implantatie genetica' ontstaan,'54 Een belangrijk thema is de ontwik
keling van diverse vormen van micromanipulatie, waarvan (de invasieve vorm van) PGD 
een spraakmakend voorbeeld is. In de toekomst zal wellicht ook kiembaangentherapie tot 

de mogelijkheden behoren, dit is het met een therapeutisch (of preventie!) doel tot stand 

brengen van genetische veranderingen in geslachtscellen (gameten) of bij het embryo, 

zodanig dat deze aan volgende generaties kunnen worden doorgegeven. De eventuele 
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toekomstige mogelijkheid van kiembaangentherapie speelt in de ethische discussie over 

PGD een dubbelrol speelt: zij fungeert tegelijkertijd als morele rechtvaardiging van én als 

morele objectie tegen PGD (zie voor het eerste paragraaf 5.2.2). Ik concentreer mij hier 

op de vraag of de mogelijkheid dat PGD op termijn leidt tot ingrijpen in het genoom van 

het embryo (of de gameten) een goede reden is om PGD af te wijzen. 

Tot voor kort was kiembaangentherapie identiek aan het aanbrengen van transgenerati
onele, therapeutische veranderingen in nucleair DNA, het DNA dat in de celkern 

aanwezig is. Een mogelijke variant is het middels (voor-)kerntransplantatie vervangen van 

het zogenaamde mitochondrieel DNA (mtDNA), dat zich buiten de celkern bevindt ('ex

tra-nucleair' DNA).'" In het onderstaande komen beide vormen kort aan de orde. 

5.2.10.1 Kiembaangentherapie: nucleair DNA als 'target' 
De toekomstige mogelijkheid van kiembaangentherapie vormt alleen dan een overwegend 
moreel bezwáar tegen paD wanneer men uitgaat van de twee volgende premissen: 
1. genetisch ingrijpen in het embryo (of in de gameten) is moreel onaanvaardbaar; 

2. afzien van PGD is nodig om genetisch ingrijpen bij het embryo (of de gameten) te 

voorkómen. 

Ik ga hier niet uitvoerig in op de complexe discussie rond de eerste premisse. Dat is ook 
niet nodig voor de beoordeling van de onderhavige objectie tegen PGD. Immers, indien 

de eerste premisse al verdedigbaar is, vormt zij alléén in combinatie met de tweede 

premisse het bewijs voor de validiteit van de onderhavige objectie. Welnu, de tweede 

premisse is evident onjuist; indien men genetisch ingrijpen in het embryo wil voorkómen 
volstaat een verbod daarvan (of een moratorium). De conclusie luidt dan ook: evenhlele 
toekomstige kiembaangentherapie vormt geen valide argument pró PGD - maar everunin 
een reden om het te laten. Toekomstige kiembaangentherapie is zowel een pseudo·recht· 

vaardiging van - als een pseudo-bezwaar tegen PGD. 

Voor de' ethische discussie over kiembaangentherapie te onzent is vooral het rapport van 
de Gezondheidsraadcommissie 'Erfelijkheid' van belang.'" De commissie liet in dit 

advies een aantal argumenten pro en contra kiembaangentherapie de revue passeren. Een 
categorisch bezwaar is volgens sommigen dat deze therapie haaks staat op het 'recht om 

een niet door gericht menselijk ingrijpen veranderd genetisch patroon te erven'. De 
commissie achtte deze redenering niet houdbaar, omdat kiembaangentherapie, juist 
vanwege het therapeutisch oogmerk, in theorie veeleer als een vorm van respect voor de 
menselijke waardigheid kan worden gezien. Een belangrijker bezwaar is, aldus·· de 

commissie, dat de mogelijke gezondheidsrisico's ervan, op korte of op langere termijn, 
niet of nauwelijks kunnen worden overzien. Gezien deze risico's concludeerde de 
commissie dat de introductie van kiembaangentherapie in de kliniek '(minstens voorlopig) 

volstrekt onverantwoord is'. De commissie wees er in dit verband op dat voorafgaand aan 
(een voorlopig theoretische) kiembaangentherapie PGD zal moeten plaatsvinden. Het 
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aantonen van een defect gaat immers vooraf aan het herstellen ervan. Welnu, zo stelde de 
commissie, in bijna alle gevallen zullen uit de gameten van het betreffende paar ook 

embryo's ontstaan die vrij zijn ·van de gevreesde afwijking. Tegen deze achtergrond rijst, 
mede gezien de extra risico's van kiembaangentherapie, de vraag of het in de baannoeder 
plaatsen van uitsluitend die embryo's die vrij zijn van de gevreesde afwijking niet de 
voorkeur verdient boven het toepassen van kiembaangentherapie bij de defecte embryo's. 

De commissie lijkt hiermee te suggereren dat kiembaangentherapie eigenlijk overbodig is, 

omdat er onder de beschikbare embryo's altijd wel een 'gezond' embryo is. Welnu, dit is 
niet het geval. In bepaalde situaties kan het vóórkomen dat vanwege de genetische 
constitutie van de aanstaande ouders alle embryo's de gevreesde afwijking hebben (denk 

bijvoorbeeld aan de situatie waarin beide partners CF hebben c.q. homozygoot zijn voor 
een mutatie in het CF-gen). PGD, gericht op een selectieve transfer van 'normale' 

embryo's, is dan bij voorbaat geen optie. 

Alle overwegingen in aanmerking genomen zag de COInmissie in de (toenmalige) onzeker

heden rond de veiligheid van deze therapie voldoende reden om te pleiten voor een 
moratorium binnen de beroepsgroep voor experimenten met kiembaangentherapie bij de 

mens. Dit standpunt verdient nog steeds steun. 157 Hiermee is tegelijk gezegd dat een 
(onvoorwaardelijk) verbod - zoals opgenomen in de 'Convention' van de Raad van 
Europa - niet nodig is.!" De tijd die resteert totdat de gezondheidsrisico's van kiem

baangentherapie via dierexperimenten zozeer onder controle zijn gebracht dat een 'clinical 
trial' bij de mens een 'verantwoord risico' zou kunnen zijn. moet worden gebruikt voor 
een nadere discussie over de ethiek van kiembaangentherapie. 159 

5.2.10.2 (Voor-)kcrntl'ansplantatie 
Een, eveneens nog theoretische, variant van de reeds langer bediscussieerde kiembaangen
therapie is (voor-)kerntransplantatie, gericht op de preventie van mitochondriële aandoe
ningen. l60 Deze optie zou interessant kunnen zijn voor vrouwen die een aandoening 
hebben ten gevolge van (of die asymptomatisch draagster zijn van) mutaties in het 
mtDNA. Mitochondria zijn als het ware de energiecentrales van de cel. Zij bevinden zich 

in het cytoplasma. Mitochondria hebben hun eigen DNA. Er is inmiddels een aanlal 
mitochondriële ziekten bekend, die meestal via de maternale lijn worden overgeërfd. In 

het ergste geval leiden deze tol onder andere neurologische/neuromusculaire aftakeling, 

doofheid, aantasting van het gezichtsvelmogen, en myopathie, ook van het hart. Alle 
kinderen van een vrouw die lijdt aan of draagster is van gemuteerde mitochondria lopen 
een sterk verhoogd risico op een ernstige ziekte. De reguliere prenatale diagnostiek biedt 

hier geen soelaas: alle vruchten zullen afwijkend maternaal m!DNA hebben. 
Voor paren die het risico dat zij een aangedaan kind krijgen willen beperken, maar wel 
genetisch-eigen kinderen willen, is al enkele jaren geleden de optie van kerntransplantatie 
geopperd. 161 (De term 'genetisch-eigen' moet men hier overigens met een korreltje zout 
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nemen; het eventuele kind zal immers het mtDNA erven van een eiceldonor.) Recentelijk 

werd geopperd dat ook (eerst) een andere, eveneens vooralsnog theoretische, preventieve 
optie kan worden overwogen: eicel-selectie, gericht op een selectieve bevruchting. 

(persoonlijke mededeling dr. H. Smeets) Om te beginnen enkele kanttekeningen bij deze 
laatste methode. 

De achterliggende hypothese is dat draagsters van mutaties in het mtDNA waarschijnlijk 
ook eicellen met (zeer) weinig van deze mutaties hebben. Door aspiratie van een beetje 
cytoplasma van haar eicellen zou dit getest kunnen worden op de aanwezigheid van 
gemuteerd mtDNA. Dit is eigenlijk een vorm van preconceptionele PGD, waarbij de term 

diagnostiek ruim moet worden genomen - het betreft een indirecte risicoschatting. Zit in 
het cytoplasma van een eicel (vermoedelijk) weinig of geen gemuteerd mtDNA, dan zou 
selectieve bevruchting een optie kunnen zijn. Zodoende zou men de kans op een gezond 

kind sterk kunnen verhogen. Het vermoeden dat deze methode haalbaar kan zijn lijkt 
onlangs te zijn bevestigd in (kleinschalig) onderzoek. Van een draagster van een speci

fieke mutatie in het mtDNA, geassocieerd met het Leigh syndroom, werden zeven 

eicellen onderzocht. In zes eicellen bleek veel gemuteerd mtDNA aanwezig, maar in één 

eicel was de mutatie niet aantoonbaar. 162 

Bij een aantal draagsters in ons land blijkt belangstelling te bestaan voor (de ontwikkeling 

van) deze methode van eicelselectie. (persoonlijke mededeling dr. H. Smeets) Het is te 

vroeg om te beoordelen of dit type eicelselectie in de toekomst inderdaad klinisch 

toepasbaar kan zijn. Eerst is meer fundamenteel onderzoek nodig. Een a priori, catego

risch, moreel bezwaar tegen een toekomstige klinische toepassing lijkt niet goed verdedig

baar; het betreft een preconceptionele methode om in principe ernstige ziekten te 

voorkómen. Bij de ethische toetsing van een protocol voor een eventuele toekomstige 
clinical trial zal vooral aan de orde moeten komen of de pre-klinische research aaIUlemc
lijk heeft gemaakt dat eicelselectie bij draagsters van mutaties in mtDNA voldoende 
betrouwbaar is, en dat voldoende 'goede' eicellen over blijven voor een succesvolle 
behandeling. Het is denkbaar dat de methode bruikbaar blijkt te zijn voor sommige draag
sters van gemuteerd mtDNA, maar niet of nauwelijks voor andere draagsters. Een reden 

voor deze mogelijkheid is de hypothese dat sonnnige typen van mutaties in mtDNA veel 
'agressiever' zijn, en óók als zij slechts in minuscule hoeveelheden aanwezig zijn in het 
cytoplasma een groot gezondheidsrisico inhouden voor het nageslacht. Mocht dit worden 
bevestigd, dan groeit waarschijnlijk de belangstelling voor (onderzoek naar de haalbaar
heid van) de tweede preventieve optie: (voor-)kerntransplantatie. l63 

Deze toepassing komt er op neer dat de defecte mitochondria van een bevruchte of 
onbevruchte eicel van een draagster middels transplantatie worden vervangen door 
nannale mitochondria, afkomstig van een donoreicel. Het toekomstige kind zou zodoende 
alle 'nucleaire' genen (uit de celkern) van de beide 'wensouders' hebben, maar niet de 
gemuteerde mitochondria van de aanstaande moeder, zodat het toekomstige kind niet 
behept zal zijn met een mitochondriële ziekte. 
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Bij deze procedure zijn enkele varianten denkbaar: 

- men transplanteert de kern van een onbevruchte eicel van een draagster naar een 

ontkernde donor-eiceP'"; 

- men transplanteert de pronucleï van een 'half-bevruchte' eicel (de zygote) van een 

draagster naar een ontkernde donor-eicel; 
- men transplanteert de celkern van een blastomeer van een embryo van een draagster 
naar een ontkernde donor-eicel,l65 
Het is hier niet de plaats voor een omvattende prospectieve ethische analyse van dit type 

kerntransplantatie. Voor de ethische evaluatie van PGD is vooral van belang of aan de 

eventuele toekomstige toepassing van kerntransplantatie een argument kan worden 
ontleend om PGD als onverantwoord te beschouwen. Mijn antwoord is analoog aan mijn 

repliek op de vergelijkbare versie van het argument van het hellend vlak met betrekking 

tot kiembaangentherapie van nucleair DNA. Genoemde vraag kan slechts bevestigend 

worden beantwoord W3IUleer men uitgaat van de twee volgende premissen: 
1. (voor-)kerntransplantatie tcn behoeve van de preventie van mitochondriële ziekten is 
moreel onaanvaardbaar; 

2. afzien van PGD is nodig om een dergelijke kerntransplantatie in de toekomst effectief 

te voorkómen. 
Welnu, de tweede premisse is (opnieuw) evident onjuist; indien men dit type kerntrans

plantatie wil voork6men volstaat een verbod daarvan (of een moratorium) - het is niet 

nodig daartoe PGD af te wijzen of te verbieden. Het argument van het hellend vlak is 

hiennee ontkracht. 

Een ethische evaluatie van de eerste premisse is van groot belang. l66 Ik volsta hier met 
enkele kanttekeningen bij één aspect: de (vermeende) link met kloneren. Over de vraag of 

dit type kerntransplantatie een vorm van kloneren is lopen de meningen uiteen. De 
ontwikkelingsbioloog De Laat beantwoordt deze vraag positief, blijkens zijn recente 

pleidooi om op het voorgenomen verbod van kloneren bij de mens een uitzondering te 

maken voor de onderhavige 'gentherapeutische' toepassing van kerntransplantatie. 167 De 
Britse arts Pembrey echter benadrukt dat deze toepassing niets te maken heeft met 

kloneren, want zij heeft niet als doel de productie van genetisch-identieke individuen, 

maar de preventie van ernstige erfelijke aandoeningen. "3 Om dezelfde reden kwalifi

ceerde ik deze toepassing van kerntransplantatie eerder als een schijngestalte van klone
ren. l

" Ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bleek onlangs 

deze mening toegedaan. 170 

Bij nader inzien lijkt mij een gedifferentieerder antwoord nodig. Zou men de kern van 

een onbevruchte eicel transplanteren of de beide voorkernen van een zygote, dan is er 

géén sprake van kloneren - immers, er vindt dan geen productie van genetisch-identieke 

individuen plaats. Transplanteert men echter de kern van een of meer blastomeren, dan is 
er wél sprake van kloneren, meer in het bijzonder 'embryo cloning' (Ee). De volgende 

vraag is of het gaat om 'reproductive embryo cloning' (REe) of om 'non-reproductive 
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embryo cloning' (NREC). Indien men meerdere celkernen van één embryo zou transplan

teren, en de aldus verkregen embryo's - die althans wat betreft hun nucleaire DNA 

identiek zijn - zou terugplaatsen, dan doet men mogelijk een genetisch (vrijwel) identieke 

meerling ontstaan - er is dan sprake van REC (zie paragraaf 5.2.3). Echter, men kan de 

geboorte van een identieke meerling voorkómen door van het embryo slechts één enkele 

celkern te traMplanteren, of door een genetisch-identiek embryo pas terug te plaatsen als 

de eerste transfer niet tot de geboorte van een kind heeft geleid. Bij dit beleid is er sprake 

van NREC. De morele prijs die men voor de variant NREC betaalt is de vernietiging van 

het (levensvatbare 'restant' van het 'primaire') embryo waarvan men een kern transplan
teert of van eventuele ingevroren identieke embryo's (als men meerdere kernen heeft 
getransplanteerd). De ethische evaluatie van EC in de context van 'gentherapeutische' 

kerntransplantatie vereist dus onder andere een afweging van enerzijds het morele belang 

van het beperken van de destructie van embryo's tegen anderzijds het vermeende morele 

belang van het achterwege laten van het doen ontstaan van identieke meerlingen. 
Wat hier ook van zij - een wet die, teneinde kloneren bij de mens tegen te gaan, (voor

)kerntransplantatie in het kader van de menselijke voortplanting categorisch zou verbie

den, schiet haar doel voorbij. 

5.3 Conclusies en aanbevelingen 

PGD en PGS vormen een complexe werkelijkheid: er bestaan experimentele en niet

experimentele -, invasieve en niet-invasieve -, pre-, intra-, en postconceptionele toepassin
gen toepassingen. Door de grote activiteit die binnen het subspecialisme van de 'pre

implantatie genetica' wordt ontplooid zullen niet alleen regelmatig nieuwe testmethoden en 

nieuwe hulptecbnieken voor PGD worden ontwikkeld, maar ook nieuwe vormen van PGS, 

zowel invasieve als niet-invasieve. Bovendien moet men terdege rekening houden met de 
mogelijkheid van genetische (embryo-)therapie, eventueel in de vorm van kerntransplanta

tie. De uitdaging voor de ethiek bestaat erin om door tijdige reflectie een bijdrage te 

leveren aan een integrale 'preimplantation technology assessment'. 
Op basis van het verrichte onderzoek kom ik tot de volgende conclusies en aanbevelingen 

(de nummering sluit aan bij de nummering van de subparagrafen van paragraaf 5.2): 

1. De ontwikkeling van PGD is, net als destijds de introductie van de reguliere IVF, 

nauw verweven met pre-klinische research met (dierlijke en) menselijke embryo's. 

Aangezien tussen het gebruik van rest-embryo's in research enerzijds en het doen ontstaan 
van embryo's voor research anderzijds vanuit ethisch oogpunt geen doorslaggevend (maar 

slechts een gradueel) verschil bestaat, kan ook het laatste (onder nader te bepalen, strikte 

voorwaarden) aanvaardbaar zijn, mede gezien de aantoonbare klinische relevantie van het 

175 



doen ontstaan van embryo's voor bepaalde vormen van onderzoek. Mogelijke risico's 

voor kandidaat-donoren van eicellen vormen geen categorisch bezwaar tegen het doen 

ontstaan van embryo's voor research, maar nopen wel tot terughoudendheid. 

2. De vermeende plicht tot het 'terugplaatsen' van ieder IVF-embryo is ethisch hoogst 

problematisch, zelfs indien men de premisse, dat ieder embryo in hoge mate bescherm

waardig is, onderschrijft. Indien het aanvaardbaar en toelaatbaar is dat (aanstaande) 

ouders een foetus met een ernstige afwijking laten aborteren moeten zij ook de mogelijk

heid hebben te kiezen voor (post-conceptionele) PGD, gericht op een selectieve transfer. 

3. Aan de vermeende totipotentie van individuele blastomeren kan - op wetenschappelijke 

en ethische gronden - geen steekhoudend argument worden ontleend om invasieve, 

postconceptionele PGD categorisch te veroordelen. Evenmin vormt de (theoretische) 

mogelijkheid dat embryosplitsing in de toekomst kan worden gebruikt voor 'reproductive 

embryo c1oning' een valide bezwaar tegen blastomeerbiopsie in het kader van PGD. 

4. Bij de beoordeling van PGD moet worden gewaakt voor de valkuil van de 'the sooner, 

the better assumption'. Even aanvechtbaar is een paternalistische kritiek op PGD. Waar 

het om gaat is dat belangstellenden op basis van adequate, afgewogen informatie over de 

respectievelijke VOOf- en nadelen van de verschillende opties een weloverwogen keuze 

kunnen maken, die het best past bij hun eigen preferenties. De relatieve belasting van 

PGD wordt waarschijnlijk in belangrijke mate beïnvloed door de (on-)vruchtbaarheid van 

het individuele paar. 

5. Het is onvermijdelijk dat de voortgang van het Human Genome Project regelmatig leidt 

tot discussie over de te hanteren indicaties. De gangbare toetsen bij de toegang tot 

prenatale diagnostiek zijn ook relevant bij de toegang tot PGD. Het criterium 'ernst van 

de afwijking' is moreel relevant, maar moeilijk te operationaliseren. In feite is het een 
'pars pro toto'; moreel relevant zijn drie aspecten die in hun onderlinge samenhang 

moeten worden gewogen: de ernst van de ziekte, de 'age of onset' , en de penetrantie van 

de betreffende afwijking. Prenatale diagnostiek van behandelbare ziekten van de kinder

leeftijd en van 'late onse!' ziekten is - om begrijpelijke redenen - omstreden, maar niet bij 

voorbaat en in alle gevallen onverantwoord. 

Aangezien de argumenten om voor PGD striktere indicaties te hanteren dan voor de 

reguliere prenatale diagnostiek voor een deel incoherent, en voor een deel wankel zijn, 

wordt geconcludeerd dat aandoeningen en afwijkingen die 'ernstig genoeg' zijn om in 

aanmerking te komen voor prenatale diagnostiek ook in aanmerking (moeten) komen voor 
PGD. De bepleite gelijkschakeling van indicatiegebieden zou niet moeten gelden met 

betrekking tot vruchtbare vrouwen die vanwege hun hogere leeftijd een verhoogde kans 

hebben op het krijgen van een chromosomaal afwijkend kind. 

De vraag of voor PGD - in het licht van de geringere beschermwaardigheid van het prille 

embryo - (iets) ruimere indicaties zouden mogen gelden dan voor de reguliere prenatale 

diagnostiek vergt een nadere discussie. 

Ten aanzien van 'non-disclosure' PGD geldt vermoedelijk: 'Das mag in der Theorie 
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richtig sein, taugt abel' nicht für die Praxis'. 

6. In de context van PGD kan de vraag: 'wat te doen met bijkomende bevindingen?' meer 

op de voorgrond treden dan in de context van de reguliere prenatale diagnostiek. Met 

betrekking tot embryo's die drager zijn van een recessief erfelijke ziekte zijn drie opties 
mogelijk: a) de informatie negeren, b) de drager-embryo's 'uitselecteren', of c) de niet
dragers 'pre-selecteren'. Het verschillende gewicht van de problematiek bij enerzijds auto

somaal - en anderzijds geslachtsgebonden recessief erfelijke ziekten laat ruimte voor een 
gedifferentieerd beleid. Wat betreft embryo's die drager zijn van autosomaal recessief 

erfelijke afwijkingen moet de keuze gaan tussen de eerste en de derde beleidsoptie. Bij 

dragerschap van geslachtsgebonden recessief erfelijke ziekten ligt de derde optie (pre
selectie) ongetwijfeld meer voor de hand dan bij het andere type dragerschap. De vraag of 
met betrekking tot vrouwelijke embryo's die drager zijn van geslachtsgebonden ziekten 

óók de tweede optie verantwoord kan zijn, vergt nader ethisch onderzoek. 
In ieder geval moet de arts het transferbeleid met betrekking tot drager-embryo' s vooraf
gaand aan PGD besprekén met het paar, zodat conflictsituaties zoveel mogelijk worden 

voorkómen. 
7. In 'high risk' situaties kan het verdedigbaar zijn dat artsen preconceptioneel erfelijk

heidsonderzoek van een of beide 'wensouders' als voorwaarde stellen voor toegang tot 

medische hulp bij voortplanting. Afbankelijk van de uitkomst daarvan, kan het verde

digbaar zijn dat de arts, met een beroep op de belangen van het toekomstige kind, hulp 

bij voortplanting weigert, ofwel slechts hulp biedt aan paren die opteren voor PGD (of 

prenatale diagnostiek). Om dezelfde reden is de vrijheid van aanstaande ouders om zelf 
consequenties te verbinden aan de uitslag van PGD geclausuleerd - artsen kunnen niet 

worden verplicht om afwijkende embryo's terug te plaatsen. 
Om te voorkómen dat de verantwoordelijkheid van de arts ontaardt in een dubieus 

'preventief perfectionisme', en leidt tot een disproportionele inperking van de vrije 

toegang tot hulp bij voortplanting (voor mensen met een indicatie), is een nadere discussie 

terzake van belang. 
8. Routinematige aneuploïdie-screening in het kader van IVF is, hoewel zeker niet a 
priori onaanvaardbaar. prematuur. De vele onzekerheden betreffen onder andere de 
effectiviteit en doelmatigheid van deze screening, de ideale 'timing' van een dergelijke 
screening, de veiligheid van het biopteren van poollichaampjes, de biologische betekenis 

van mozaïcismen, en de keuze van de te onderzoeken chromosomen. 

Ook wat betreft de varianten van PGS (pre- intra- of post- conceptioneel) moet men de 
valkuil van de 'the sooner. the better'-assumption vermijden; het gaat steeds om een 

afweging van verschillende relevante aspecten. 
9. Bij de ethische beoordeling van eventuele toekomstige combinatie-testen in het kader 

van PGD moet men een onderscheid maken tussen brede en smalle (dat wil zeggen aan 
een concrete, meerledige problematiek gerelateerde) combinaties. Aan brede combinatie
PGD kleven zoveel problemen, onder andere met betrekking tot de (in)validiteit van de 
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vereiste informed consent, dat moet worden betwijfeld of dit een aanwinst zou zijn. 

Reëler (in de zin van relevanter voor de kliniek) is de waarde van eventuele smalle 

combinatie-PGD, al kunnen ook daarbij, afhankelijk van de kenmerken waarnaar men zo,u 

(willen laten) zoeken, indringende ethische vragen rijzen. 

10. In de toekomst behoort wellicht ook kiembaangentherapie tot de mogelijkheden. Deze 

optie speelt als het ware een dubbelrol in het ethisch debat over PGD. Toekomstige 

kiembaangentherapie is zowel een pseudo-rechtvaardiging van - als een pseudo-bezwaar 

tegen PGD. 

(Voor-)kerntransplantatie zou in de toekomst een mogelijkheid kunnen bieden tot 

preventie van mitochondriële ziekten. Afhankelijk van de gehanteerde methode kan er 

sprake zijn van het kloneren van embryo's. Dit maakt een ethische analyse te meer van 

belang. Een wet die, teneinde kloneren van de mens tegen te gaan, (voor-)kerntransplan

tatie in het kader van de menselijke voortplanting categorisch zou verbieden, schiet haar 

doel voorbij. 

Dit hoofdswk is gebaseerd op (niet gepubliceerd) oJlderzoek dat werd gesubsidieerd door het ministerie \'011 

VIVS (1997). 

Noten 

I. Wert G de. Ethik der Praeimplantationsdiagnostik: Ein gordischer Knoten. Biomedical Ethics. 
Newsletter of Ihe Europcan Network for Biomedical Ethics 1996;I,no.l:9~13. 

2. Edwards R, Steploe P. Een kwestie van leven. Het verhaal van de eerste reageerbuisbaby door de artsen 
zelf verteld. Utrecht: Veen, 1980. 

3. Wert G de, Geraedls JPM. IVF, pre-embryo-research en ethiek. Mctamedica 1988;76:106-123; 
Gezondheidsraad. Erfelijkheid: wetenschap en maatschappij. Over de mogelijkheden en grenzen van 
erfelijkheidsdiagnostiek en gentherapie. 's-Gravenhage: Gezondheidsraad, 1989; Gezondheidsraad: 
Commissie Herziening Planningsbesluit IVF. IVF: afrondende advisering. Rijswijk, 1998. 

4. Om hiervan een indruk te geven geef ik enkele voorbeelden. Deze hebben achtereenvolgens betrekking 
op onderzoek naar de mogelijkheden van biochemische analyse van het embryo, onderzoek naar de 
mogelijkheden tot genetische analyse, en onderzoek naar de effecten van de diverse biopsie-technieken. 
Omdat sommige studies betrekking hebben op verschillende van deze aspecten, is enige overlap in dit 
overzicht onvermijdelijk. 
- biochemische analyse: 

a. Onderzoek naar de mogelijkheid van POD van het Lesch-Nyhan syndroom (Braude p, Monk M. 
Pickering S, et al. Measurement of HPRT aclivity in the human unfertilized oocyte and pre-embryo. 
Prenalal diagnosis 1989;9:839-850.) 
Hel Lesch-Nyhan syndroom is een geslachlsgebonden recessief-erfelijke aandoening. die wordt veroorzaakt 
door een tekort aan hypoxanthine phosphoribosil transferase (HPRT). De ziekte wordt gekenmerkt door o.a. 
mentale retardatie en auto-mutilatie. Jongens die aan de ziekte lijden bereiken zelden de volwassen leeftijd. 
In een muis-model voor deze aandoening bleek het mogelijk om via biochemisch onderzoek van cellen die 
gebiopleerd waren in het achtcellig stadium en in het blastocyste-stadium embryo's met en zonder deze 
afWijking te onderscheiden. De diagnose werd telkens bevestigd door de embryo's in de baarmoeder te 
plaatsen en bij de pasgeboren muizen het onderzoek te herhalen. Op basis van deze gunstige resultaten werd 
besloten te onderzoeken of deze test ook bruikbaar was voor PGD van hel Lesch-Nyhan syndroom bij de 
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mens. Het onderzoek wees uit dat HPRT weliswaar kan worden gemelen in gebiopleerde cellen van 4- en 8-
cellige menselijke embryo's en in cellen van de blaslocyste, maar dat de test onbruikbaar is voor diagnos
tiek, omdat het aanwezige HPRT waarschijnlijk niet wordt aangemaakt door genen van het prille embryo 
maar afkomstig is van de moeder. De genetische controle van de expressie van HPRT bij het menselijke 
embryo lijkt dus sterk te verschillen van hel muismodel. 

b. Onderzoek naar betha-glucuronidase (B-gluc) activiteit in muizen-embryo's en menselijke voortplan
tingscellen (Van B1erk M, Lissens W, Nijs M, et al. Bèlha-glucuronidase activity in mouse oocytes, mouse 
preimplantation embryos, and human gameles. Prenatal Diagnosis 1991;11:509-512.) 
B-gluc-deficiëntie is een autosomaal recessief erfelijke Iysosomale stapelingsziekte. In het kader van 
onderzoek naar de mogelijkheid van PGD bij de muis werd de vroege expressie van B-gluc bestudeerd. De 
bepaling ervan bij hel muizen-embryo bleek pas mogelijk vanaf het morula-stadium. B-gluc kon ook worden 
aangetoond bij onbevruchte menselijke eicellen, zij het met een grote spreiding. Verder ondenoek met 
menselijke embryo's zal volgens de onderzoekers opheldering verschaffen over de vroege expressie van B
gluc en over de (on-)mogelijkheid van biochemische PGD van deze aandoening. 

c. Onderzoek naar de opname van glucose en pyruvaat door menselijke eicellen en embryo's (Hardy K, 
Hooper M, Handyside A, et al. Non-invasive measurement of glucose and pyruvale uplake by individual 
human oocytes and preimplantation embryos. Human Reproduction 1989;4:188-191.) 
Gebruikmakend van gedoneerde eicellen en 'surplus' embryo's onderzocht men variaties in de opname van 
glucose en pyruvaat uit het kweekmedium tijdens de eerste zes dagen van de ontwikkeling. Eerder 
onderzoek met muizen-embryo's toonde aan dat pyruvaat voornamelijk tijdens de eerste delingen wordt 
opgenomen en dat vanaf het morula-stadium glucose wordt opgenomen. De 'nutrient consumption' door 
menselijke embryo's blijkt aanmerkelijk daarvan te verschillen. De belangrijkste bevinding van het 
onderhavige onderzoek is dat de opname van pyruvaal door menselijke embryo's die het blaslocyste-stadium 
niet bereikten (ten gevolge van 'cleavage arrest') duidelijk lager was dan de opname door embryo's die zich 
wel normaal verder ontwikkelden tot dat stadium. De opname van pyruvaat zou dus wellicht een additioneel 
criterium kunnen zijn bij de selectie van (levensvatbare) embryo's ten behoeve van de transfer. 
- genetische analyse: 

d. Onderzoek naar de mogelijkheid van geslachtsbepaling 
bij menselijke embryo's door middel van de peR-methode (Handyside A, PatlÎnson J, Penketh R, et al. 
Biopsy of hu man preimplantalion embryos and sexing by DNA anlplification. Lancet, 18 febr.1989, 347-
349.) 
Onderzoek van West c.s. heeft aangetoond dat een succesvolle geslachtsbepaling bij menselijke embryo's 
mogelijk is. Door de gehanteerde methode werd hel embryo echter vernietigd, waardoor deze niet bruikbaar 
is voor toepassing in de kliniek. Het onderhavige onderzoek belreft de mogelijkheid van een niet-destructie
ve geslachtsbepaling. Bij 38 embryo's werd een cel gebiopteerd in het 6- tot IO-cellig stadium. Het geslacht 
werd in eerste instantie bepaald door middel van vermenigvuldiging van een DNA-sequentie die specifiek is 
voor het Y-chromosoom. Bij de 'normale' embryo's (met twee pronucleï) kon de uitslag van de ge
slachtsbepaling in alle gevallen worden bevestigd door andere diagnostische methoden. De biopsie en de ge
slachtsbepaling via de peR konden in acht uur worden verricht. Dit betekent dat langs deze weg geselec
teerde vrouwelijke embryo's nog op de dag van het onderzoek in de baarmoeder zouden kunnen worden 
geplaatst. De gevolgde strategie maakt dan ook dat het niet nodig is om hel embryo, in afwachting van de 
uitslag van het diagnostisch onderzoek, in te vriezen. De gebiopteerde embryo's bleken zich ongeveer even 
vaak tot blaslocysten te ontwikkelen als niet-gemanipuleerde embryo's. Een goede morfologische ontwikke
ling van de gebiopteerde embryo's is echter geen bewijs dat zij zich ook met succes kunnen innestelen en 
verder ontwikkelen. Nader onderzoek moet uitwijzen of het aantal (en de verdeling van de) cellen in het 
blastocyste-stadium vergelijkbaar is met het aantal cellen van niet-gebiopteerde embryo's. 

e. Onderzoek naar de mogelijkheid van geslachtsbepaling bij het menselijke embryo met behulp van 
fluorescerende in situ hybridisatie (FISH) (Griffin D, Handyside A, Penketh R, et al. Fluorescent in-situ 
hybridization to interphase nuclei of human preimplantation embryos with X and Y chromosome specific 
probes. Human Reproduction 1991 ;6: 101-105.) 
Geslachtsbepaling door middel van FISH met DNA-probes die specifiek zijn voor hel X- en het Y
chromosoom kan een alternatief zijn voor geslachtsbepaling door middel van de peR-methode. Deze laatste 
methode kan leiden tot een onjuiste geslachtsbepaling. Bovendien is FISH toepasbaar voor het aantonen van 
numerieke chromosoomafwijkingen. 
- de effecten van de diverse biopsiemelhoden: 

f. Onderzoek naar de mogelijkheid van trofoblast-biopsie bij blastocysten van de zijde-aap (Summers P, 
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Campbell J, Miller M. Normal in-vivo development of marmoset monkey embryos after trophectoderm 
biopsy. Human Reproduction 1988;3:389-393.) 
Doel van het onderzoek was te bezien of trofoblast-biopsie de normale ontwikkeling van het embryo niet 
verstoort en of de gebiopteerde cellen in vitro kunnen worden doorgekweekt, zodat voldoende materiaal 
beschikbaar is voor de diagnostiek. De resultaten laten voor het eerst zien dat trofoblast-biopsie in een 
primaten-model de normale ontwikkeling en de geboorte van gezonde nakomelingen niet in de weg staat. 
Tevens blijkt het -in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij hel guineese biggetje- mogelijk om de gebiopteerde 
cellen in vitro door te kweken als/tot een 'trophoblast vesicle', op voorwaarde dat men meer dan dertig 
cellen afneemt. De onderzoekers concluderen dat de gehanteerde methode veelbelovend is voor PGD van 
ernstige aandoeningen bij de mens (alsmede voor geslachtsbepaling in het kader van embryo transfer
programma's die gericht zijn op het behoud van bedreigde primaten). 

g. Onderzoek naar de effecten van biopsie bij hel 8-cellig menselijk embryo (Hardy K, Martin K, Leese 
H, et al. Human preimplantation development in vitro is not adversely affecled by biopsy at the 8-cell stage. 
Human Reproduction 1990;5:707-714.) 
Voor een accurate gen·diagnostiek door middel van de PCR-methode is het wellicht nodig meer dan een cel 
te biopteren. Dit onderzoek betreft de effeclen van de biopsie van een of twee cellen in het 8·cellig stadium 
op de levensvatbaarheid en de ontwikkeling in vitro. De levensvatbaarheid van gebiopteerde embryo's werd 
geëvalueerd door middel van dagelijkse niet-invasieve metingen van de opname door het embryo van 
glucose en pyruvaat. Bovendien onderzocht men hel delingstempo van de cellen van gebiopteerde 
embryo's, alsmede de verdeling van de cellen over de trofoblast en de lCM in het blastocyste-stadium. Het 
onderzoek wijst uit dat de biopsie geen nadelige invloed heef! op het percentage embryo's dat zich 
ontwikkelt tot blastocysten. Dit percentage stak zelfs gunstig af tegen het percentage niet-gebiopteerde 
embryo's dat zich tot dit stadium ontwikkelt. De opname van glucose en pyruvaat door de gebiopteerde 
embryo's blijkt weliswaar lager te zijn dan in de controle-groep, maar de verminderde opname slaat in 
verhouding lot de gereduceerde cel massa. Het aantal cellen in het blaslocyste-stadium was eveneens lager 
dan in de controle-groep, maar ook deze vermindering stond in verhouding lot de met de biopsie gegeven 
reductie van de cel massa. Dit wijst er op dat het delingstempo van de cellen niet nadelig was beïnvloed door 
de biopsie. Bovendien was de vermindering van het aantal cellen van de blastocyste gelijk verdeeld over de 
trofoblast eli de lCM, zodat de ratio van trofoblast: lCM-cellen ongewijzigd was. Dit laatste is van belang 
omdat het embryo ontstaat uit de lCM. Van een disproportionele reductie van het aantal cellen van de lCM 
lijkt dus, in tegenstelling tot na biopsie van een cel van 4-cellige muizen·embryo's, geen sprake te zijn. De 
onderzoekers concluderen dal het wegnemen van een of twee cellen in het 8-cellig stadium geen nadelige 
invloed heef! op de verdere ontwikkeling in vitro en dat deze biopsie-methode gebruikt zou kunnen worden 
voor POD. 

5. Medical Research Council. Human Fertilisation and Embryology bill. A response to the second reading 
debate in the House of Lords, febr. 1990. Zie ook: Wert 0 de. Pre-implantatie diagnostiek, selectieve 
implantatie en ethiek. In: Wert G de, Beaufort I de, red., Op de drempel van het leven. Ethische problemen 
rond bevruchting, abortus en geboorte. Baarn: Ambo, 1991,75-112. 

6. Gezondheidsraad: Commissie Herziening Planningsbesluit IVF, a.w. 

7. Edwards RG, Deard HK. Oocyte polarily and cel! determination in early manm1alian embryos. 
Molecular Human Reproduction 1997;3:863-905. 

8. De literatuur die de laatste jaren over dit thema is verschenen is zeer omvangrijk. Ik noem slechts: De 
Werl, Geraedls, a.w.; Singer P, Kuhse H, Buckle S, et aL, eds., Embryo experimentation. Cambridge, 
etc.: Cambridge University Press, 1990; Reinders lS. De bescherming van het ongeboren leven. Morele en 
godsdienstige overwegingen bij experimenten meI menselijke embryo's. Baam: Ten Have, 1993; Evans D, 
ed., Conceiving the embryo. Ethics, law and practice in human embryology. The Hague/LondonlBoston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1996. 

9. Onder aanhangers van het metafysisch persoonsbegrip bestaat de nodige steun voor de opvatting dat in 
ieder geval in de eerste twee weken na de bevruchting nog niet van een persoon kan worden gesproken. Een 
belangrijk argument voor deze positie is dal in deze fase nog geen sprake is van een individuele representant 
van de menselijke soort, ook niet in minuscule vorm; het embryo kan zich nog splitsen in een tweeling, en 
twee embryo's kunnen nog versmelten tot één embryo. Zie bijvoorbeeld: McCormick R. Who or what is the 
preembryo? Kennedy Institule of Ethics loumal, march 1991, 1-15; Dunstan, G: Pre-embryo research. 
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6 MORELE GRONDEN EN GRENZEN VAN 
NIET-DIRECTIVITEIT 

6.1 Inleiding 

Er zijn weinig medische specialismen en gezondheidszorgpraktijken waarin men zo vaak 

stuit op ethische vragen als de klinische genetica. Het is dan ook niet vreemd dat er al 
vele jaren aandacht wordt besteed aan 'de ethiek' van de erfelijkheidsvoorlichting. Deze 

discussies hebben geleid tot een morele gedragscode voor 'genetic counselors', een aantal 
morele beginselen en richtlijnen. Deze lossen allerminst alle morele problemen op 

waarvoor de hulpgever zich in de praktijk gesteld ziet, maar bieden wel een houvast voor 
een verantwoorde benadering van die morele problemen. De 'cardinale deugd' van de 
hulpgever is volgens deze code de zogenaamde niet-directiviteit. 1 Directiviteit geldt als 

ongepast. Op dit punt bestaat overeenstemming tussen enerzijds richtlijnen die binnen de 
klinisch-genetische beroepsgroep zijn ontwikkeld en anderzijds stellingnamen door 

interdisciplinaire ('externe') commissies. Verklaringen betreffende het belang van een 
niet-directieve attitude van de counselor zijn te vinden in bijvoorbeeld het rapport 'Erfe

lijkheid: wetenschap en maatschappij' van een conmlissie van de Gezondheidsraad, in de 

'Recommendation No R(92)3 on genetic testing and screening for heaUh care purposes' 

van de Raad van Europa. en in een rapport van een commissie van het Amerikaanse 
'Institute of Medicine" 
Dit hoofdstuk geeft een aanzet voor een discussie over de morele gronden en grenzen van 
niet-directiviteit als norm. Zo'n discussie is om drie redenen van belang. Ten eerste is 
niet duidelijk wat precies bedoeld is met niet-directiviteit. De norm wordt verschillend 

geïnterpreteerd. Dit kan niet alleen leiden tot verwarring ('wat wordt nu eigenlijk precies 
verwacht van een counselor?'), maar ook tot onverantwoorde praktijken. Ten tweede 
wijkt men in de praktijk soms af van deze norm - zij heeft niet die onaantastbare status 

die men er in de (beroeps-) ethische theorie vaak aan toekent. Is hier sprake van een 
laakbare deviantie? En in de derde plaats vraagt de verbreding van de focus van de erfe

lijkheidsvoorlichting om een heroverweging van de traditionele beroepsethiek. 

6,2 Betekenis en achtergrond van de norm der niet-directiviteit 

Erfelijkheidsvoorlichting was tot voor kort nagenoeg identiek met 'reproductive cO//IIse
/illg', dat wil zeggen het informeren en begeleiden van mensen ('cliënten') die zich 

zorgen maken over risico's voor de gezondheid van hun nageslacht. De norm der niet
directÎviteit is in deze context ontstaan. Deze nonn is een concretisering van respect voor 
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de autonomie van de cliënt inzake de voortplanting ('reproductive autonomy'). Het· uit

gangspunt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen als het om voortplanting gaat 
correleert met de plicht van de counselor om zich niet-directief op te stellen. In de 

volgende paragrafen komt aan de orde wat het morele gewicht is van het begil15el van de 
niet-directiviteit, of dit begil15el absoluut of slechts geclausuleerd geldt. Een dergelijke 

analyse is echter pas mogelijk als enkele voorafgaande vragen zijn beantwoord. Om te 

beginnen: wat is precies bedoeld met (niet-)directiviteit? En ten tweede: waar komt die 
klinisch-genetische beroepsnorm vandaan? 

6.2.1 (Niet-) directiviteit: een Babylonische spraakverwarring 

Men zou, alleen al gezien het belang dat binnen de 'ethiek van de erfelijkheidsvoorlich

ting' wordt gehecht aan niet-directiviteit, verwachten dat duidelijkheid bestaat over de 

precieze inhoud ervan. Dat is echter niet of nauwelijks het geval. Vaak wordt de inhoud 
van de norm niet of slechts in vage termen geëxpliciteerd: men stelt wel dat de counselor 

zich nooit directief nmg opsteHen, maar zegt er ruet bij wanneer een counselor zich 
precies bezondigt aán directiviteit, waar precies de grens ligt tussen directief en niet
directief counselen. Er is bij nader inzien sprake van uiteenlopende concepten van (niet-) 

directiviteit (zie kader). Het is dan ook onduidelijk of counselors die zeggen niet-directief 

te counselen dezelfde methode hanteren. 

Volgens Kessler, de 'grand old man' van het psychologisch onderzoek rond de erfelijk

heidsvoorlichting, wordt directief counselen veelal begrepen als het geven van direct 
advies (meestal inzake de voortplanting): de counselor probeert onomwonden de cliënt 

ertoe te bewegen om te kiezen voor een bepaalde handelingswijze. 3 Terecht wijst Kessler 
er op dat deze definitie te beperkt is, omdat ook indirecte of verkapte vormen van 

beïnvloeding directief kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het geven van gekleurde infor
matie. Kessler definieert directiviteit zelf als 'persuasivc communication in which there is 
deliberate attempt - through deception, threat or coercion - to undermine the individual's 
autonomy and compromise his or her ability to make an autonomous decision'.4 Ook 

deze definitie lijkt mij te beperkt; methoden als deceptie, bedreiging en dwang zijn eerder 
kenmerkend voor de extreme variant van directiviteit, dan definiërend kenmerk van 

directiviteit. Het geven van ongevraagd advies zal veelal niet samengaan met deceptie, 
bedreiging en/of dwang, maar geldt in brede kring (terecht) als directief. Een te onder
scheiden vorm van directiviteit bestaat in het stellen van voonvaal'dell aall de toegang tot 
medisch-geïndiceerde testen. Er bestaan ook strategieën waarvan niet zo duidelijk is of zij 

nu wel of niet directief zijn. Zo rekent Kessler ook het bekrachtigen van de voorkeur of 
het voornemen van de cliënt tot directief counselen. (Hij keurt een dergelijk optreden 
overigens niet af). Het is de vraag of deze kwalificatie juist is. Immers, de counselor sluit 

zich zodoende aan bij de opvattingen van de cliënt zelf. Is dit niet eerder /liet-directief! Is 
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niet pas sprake van directiviteit als de counselor 'oJltijdig' voorkeuren van de cliënt 
bekrachtigt, dat wil zeggen in een fase waarin deze voorkeuren nog 'wankel' zijn, en de 
cliënt nog niet toe is aan een min of meer afgerond standpunt? 

Concepten van directiviteit 

het bekrachtigen van de eigen opvattingen en keuzen van de cliënt; 
het - gevraagd of ongevraagd - geven van (direct) advies; 

verkapte vormen van beïnvloeding, waaronder het geven van onvolledige of 
gekleurde informatie; 

het hanteren van een strikt indicatiegebied voor (bijvoorbeeld prenatale) diagnos

tiek; 
het stellen van voorwaarden aan de toegang tot medisch-gejndiceerde testen 

(bijvoorbeeld bij prenatale diagnostiek). 

Net als directiviteit, wordt ook niet-directiviteit op verschillende manieren omschreven. 

Sommigen vertalen de eis van niet-directiviteit in een 'verbod' van het geven van advies. 
In ieder geval zou het niet geoorloofd zijn om de eigen opvattingen wat betreft de 

verschillende handelingsalternatieven aan de cliënt op te dringen. Concreet: de counselor 
moet mensen met een (mogelijk) verhoogd risico op het krijgen van een gehandicapt kind 

in alle vrijheid laten beslissen over het al dan niet ondergaan van genetisch onderzoek en, 
in geval van een ongunstige uitslag, over het al dan niet nemen van preventieve maatrege
len. Door anderen wordt niet-directiviteit 'positiever' of 'actiever', verstaan: de counselor 
moet de cliënt steunen in iedere keuze die deze maakt. Van de counselor wordt een 'un
conditional support' verwacht, zijn rol is die van 'patient advocate'. Een niet-directieve 
benadering impliceert 'in extremis' een beleid volgens het adagium: 'U vraagt, wij 
draaien'. Hierbij is de cliënt koning, en de counselor leverancier van in beginsel álle ge
vraagde diensten.s Men kan verder nog onderscheiden tussen enerzijds een 'niets dan de 
lei/en'-versie van niet-directiviteit, waarbij de counselor de morele aspecten van de 
keuzeproblematiek buiten beschouwing laat, althans niet zelf aankaart, en anderzijds wat 
Arras noemt een 'momt educatioll model' van niet-directiviteit. 6 Hierbij confronteert de 
counselor de cliënt met de (eventuele) morele dilenmla's waar de laatste voor staat, dit 

echter zonder advies te geven en de cliënt te vertellen wat deze moet doen. 
Hoe men de eis van niet-directiviteit ook invult, grondslag is steeds het morele beginsel 

van 'respect voor de autollomie' van de cliënt. 
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6.2.2 Niet-directiviteit: genealogie 

Preventie is van oudsher een taak van de arts, het geven van adviezen terzake, gevraagd 

en ongevraagd, evenzeer. Waarom is nÎet-directiviteit dan een 'cardinale' deugd als het 
erfelijkheidsvoorlichting betreft? Waarschijnlijk zijn vooral de volgende aspecten van 
invloed geweest: 

1. In de eerste helft van deze eeuw bestonden in enkele landen, waaronder de VS en 

(Nazi-)Duitsland, eugenetische praktijken waarbij de individuele vrijheid van burgers met 
voeten werd getreden. De praktijk van gedwongen sterilisaties is hiervan het schoolvoor

beeld. De erfelijkheidsvoorlichting zoals wij die in het Westen van na WO II kennen heeft 
zich van meet af aan sterk daartegen afgezet. Het beginsel van de niet-directiviteit kan 

aldus worden begrepen als een reactie op het verleden. 
2. De laatste decennia is een algemene trend aanwijsbaar waarin het zelfbeschikkingsrecht 
van het individu, met name ook in relatie tot artsen, belangrijker is geworden. De arts 

wordt minder gezien als de alleswetende beslisser, en meer als degene die de patiënt/hulp
vrager helpt bij het nemen van een eigen beslissing. 
3. Het domein van de voortplanting geldt in onze moderne cultuur, net als bijvoorbeeld 

de partnerkeuze, als bij uitstek privé. Of men kinderen verwekt, en hoe men allerlei 

afwegingen in dit verband maakt, wordt als een persoonlijke aangelegenheid beschouwd.' 

Sommige auteurs wijzen op andere, bijkomende, factoren. Zo bestond onder de 'founding 

fathers' van de moderne erfelijkheidsvoorlichting een aanzienlijk 'eugenetisch optimisme'. 

Zij waren er van overtuigd dat mensen met hoge risico's op het krijgen van een gehandi
capt kind verstandige keuzen zouden maken, dat wil zeggen: zouden kiezen voor preven

tie van de geboorte van ernstig gehandicapte kinderen. 8 Bovendien: ook al zijn de keuzen 

van de cliënten soms niet rationeel (in deze betekenis), de mensen die erfelijkheids
voorlichting zoeken werden als zo superieur gezien dat zij hoe dan ook over het geheel 

genomen een positieve bijdrage zouden leveren aan de 'genenpool' - 'In other words: 
genetic counseling could afford to be nondirective ... " Een tweede bijkomende verklaring 

van het ontstaan van de nonn van niet-directiviteit betreft wellicht de 'machteloosheid' 
van de geneeskunde ten aanzien van genetische ziekten. Slechts in enkele gevallen is 

therapie beschikbaar. Wensouders met een verhoogd risico op het krijgen van een 

gehandicapt kind kan men (veelal) slechts 'preventieve opties' bieden. Echter, enkele van 
die opties - met name prenatale diagnostiek, eventueel gevolgd door een selectieve abortus 
- zijn controversieel (enkele decennia geleden veel meer dan nu). De counselor kon, aldus 

de socioloog Bosk, als het ware schone handen houden door zich niet in te laten met de 
keuzen die zijn cliënten maken. 10 

196 



6.3 (Niet-)directiviteit: een evaluatie 

In een 'kritiek van de niet-directiviteit' kan men verschillende wegen bewandelen. Er 

bestaan minstens twee soorten van kritiek. De eerste luidt dat (absolute) niet-directiviteit 

onllloge/ük is, de tweede dat (absolute) niet-directiviteit olllvense/ük is. Ik vermeld ze 

beide, maar concentreer mij op de laatste. 

6.3.1 Niet-dil'ectiviteit: mogelijk? 

Een aantal critici acht een niet-directieve erfelijkheidsvoorlichting simpelweg onmogelijk: 

deze voorlichting zal in de praktijk altijd elementen van sturing bevatten, zo niet expliciet, 

dan toch in ieder geval verkapt. Ik vermeld om te beginnen de socioloog Duster." Hij 

vindt de voorstelling dat de cliënt zelf kan en mag kiezen, niet gehinderd door de waarde

oordelen van derden, naïef. Duster gaat er van uit dat de meeste counselors hun best doen 
om de cliënt te laten kiezen op basis van diens eigen voorkeuren en overtuigingen. 

Echter, de attitude van de individuele counselor is volgens Duster niet het probleem. Het 

bestaan van een test als zodanig bevat immers al impliciet de boodschap dat de gezochte 

eigenschap onwenselijk is. Deze boodschap plaatst de cliënt onder een zekere druk. Een 

variant op deze kritiek luidt dat het spreken over 'medische indicaties' voor (bijvoorbeeld) 

prenatale diagnostiek de aanstaande ouders al een bepaalde kant opstuurt - 'wat geïndi

ceerd is, mag men inuners niet (of althans niet zomaar) nalaten' Y 
Een tweede argument wordt vertolkt door de Britse klinisch-geneticus Clarke. 1l Hij wijst 

op de invloed van de sociale context en van de overheid. De financiële belangen van de 

overheid bij de preventie van de geboorte van gehandicapte kinderen zouden de belangen 

van de individuele cliënt kunnen gaan overschaduwen. Hij wijst er op dat in enkele 

regio's in Engeland aan het begin van de jaren zeventig is bepaald dat voor nieuwe medi

sche voorzieningen slechts financiële middelen beschikbaar zijn als is aangetoond dat door 

die voorzieningen vergelijkbare besparingen mogelijk zijn. Hiermee dreigt het gevaar dat 

voor klinisch-genetische dienstverlening slechts geld beschikbaar is op voorwaarde dat het 

aantal selectieve abortussen stijgt. Ontstaat zo niet gemakkelijk een klimaat waarin de 

niet-directiviteit van de counselor onder druk komt te staan omdat het de eigen 'be

drijfsvoering' ondermijnt? Een zelfde risico is aanwezig als erfelijkheidsvoorlichting en 

prenatale diagnostiek van overheidswege zouden worden bevorderd met als doel 'het laag 

houden van de ziekte- en sterftecijfers'. 14 

De mogelijkheid van niet-directiviteit wordt - ten derde - aan de kaak gesteld op grond 

van kentheoretische overwegingen. Zo bekritisiseert de filosofe Gervais de opvatting dat 

de counselor in staat zou zijn om zich te beperken tot het presenteren van de objectieve 
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feiten. IS Weliswaar kan men in theorie feiten en waarden van elkaar scheiden, maar in 

de praktijk zijn zij niet te onderscheiden. Wat men als feiten presenteert is theorie
atllankelijk en waarde-geladen. Het waarnemen van de werkelijkheid gebeurt altijd in een 

bepaalde context; de theorie die wij aanhangen 'kleurt' de observatie. Verder moet 

volgens Gervais worden betwijfeld of het bestaan van een waarden-vrije, puur descriptie

ve, taal wel zo vauzelfsprekend is als vaak wordt verondersteld. Taal heeft (vaak) een 
evaluatieve component. Een voorbeeld is het begrip genetisch 'risico'. Dit bevat immers, 

in tegenstelling tot het meer neutrale begrip 'kans', een negatief waarde-oordeel: wat 'ge
riskeerd' wordt, bevat een onwaarde. 
Het ontbreekt hier aan ruimte om deze sociologische en epistemologische kritiek grondig 

te becommentariëren. Ik volsta met enkele kanttekeningen. Om te beginnen realiseren de 
meeste counselors zich dat onvermijdelijk soms evaluatieve componenten binnensluipen in 
de voorlichting. Lichaamstaal, woordkeuze, 'timing' van interventies/opmerkingen, 

herhalingen, intonatie, etcetera. kunnen alle onbedoeld uitdrukking geven aan waarde

oordelen van de counselor en de keuze van de cliënt beïnvloeden. Niet-directiviteit wordt 
door (verstandige) counselors dan ook niet geclaimd als een vauzelfsprekende eigenschap, 
maar gezien als een ideaal dat zij zo dicht mogelijk moeten zien te benaderen (zij het met 

inachtneming van bepaalde grenzen, zie 6.3.2.2). Het is cruciaal dat de counselor zich 
realiseert dat zijn eigen waarden, zijn ervaringen en zijn opleiding de beschrijving van 

ziekten, met name van de ernst ervan, kunnen kleuren, dat zijn taalgebruik een 'important 

medium of transmitting values' is. Het is dan ook van belang dat de counselor commu
nicatieve vaardigheden aanleert die hem in staat stellen tot een 'cliënt-centered' dia-
100g.16 

In de genetic counseling is er toenemende aandacht voor het elimineren van dit soort 
waardeoordelen. Zo worden in de erfelijkheidsvoorlichting iuzake erfelijke dootlleid de 
termen 'normaal' en 'afwijkend' of aangedaan vervangen door de cultureel neutrale 

termen 'horend' en 'doof'. 'The changes in terminology made by the staff ". for direct 
communication and for wri.tten or visual counseling materials helped to make genetic 
counseling nondirective and increased the rapport betwecn the counselors and counsc
lees. '17 Uiteraard maakt de hulpvrager zijn keuzen niet in een vacuüm, zonder dat er 

sprake is van enige invloed vanuit de omgeving. Zo kan inderdaad ook van de beschik
baarheid van een test op zich, of van het spreken over 'medische indicaties' voor 

genetische testen, een zekere druk uitgaan om daarvan gebruik te maken. Dit doet echter 
geen afbreuk aan het belang van het ideaal van de niet-directiviteit, zoals Duster lijkt te 
suggereren, maar onderstreept het belang ervan. Juist omdat niet gegarandeerd is dat het 
ondergaan van een test inderdaad spoort met de eigen waarden van de hulpvrager is een 

niet-directieve attitude aangewezen, die gericht is op het bevorderen van de autonomie 

van de hulpvrager. 
Hiermee kom ik aan de tweede, etMsche, vraag: Is een ongeclausuleerde niet-directiviteit 

in de context van de 'reproductive counseling', zoals bijvoorbeeld bepleit door de com-
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missie van het 'Institute of Medicine' , wenselijk?18 Kan de counselor daar vanuit moreel 

oogpunt altijd mee uit de voeten? 

6.3.2 Niet-directiviteit: wenselijk of bedenkelijk? 

Op basis van het bovenstaande kan men al vennoeden dat een eenduidig antwoord op 

deze vraag niet mogelijk is. Men zal om te beginnen onderscheid moeten maken tussen de 

verschillende typen of cOllceptell van niet-directiviteit. Het lijkt bovendien nuttig om een 

onderscheid te maken tussen enerzijds het (al dan niet) venvervell van genetische informa

tie door een cliënt of diens verzoek om een bepaalde test te krijgen, en anderzijds het ge
bruikell van (beschikbare) genetische infonnatie door de cliënt. Verder moet men diffe

rentiëren tussen de klassieke 'reproductieve' genetische counseling en voorlichting over 
mogelijke genetische risico's voor de toekomstige gezondheid van de (eventueel) te 

onderzoeken persoon zelf. Relevant is tenslotte ook het onderscheid tussen het gevraagd 
of ongevraagd geven van advies, en tussen het counselen van competente en niet-compe
tente cliënten. 
Erfelijkheidsvoorlichting in verband met (eventuele) genetische risico's voor iemands 

eigen gezondheid komt afzonderlijk aan de orde in paragraaf 6.4 (Genetische) counseling 

in verband met de voortplanting komt aan de orde in deze paragraaf. De opzet ervan is 

als volgt: eerst belicht ik een niet-directief alternatief voor de 'niets dan de feiten'-versie 

van niet-directief counselen (paragraaf 6.3.1), daarna het thema 'directiviteit in verband 

met de voortplanting' (paragraaf 6.3.2). 

6.3.2.1 'Mor.l educ.tion': een tussenweg 

Een van de varianten van niet-directief counselen is zoals gezegd de 'niets dan de feiten'

versie. De counselor beperkt zich hierbij tot het (zo objectief mogelijk) verstrekken van 

informatie over de medisch-genetische feiten en, indien er sprake is van een verhoogd 

risico op het krijgen van een gehandicapt kind, over de uiteenlopende handelingsalterna

tieven. 19 Deze manier van erfelijkheidsvoorlichting spoort naadloos met het zogenaamde 
'informatie-model' van de arts-patiënt relatie. zo Dit model schiet, zo wordt in brede 

kring erkend, tekort: de taak van de arts in het algemeen en de counselor in het bijzonder 
houdt niet op bij het informeren van de patiënt over relevante medische of medisch

genetische feiten. Van de arts wordt óók gevraagd dat hij de patiënt of cliënt helpt bij het 

'hanteren' van deze informatie; de informatie moet een plaats krijgen in het bestaan van 

de hulpvrager. Dit vereist een 'goed gesprek', waarin de verwachtingen en (morele en 
niet-morele) waarden van de hulpvrager worden verkend, met het doel te helpen bij het 

maken van een keuze die het best bij hem past. Emanuel en Emanuel spreken hier van het 

'illlerpretatieve' model van de arts-patiënt relatie. 2! Binnen dit model is er dus uitdmk
kelijk aandacht voor morele waarden en normen, en eventueel ook voor belangen van der-
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den. Echter, de morele dimensie wordt slechts aan de orde gesteld vanuit het perspectief 

van de cliënt: de counselor heeft (binnen dit model) de taak te helpen bij het verhelderen 

en verwerkelijken van de waarden van de cliënt - het is de counselor niet toegestaan te 

appelleren aan andere waarden en morele gezichtspunten dan die van de cliënt. (Ook) 
deze 'interpretatieve' counseling is dus fundamenteel 'cliënt-centered'. Maar is het ook 

altijd de ethisch meest verantwoorde benadering? 

Voor sommigen is dit wellicht een dwaze vraag; 'cliënt centered' counseling doet toch bij 

uitstek recht aan de morele eis om de autonomie van de cliënt te respecteren? Welnu, dit 

is voor discussie vatbaar. Men moet een onderscheid maken tussen enerzijds autonomie 

als recht om uiteindelijk zelf te kiezen en anderzijds autonomie in het besluitvormingspro
ces." Men kan het belang van het eerste onderschrijven zonder het tweede te erkennen; 
ook al is de hulpvrager, minstens tot op grote hoogte, vrij bij het bepalen van zijn keuze 

(inzake de voortplanting), het staat hem niet vrij om de gevolgen van zijn beslissingen te 

negerell. Een arts hoeft met het aankaarten van de morele aspecten van de verschillende 

handelingsalternatieven dan ook niet te wachten tot de cliënt hem daar toesternnling voor 

geeft. Van dit onderscheid maakt Arras gebruik voor de onderhavige discussie: hij bepleit 
een zogenaamde 'moral educatiou'-model van niet-directief counselen.23 Dit is gericht op 
het versterken van het besef van de morele dimensies van keuzen inzake de voortplanting. 
Dit model is bedoeld als een compromis tussen niet-directief counselen en het meer 
controversiële directieve model, immers: het 'maral education' model is niet-directief wat 
betreft de illhoud van de keuze die de cliënt uiteindelijk maakt, maar directief wat betreft 

het proces van diens besluitvorming - de counselor ontzegt de cliënt immers het recht 'ta 

waive a serious consideration of possible grave harm to others'. In de termen van 
Gervais: 'Such arevision will require the counselor to direct the cliënt through a much 

more intensive value-based scrutiny of the available options, playing an aC/ive role in 
ex panding the c1ient's awareness of the evaluative issues posed'. 24 

Ik plaats bij dit 'moral education'-model de volgende kanttekeningen. Een eerste punt 

betreft de ratio van het 'morele vorming'-model. Arras zoekt naar een alternatief voor de 
gangbare ('cliënt centered') versie van niet-directief counselen, omdat deze nauwelijks 
effect heeft op beslissingen van aanstaande ouders met een hoog genetisch risico, 

concreet: (de beperking tot) het objectief presenteren van medisch-genetische feiten leidt 
lang niet altijd tot de preventie van de geboorte van ernstig gehandicapte kinderen. Arras 
veronderstelt kennelijk dat het 'morele vorming' -model wat dit betreft effectiever is. Of 

dit vermoeden gegrond is, moet uiteraard nog blijken. Wat hier ook van zij, het 'vor
ming'-model kan ook om een andere reden worden verdedigd: aangezien keuzen inzake 
voortplanting een morele dimensie (kunnen) hebben, kan een manier van counseling die 
deze dimensie expliciteert bijdragen aan een geïnformeerde, weloverwogen. beslissing 
door de cliënt. Deze ratio kan waarschijnlijk op meer steun rekenen dan de door Arras 

gegeven ratio. 
Ten tweede: een voordeel is dat het educatie-model de counselor niet dwingt om te doen 
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alsof de morele dimensie van de keuzeproblematiek naadloos samenvalt met de persoonlij

ke (morele) zienswijze van de individuele cliënt. Wellicht zullen sommigen dit model 

afwijzen op grond van het beginsel van respect voor autonomie, omdat het de cliënt 

'dwingt' om zich rekenschap te geven van de morele aspecten van zijn probleemsituatie. 

Deze kritiek is mijns inziens dubieus, omdat zij blijk geeft van een volledig 'uitgekleed' 

autonomie-concept. Men kan juist verdedigen dat de autonomie wordt vergroot door te 

weten wat men doet (door de morele aspecten van de eigen handelingsopties onder ogen 

te zien en bij de besluitvorming te betrekken), niet door zonder meer - onbezonnen - te 
doen wat men wil. Mensen hebben het vermogen om kritisch te reflecteren op hun 

wensen en om hun verlangens en preferenties te herzien.25 Autonomie veronderstelt pre
cies de aanwezigheid van deze capaciteit. Welnu, moreel overleg, gericht op het overwe
gen van de waarde van hetgeen wordt nagestreefd, draagt bij aan deze 'zelfreflectie'. 

Hoewel het 'moral education' -model het maken van een lVelovenvogen beslissing kan 

bevorderen is toch een waarschuwing op zijn plaats. In de alledaagse praktijk kan de 

grens tussen enerzijds het 'educatie' -model en anderzijds directief counselen gemakkelijk 
worden gepasseerd. Terecht stelt Yarborough dat de psychosociale dynamiek van de arts

patiënt relatie de gelijkheid tussen beide partijen kan ondermijnen: 'Discussioll on the part 
of the counselor has the potential to function as coercioll in the life of the cliënt'. 26 Dit 
gevaar is geen reden om het educatie-model bij voorbaat af te wijzen, maar wel om in de 

opleiding tot genetic counselor vaardigheden aan te leren die dit gevaar helpen verkleinen. 

En 'last, but not least': Arras lijkt te miskennen dat in onze samenleving een aanzienlijke 

pluraliteit aan morele opvattingen bestaat. Hoe ziet de morele vorming er tegen deze 

achtergrond inhoudelijk uit? Welke morele aspecten (mogen of moeten) worden ingebracht 

in de counseling? Het antwoord: 'alle' lijkt enigszins naïef wanneer men bedenkt dat 

vanuit de diverse levensbeschouwelijke posities velerlei verschillende morele waarden en 
normen relevant zijn. Alleen alom praktische redenen, zoals tijdgebrek, zal een selectie 

moeten plaatsvinden, of zal het ene aspect meer aandacht (mogen of moeten) krijgen dan 

het andere. Mij lijkt het bijvoorbeeld niet nodig dat de counselor, wanneer hij mensen 

met een verhoogd risico op het krijgen van een gehandicapt kind wijst op de optie van 

IVF-met-donoreicellen, meedeelt dat masturbatie volgens het leergezag van de rooms 

katholieke kerk 'onnatuurlijk en dus onaanvaardbaar' is. Als de counselor selecteert (wel 

lJloét selecteren) welke zijn dan de criteria? Is dit wenselijk dit helemaal aan de individue
le counselor over te laten - met als gevaar dat morele educatie versmald wordt tot de 
(mogelijk enigszins buitenissige) morele visie van de individuele counselor? Hoe ziet het 
ideale-en-tegelijk-praktisch-haalbare 'moral education' model er uit? Dit zijn, lijkt mij, 

belangrijke vragen die aan de orde moeten komen wil een verantwoorde implementatie 
van het 'moral education' model mogelijk zijn. 

Het 'moral education' -model vormt een correctie op zowel de 'niets dan de feiten' -versie 
van niet-directief counselen als op de louter interpretatieve variant. Rest de vraag of niet 
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onder omstandigheden óók directiviteit verantwoord of zelfs aangewezen kan zijn. Bedenk 

dat de counselor die het 'moral education'-model aanhangt lIiteindelijk de keuze van de 

cliënt zal (moet) steunen: dit model is immers alleen directief wat betreft het proces van 
de besluitvorming. Welnu, moet de counselor inderdaad altijd de waarden, voorkeuren en 
voornemens van de cliënt respecteren? Mag hij de hulpvrager nooit advies geven? Moet 

hij bovendien, ongeacht de inhoud van diens voornemens, (actief) helpen bij de reali

sering ervan, overeenkomstig zijn vermeende professionele verplichting tot 'onvoorwaar
delijke steun'? 

6.3.2.2 Directiviteit: toetsen, regels, en uitzonderingen 
Deze paragraaf concentreert zich op twee vragen. De eerste vraag betreft de counseling 

die gericht is op verheldering van de problematiek van de cliënt: mag de hulpverlener 
(moreel) advies geven inzake de voortplanting? De tweede vraag betreft de counseling van 
een cliënt die vraagt om prenatale diagnostiek. De toespitsing op dit type diagnostiek ligt 
in de context van een ethische analyse van 'reproductive counseling' voor de hand. Heeft 

de counselor een 'poortwachtersfunctie' bij de toegang tot prenatale diagnostiek? Of 
vereist het beginsel van niet-directiviteit inderdaad dat de counselor de waarden en prefe

renties van de cliënt te allen tijde respecteert en onvoorwaardelijke steun biedt bij het 
realiseren van diens 'parental goals'? Deze laatste vraag komt als eerste aan de orde. 

Is de wil om te weten wet? Prenatale diagnostiek als casus 
Indien respect voor de keuzevrijheid van de cliënt de hoogste waarde is (en absoluut zou 

gelden), zou ieder verzoek om prenatale diagnostiek mogen of zelfs moeten worden 
ingewilligd. In de praktijk wordt de vraag om prenatale diagnostiek echter door de arts 
gewogen - en soms te licht bevonden; de waarden van de cliënt botsen op medisch

professionele waarden, hetzij van de beroepsgroep als geheel, hetzij van de individuele 

hulpverlener of het betreffende team. Pleidooien voor niet-directiviteit gaan veelal samen 

met de erkenning van medisch-professionele grenzen aan het inwilligen van wensen van 

de cliënt. Zo besloot de Gezondheidsraadcommisie 'Erfelijkheid' haar pleidooi voor niet

directiviteit met de opmerking dat dit niet betekent dat de counselor 'zonder meer moet 
meegaan met ieder verzoek ... De adviesgever is bijvoorbeeld gehouden aan de professio

nele normen van zijn beroepsgroep·.n Hiermee is duidelijk dat de norm van niet-directi

viteit functioneert binnen een medisch-ethisch kader dat (minstens globaal) grenzen stelt 

aan de toepassing van prenatale diagnostiek. 
Bij de besluitvonning over het al dan niet bieden van toegang tot prenatale diagnostiek 

spelen verschillende - deels controversiële - toetsen een rol. Een eerste toets is gelegen in 

het in ons land algemeen onderschreven object van prenatale diagnostiek: deze heeft 
uitsluitend betrekking op kenmerken die een gezondheidsprobleem betreffen. Dit is ook 
vastgelegd in de eind 1995 gesloten 'Overeenkomst Klinische Genetica in Nederland anno 

202 



1996. Indicaties en machtigingen' (van de Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica 
i.o. en de Zorgverzekeraars Nederland)." Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen plaats is 
voor prenataal chromosoomonderzoek uitsluitend met de bedoeling om op grond van niet

medische ('psychosociale') overwegingen te selecteren op het geslacht. Tegen deze 
achtergrond worden in ons land ook enkele andere toepassingen van prenatale diagnostiek 
(prenataal onderzoek) afgewezen, bijvoorbeeld: 

a. prenataal onderzoek uitsluitend met het voornemen om de geboorte van (gezonde) 

draagsters van geslachtsgebonden ziekten te voorkomen, dit met de bedoeling om de 
betreffende meisjes later moeilijke afwegingen wat betreft hun voortplanting te besparen 
(zie hoofdstuk 5); 

b. prenatale 'vaderschapsbepaling' met het doel de zwangere vrouw te informeren over de 

identiteit van de verwekker van het kind, zodat zij een geïnformeerde beslissing kan . 
maken over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap; 

c. het testen van de foetus op de geschiktheid om na de geboorte als dOllor van weefsel of 

een orgaan te kunnen fungeren ten behoeve van een broertje of een zusje (zie hoofdstuk 
5)29; 

d. prenatale (DNA-) diagnostiek van kemnerken die, net als het geslacht, niets te maken 
hebben met ziekte, zoals DNA-variaties die mogelijk samenhangen met de sexuele 
voorkeur van het toekomstige kind (het vermeende 'homo-gen').JO 

Het gaat er hier niet om de verschillende 'niet-medisch-geïndiceerde' (on-)mogelijkheden 

aan een nadere ethische beschouwing te onderwerpen. Zij kuIUlcn ieder onderwerp zijn 
van nader ethisch debat. Van belang in dit bestek is slechts de constatering dat de (in ons 

land erkende) object van prenatale diagnostiek een 'onvoorwaardelijke steun' aan de cliënt 
uitsluit. 
Een tweede toets, waarover ook onder hulpverleners geen volledige overeenstemming 
bestaat, betreft het voornemen van de zwangere vrouw, meer in het bijzonder de conclusie 
die zij voornemens is te verbinden aan een eventuele ongunstige uitslag van het onder
zoek. Het gaat hierbij vooral om de vraag of de hulpverlener de toegang tot prenatale dia
gnostiek mag (of zelfs moet) ontzeggen aan een vrouw die abortus bij voorbaat afwijst. 

(Dit laatste komt in de praktijk overigens niet vaak voor). In het onderstaande komt deze 
vraag om te beginnen in algemene zin aan de orde. Vervolgens spitst ik de vraag toe op 
prenatale diagnostiek van later in het leven optredende, onbehandelbare, ziekten. Ik zal 
verdedigen dat de tweede toets in de regel geen steun verdient, maar wel in uitzonderlijke 

(deels hypothetische) gevallen. 
De praktijk met betrekking tot de tweede toets is niet uniform. In een aantal centra 
hanteert men tcn overstaan van vrouwen die prenatale diagnostiek vragen, maar een 
abortus onder alle omstandigheden bij voorbaat afwijzen een zogenaamd 'ontmoedi
gingsbeleid'. De belangrijkste reden voor dit beleid is dat aan (invasieve vormen van) 
prenatale diagnostiek het risico op een miskraam kleeft (0.2-0.5%), en dat men dit risico 
niet wil nemen als de vrouw aan een ongunstige uitslag bij voorbaat geen consequenties 
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wil verbinden. Een tweede argument voor het ontmoedigingsbeleid is dat een ongunstige 

uitslag aanstaande ouders die abortus afwijzen confronteert met een belastende weten
schap. Deze toets was reeds jaren geleden voorwerp van politieke discussie, getuige 

bijvoorbeeld de Kamervragen van het G.P. V.-kamerlid Schutte: 'Acht de staatssecretaris 

het gewenst, dat een dergelijk onderzoek niet wordt belast met de vraag of bij de ouders 
bereidheid bestaat tot een abortus provocatus in geval van een vastgestelde afwijking bij 

het nog ongeboren kind?' De heer Dees, destijds staatssecretaris van het (toenmalige) 
ministerie van WVC, antwoordde (mede namens de minister): 'Ja. Het al of niet ver
richten van het onderzoek mag op geen enkele wijze afllankelijk zijn van de vraag of de 
(aanstaande) ouders bereid zijn het eventueel afbreken van de zwangerschap in overwe

ging te nemen'. 31 De richtlijnen inzake genetisch onderzoek van bijvoorbeeld de Raad 

van Europa bevatten een zelfde bepaling.32 

Ik acht de argumenten voor een ontmoedigingsbeleid niet overtuigend. (Dit beleid wordt 

nog wankeler indien in de toekomst niet-invasieve prenatale diagnostiek - 'fetal cell 
sorting' - mogelijk zou worden, waaraan immers niet het risico kleeft dat men een 
miskraam induceert). De genoemde argumenten onderstrepen wel het belang van goede 
voorlichting aan en begeleiding van de aanstaande ouders. Bovendien pleiten onder andere 

de volgende overwegingen voor een 'onvoorwaardelijke' - niet aan het voornemen van de 
vrouw gerelateerde - toegang33 : 

- prenatale diagnostiek is gericht op het informeren van de aanstaande ouders. De meesten 

van hen hebben deze informatie nodig om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen 
over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap, anderen om zich beter te kunnen 
voorbereiden op de eventuele geboorte van een gehandicapt kind. Wie alleen het eerste 
motief aanvaardbaar vindt. creëert een onaanvaardbare rechtsongelijkheid; 
- een belangrijk doel van prenatale diagnostiek is het wegnemen van ernstige bezorgdheid 
van aanstaande ouders met een verhoogd risico op het krijgen van een gehandicapt kind. 
Het blokkeren of bemoeilijken van de toegang tot deze diagnostiek kan ertoe leiden dat 

een aantal aanstaande ouders onnodig ongerust blijft; 

- prenatale diagnostiek van een afwijking kan soms een tijdig perinataal ingrijpen mogelijk 
maken, waardoor de prognose voor het kind verbetert (denk bijvoorbeeld aan bevalling in 
een gespecialiseerd centrum). 

Hoewel het uitgangspunt van een onvoorwaardelijke, niet aan het voornemen van de 
vrouw gerelateerde, toegang tot prenatale diagnostiek (voorzover medisch geïndiceerd) in 
zijn algemeenheid steun verdient, mag men dit mijns inziens niet verabsoluteren. 34 Ik 
licht dit toe aan de hand van twee voorbeelden, die beide relevant zijn voor de discussie 
over grenzen aan de niet-directiviteit. 
Het eerste voorbeeld betreft prenatale diagnostiek van later in het leven optredende, 
onbehandelbare ziekten, zoals de ziekte van Huntington (HD).35 Prenatale diagnostiek 

van HD vindt, zeker ook in ons land, slechts plaats indien de ouders voornemens zijn om 
in geval van een ongunstige uitslag abortus te laten verrichten. Zodoende wordt een 
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uitzondering gemaakt op het begiruel van de niet-directiviteit. Is dit aanvaardbaar? 

Bestaan er tussen de 'traditionele' toepassingen van prenatale diagnostiek (gericht op 
ziekten die zich reeds bij de geboorte of tijdens de vroege kinderjaren manifesteren) en 
prenatale diagnostiek van 'late onset' ziekten moreel relevante verschillen die maken dat 
de algemene norm hier haar geldigheid verliest? 
Het standpunt van de commissie 'Erfelijkheid' van de Gezondheidsraad luidde dat hier 

sprake is van een ol/oplosbaar di/ell/llla tussen enerzijds het belang van aanstaande ouders 
bij een mogelijk geruststellende uitslag en anderzijds het recht van het toekomstige kind 

om niet te weten (dit is het recht van het kind om te zijner tijd zelf te kunnen beslissen 
inzake het al dan niet ondergaan van de voorspellende test)." Mijns inziens weegt het 

recht van het kind zwaarder, en is een slechts voorwaardelijke toegang tot prenatale 

diagnostiek in dit geval gerechtvaardigd en zelfs aangewezen. In dit verband is de 
(vrijwel) unanieme afwijzing van (postnatale) presymtomatische diagnostiek van de ziekte 
van Huntington bij kleine kinderen van belang; dergelijk onderzoek vindt, voorzover 

bekend, niet plaats, ook niet als ouders daarop aandringen, omdat het indruist tegen het 
recht van het kind om niet te weten - van een onoplosbaar dilemma is hier geen sprake. 

(zie hoofdstuk 8) Om redenen van consistentie moet deze praktijk analoog worden 

toegepast in het kader van prenatale diagnostiek van de ziekte van Huntington: dit mag 

niet plaatsvinden als de ouders hoe dan ook voornemens zijn de zwangerschap uit te 
dragen; in dat geval zou men immers de facto presymptomatische diagnostiek bij het kind 

verrichten. Of het presymptomatisch onderzoek nu vaal' of I/a de geboorte plaatsvindt is 

redenerend vanuit de belangen en rechten van het opgroeiende kind niet van belang: 'the 
timing of harm is irrelevant'. 
De ervaring wijst - gelukkig - uit dat aanstaande ouders die een selectieve abortus bij 
voorbaat afwijzen veelal terugkomen van hun verzoek nadat zij door de counselor zijn 

voorgelicht over de risico's van (een ongunstige uitslag van) de prenatale test voor het 

toekomstige kind. 37 

Deze casus illustreert dat Arras' 'moral education' -model van niet-directief counselen 
soms niet volstaat; de counselor moet in dit geval iuuners het recht van het toekomstige 
kind op niet-weten laten prevaleren boven de belangen en preferenties van de aanstaande 
ouders, als deze althans hun verzoek handhaven." Ook het door de Canadese 'Royal 
Commission on Ncw Reproductive Technologies' bepleite compromis is problematisch: de 

counselor zou in dit geval prenatale diagnostiek moeten olllmoedigel/ (ontraden) - met een 
beroep op het belang bij niet-weten of de autonomie van het toekomstige kind - maar hij 

dient de aanstaande ouders, indien deze onverhoopt insisteren, vanwege het begins.el van 
respect voor hun autonomie toch toegang te verschaffen. 39 Met andere woorden: de 

counselor zou directief counselen moeten combineren met het verschaffen van OJlvoor

waardelijke toegang. Dit voorstel lijkt mij incoherent: indien volge"" deze commissie de 
bezwaren tegen de test in dit geval zodanig zijn dat zij een uitzondering op het beginsel 
van de niet-directiviteit noodzakelijk acht, kan zij de hulpgever toch niet tegelijk moreel 
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verplichten de test aan te bieden op grond van het feit dat de aanstaande ouders zich niet 
gevoelig tonen voor deze morele bezwaren? 
De voorwaardelijke toegang laat overigens onverlet dat een vrouw te allen tijde de 
vrijheid heeft om na het ontvangen van een ongunstige uitslag terug te komen van haar 

eerder geuite voornemen, en de zwangerschap uit te dragen. De impliciete boodschap van 
het onderhavige beleid mag niet zijn 'dat men abortus moet laten verrichten als de uitslag 
ongunstig is'. De directieve boodschap is dat toekomstige kinderen te zijner tijd zelf 

moeten kunnen beslissen over presymptomatisch onderzoek op dragerschap van HD, en 
dat om die reden vragen van ouders om de test niet worden gehonoreerd. Strikt in deze 

lijn doorredenerend zou ook geen prenatale diagnostiek van (de aanleg voor) HD mogen 
plaatsvinden. Echter, vrouwen hebben in onze samenleving (binnen bepaalde grenzen) de 

vrijheid om, indien zij zich naar hun eigen oordeel in een noodsituatie bevinden, te 
besluiten tot een abortus. Cliënten die voornemens zijn om van die vrijheid gebruik te 
maken indien de foetus drager van het Huntington-gen zou zijn, krijgen, anders dan 
cliënten die abortus provocatus bij voorbaat afwijzen, wel toegang tot prenatale dia

gnostiek; de uitvoering van dat voornemen betekent immers dat geen drager wordt 

geboren - en dus: dat van een schending van het recht op niet weten van een toekomstig 
kind geen sprake zal zijn. 

Een tweede voorbeeld van een (slechts) voorwaardelijke toegang tot prenatale diagnostiek 

betreft een situatie die zich tot nog toe, voorzover mij bekend, niet heeft voorgedaan, 
maar volgens een aantal deskundigen geenszins denkbeeldig is: een verzoek om prenatale 
diagnostiek met het voornemen een onverhoopt 'normale' foetus te laten aborteren. 4o De 
reden dat ik vrij uitvoerig in ga op deze vooralsnog hypothetische casus is dat deze een 

belangrijke heuristische waarde heeft. 
Ik neem als voorbeeld een paar, waarvan man en vrouw een erfelijke vorm van doofl1eid 
hebben die géén deel uitmaakt van een samenstel van afwijkingen - de zogenaamde "1011-

syndromic' doofheid, die bij ongeveer 75% van de mensen met een erfelijke vorm van 
doofheid vóórkomt. (Een vergelijkbare problematiek zou zich kunnen voordoen met be

trekking tot bijvoorbeeld achondroplasie, een vorm van erfelijke dwerggroei). De ervaring 
met het counselen van dove paren wijst uit dat meeste doven zowel blij zijn met een 
horend als met een doof kind." Sommige paren hebben echter liefst een doof kind: zij 

voelen zich bedreigd en onzeker door het vooruitzicht van een kind dat gewoon kan 
horen. Bovendien zien zij doofheid vaak niet als een (ernstige) handicap; veel doven 

maken deel uit van de (hechte) subcultuur van dove mensen, waarin frequent onderling 

wordt gehuwd, en waarin dooflleid vaak eerder wordt beleefd als een variatie op het 
spectrum van het normale dan als een handicap, een variatie waarmee prima te leven valt, 
zéker binnen de eigen subcultuur. Welnu, de meer dan honderd genen die erfelijke 
doofheid veroorzaken worden momenteel in snel tempo in kaart gebracht. 42 Daarmee 
komt de technologie om genoemde wens te vervullen in principe beschikbaar: prenataal 
DNA-onderzoek naar de erfelijke aanleg voor één van de vormen van ('niet-syndromale') 
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doofheid - met het oog op het aborteren van de nonnale foetus. (Voor de goede orde wijs 

ik er nogmaals op dat erfelijke doofheid genetisch zeer heterogeen is, en dat deze casus 

alleen al op genetisch-theoretische gronden slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde 
kan zijn). 

Dit type (vooralsnog fictieve) casuïstiek is, aldus de Amerikaanse klinisch geneticus 
Nance, wellicht 'the ultimate test of non-directive counseling'. 43 Daarin heeft hij denk ik 
gelijk, omdat een eventuele 'dysgenetische' toepassing van prenatale diagnostiek de be

staande referentiekaders rond genetic courueling in het algemeen en prenatale diagnostiek 
in het bijzonder overhoop zou gooien. Enkele (Nederlandse) counselors aan wie ik deze 
casus voorlegde reageerden dan ook verontwaardigd: 'Dit is toch een pervertering van de 

prenatale diagnostiek!'. Soortgelijke reacties werden gegeven door Canadese artsen. 44 

Het is echter niet uit te sluiten dat een aantal counselors vindt dat het verantwoord kan 
zijn te helpen garanderen dat een doof kind wordt geboren. Zij zullen ter rechtvaardiging 

van hun positie waarschijnlijk wijzen op het belang van respect voor de subcultuur van 
doven, en voor de in die subcultuur vigerende norm dat doofheid 'gewoon een variatie' 
is. (Nanee zelf lijkt deze mening toegedaan"). Zij zullen vermoedelijk niet onderschrij

ven dat de bedoelde toepassing dysgenetisch is, want deze kwalificatie veronderstelt dat 

doofheid een handicap is - hetgeen juist wordt ontkend. Binnen het hier geschetste 

perspectief is prenatale diagnostiek 'om te selecteren op doofheid' wellicht niets meer dan 
een logisch vervolg op de recent gegroeide (en in brede kring aanvaarde) praktijk om het 

taalgebruik van genetic counselors te ontdoen van waardeoordelen die de dominante 

cultuur weerspiegelen van mensen die kunnen horen: wie niet 'in tenninis' wil discrimi
neren, moet evenmin discrimineren wat betreft het oogmerk van prenatale diagnostiek -

'Wie A zegt, moet ook B zeggen'. De amerikaanse filosoof Green heeft onlangs betoogd 

dat deze stap verantwoord is: '". in cases of this sart, individual freedom should prevail 
on bath sides. Parents should be free to seek professionals willing to assist them in their 
requests. Genetic professionals ... should be free to make their own decisions or to set 
their own policies in responding to requests for information of tltis sort. Whichever policy 
they choose cannot be faulted as clearly wrong'." 
Naar mijn mening is hier echter een afwijzend standpunt aangewezen. Waarom? Niet 
vanwege het feit dat men een gezonde foetus zou aborteren - dat is regel bij de 'klassieke' 
abortus provocatus, en voor het aborteren van een gezonde foetus bestaan minstens in een 
aantal gevallen aanvaardbare ('goede') redenen. Bovendien: stel, 'for the sake of argu
ment', dat het paar zijn doel zou kuIll1cn bereiken door pre~conceptionele maatregelen, 
bijvoorbeeld via genetisch onderzoek van de onbevruchte eicel, gevolgd door een selecti

eve bevruchting van uitsluitend eicellen lIIet een genmutatie die leidt of predisponeert tot 
doofheid bij het kind - dan zouden de (althans: mijn) morele bedenkingen niet helemaal 

(of misschien: helemaal niet) verdwijnen. Mijn afwijzend standpunt komt evenmin voort 

uit het feit dat aaruta.nde ouders een dove foetus geboren willen laten worden. Men kan 
er alle respect voor hebben als aanstaande ouders een kind met een dergelijke handicap 
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kunnen aanvaarden. Waar wringt hem dan de schoen? Het schokkende is dat men een 

doof kind prefereert, een handicap die ongetwijfeld een ernstig nadeel ('comparative 
disadvantage') is voor het kind. De opvatting dat doofheid 'gewoon een variatie op het 

spectrum der normaliteit' is, lijkt mij onhoudbaar. 47 De negatieve kanten van doofheid 
en de invaliderende aard ervan kulmen slechts worden ontkend (of gebagatelliseerd) in een 

omgeving die optimaal is ingericht voor en aangepast aan doven, maar zullen zich 
onweerstaanbaar manifesteren in 'the real world': dove mensen hebben daar op vele 
terreinen beduidend minder kansen en mogelijkheden. 

De casus 'prenatale diagnostiek om te selecteren op doofheid' (of tegen 'normaliteit') is, 

zoals gezegd, intrigerend vanwege zijn heuristische waarde. Hij dwingt tot een bezinning 
op het doel en de normatieve fundamenten van de klinische genetica. Het primaire doel 

van 'reproductieve' erfelijkheidsvoorlichting en prenatale diagnostiek is volgens de 
dominante opvatting niet de preventie van de geboorte van een kind met een aandoening 
of afwijking - dit is hoogstens een nuttig effect - maar het vergroten van de mogelijk
heden van de cliënt tot zelfbeschikking, concreet: het mogelijk maken van een geïnfor

meerde keuze inzake de voortplanting, die past bij de waarden van de individuele cliënt. 
Kan dan niet juist de counselor die desgevraagd mee zou werken aan het opzettelijk doen 

ontstaan van een gehandicapt kind zich beroepen op de gangbare filosofie van zijn be

roepsgroep, zoals Nance lijkt te suggereren? Stellen de critici van deze toepassing van 
prenatale diagnostiek dan niet in feite de nonnatieve fundamenten (de 'filosofie') van de 

'reproductive' counseling tcr discussie? 
Tegenover deze visie kunnen twee alternatieven worden geplaatst. De eerste mogelijkheid 
is dat de filosofie van de erfelijkheidsvoorlichting fundamenteel wordt gewijzigd: 'Het is 

bij nader inzien niet vol te houden dat erfelijkheidsvoorlichting uitsluitend of primair het 
vergroten van de zelfbeschikking van de cliënt tot doel heeft, en dat de eventuele bijdrage 

aan de preventie van de geboorte van gehandicapte kinderen van geen of slechts secundair 

belang is voor het bepalen van de effectiviteit van de voorlichting. Wij moeten erkennen 
dat het - of althans één - doel van de voorlichting gelegen is in preventie, dat het 
respecteren of vergroten van zelfbeschikking ofwel 'slechts' één doel is (naast preventie), 
ofwel een moreel principe dat bij de realisering van het (dominante) doel van de erfelijk
heidsyoorlichting, namelijk preventie, in acht moet worden genomen'. 48 Binnen deze 
optiek krijgt met andere woorden respect voor autonomie 'slechts' een instrumentele 

waarde.Ik wil pleiten voor de tweede optie, inhoudend dat de gangbare filosofie van de 
erfelijklleidsvoorlichting weliswaar wordt gehandhaafd, maar wordt gepreciseerd. De taak 

van de genetic counselor (vaak kortheidshalve gedefinieerd als helpen bij de realisering 
van de 'parental goals' van de cliënt) is en blijft gericht op het bevorderen van geïnfor

meerde keuzen die passen bij de eigen waarden van de cliënt, met dien verstande dat de 
beschikbare genetische technieken niet mogen worden toegepast om te selecteren tegen 
normale kemnerken of gezondheid. Het gaat hier, als ik het goed zie, niet zozeer om een 

wijziging van de dominante beroepsethiek, alswel om het expliciteren van hetgeen 
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impliciet is (maar tot nog toe zó vanzelfsprekend was dat het geen explicitering behoefde). 

Toegepast op de casus: omdat het vermogen om te horen geen afwijking of ziekte is, mag 
de counselor niet meewerken aan het uitselecteren van deze eigenschap. Het dove paar 

zou dan ook geen toegang mogen krijgen tot prenatale diagnostiek. 
Regelmatig laait in de samenleving de discussie op over de vraag of het indicatiegebied 

voor prenatale diagnostiek niet nader zou moeten worden omschreven en beperkt. 
Sommigen bepleiten een (derde) toets betreffende de emst van de aandoeningen of 

afwijkingen die prenataal zouden mogen worden opgespoord, aan de hand van een te 

ontwikkelen lijst van 'echt ernstige' ziekten. In de 'Overeenkomst 1995' is echter bewust 
van een 'lijst' afgezien. Uitgangspunt van de betrokken beroepsgroepen is dat de ervaring 

met de betrokken afwijking van de adviesvragers zwaar weegt bij het oordeel over het al 
dan niet honoreren van de vraag om prenatale diagnostiek. Dat is mede ingegeven door 
het feit dat het vaak om zeldzame aandoeningen gaat, waarmee noch de gynaecoloog noch 
de klinisch geneticus een grote ervaring heeft voor wat betreft de daadwerkelijke belasting 

in het dagelijks leven." (Zie hoofdstuk 5) Dit laat onverlet dat er vragen kunnen worden 
gesteld die door hulpverleners als problematisch kunnen worden ervaren, en hen voor 

moeilijke afwegingen plaatsen. In alle klinisch genetische centra zijn overlegsituaties 
geregeld voor het bespreken van deze moeilijke ('ongebruikelijke en controversiële') vra

gen. 
Dit betekent dat er wat betreft de ernst van prenataal aan te tonen afwijkingen en 

aandoeningen geen toets van de beroepsgroep-als-collectief bestaat (geen 'landelijke 
norm'), maar dat de ernst van de afwijking of aandoening waarvoor prenatale diagnostiek 

wordt gevraagd wel 'lokaal', door het betreffende team, kan worden getoetst. Verschillen 

van mening over 'moeilijke gevallen' kunnen ertoe leiden dat de klinisch genetische 

centra tot een uiteenlopend antwoord komen. Dit is, gezien de aard van de te maken 
afwegingen, onvermijdelijk. Indien een hulpverlener, alles afwegend, tot de conclusie 

komt dat hij in dergelijke 'grenssituaties' geen medewerking wil verlenen aan prenatale 
diagnostiek, zal hij de hulpvrager moeten verwijzen naar ander centrum. 
In het vorige hoofdstuk heb ik opgemerkt dat het criterium 'ernst van de ziekte' eigenlijk 
een pars pro toto is; bij het beoordelen van de vraag om prenatale diagnostiek zijn 

tenminste drie factoren relevant, die in hun onderlinge samenhang moeten worden 

gewogen: 
- de ernst (strictu sensu) van de ziekte, in samenhaug met de mogelijkheden tot behande

ling; 
- de beginleeftijd van de ziekte; 
- de grootte van het risico dat een kind met het betreffende gendefect later inderdaad de 

ziekte krijgt (de penetrantie van de genmutatie). 
De relevantie van dit laatste aspect wordt zowel door de ethische commissie van het 
Amerikaanse 'Institute of Medicine' als door de Canadese 'Royal Commission on New 

Reproductive Technologies' erkend; beide achten prenatale 'susceptibility' testen, dit wil 
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zeggen prenatale diagnostiek van genetische predisposities voor multifactoriële ziekten, 

(vooralsnog) onverantwoord." In dezelfde lijn bepaalt de genoemde 'Overeenkomst 

1995' dat prenataal DNA-onderzoek (behalve voor mitochondriële ziekten) in ons land 
slechts beschikbaar is indien er sprake is van een verhoogd risico op 'autosomaal 
dominant erfelijke. autosomaal recessief erfelijke. en X gebonden aandoeningen'51 Dit is 
in feite een additionele, aan de ernst van de genetische afwijking gerelateerde, (landelijke) 

toets bij de toegang tot prenatale diagnostiek. 

Deze overwegingen rond de verschillende toetselI bij de toegang tot prenatale diagnostiek 

maken duidelijk dat de beroepsethiek, afspraken met verzekeraars, en persoonlijke 
(~ewetens-)overtuigingen grenzen stellen aan het respect voor de waarden en keuzen van 

de cliënt. De arts is, in de termen van de filosoof Brock, een 'independant agent' met 

professionele (deels door de beroepsgroep vastgelegde, deels persoonlijke) 'commit
ments', die de eigen hulpverlening bij het realiseren van de waarden van de cliënt leiden 

én begrenzen. 52 Waar precies de grens tussen verantwoorde en onverantwoorde toepas
singen van prenatale diagnostiek moet worden getrokken, daarover verschillen - ook 
onder hulpverleners - de meningen. Dat niet ieder verzoek om prenatale diagnostiek kan 
worden ingewilligd, wordt echter, zeker ook in ons land, door alle betrokken artsen 
erkend. Hoewel respect voor de autonomie van de hulpvrager een belangrijke norm is, 
geldt dit niet absoluut; van niet-directiviteit in de zin van een ollvoonvaardeUjke steun, 
wat de cliënt ook vraagt CU vraagt, wij draaien') is geen sprake. 

Mag de arts (ongevl'aagd) advisel'en? 
Bij een verzoek om prenatale diagnostiek is primair de arts aan zet - hij moet, rekening 

houdend met de hierboven genoemde overwegingen, beslissen of hij toegang verschaft. In 
de context van genetic counseling met betrekking tot de voortplanting zijn uiteraard nog 

andere ~ragen aan de orde. Mag een arts bijvoorbeeld, tcn overstaan van mensen met een 
sterk verhoogde kans op het krijgen van een gehandicapt kind, een pre-conceptioneel 

advies geven om van genetisch-eigen kinderen af te zien (helemaal afzien van kinderen, 
adoptie. KID, eiceldonatiè)? Mag een arts ten overstaan van een vrouw die een medische 
indicatie heeft voor prenatale diagnostiek, maar - na voorlichting terzake - niet om deze 
diagnostiek vraagt, aandringen op het ondergaan van dit onderzoek? En mag de arts, 

indien prenatale diagnostiek uitwijst dat de vrucht een afwijking heeft, aansturen op een 

bepaalde beslissing? Deze context, waar primair de cliënt aan zet is, is de oorspronkelijke 
'Sitz im Leben' van de norm der niet-directiviteit: de counselor moet mensen met een 
verhoogd risico op het krijgen van een gehandicapt kind in alle vrijheid en in overeen
stemming met hun eigen waarden en levensbeschouwing laten besluiten over a) het al dan 
niet ondergaan van genetisch onderzoek en b) het al dan niet nemen van maatregelen 
gericht op het voorkómen van de geboorte van een gehandicapt kind: afzien van gene
tisch-eigen kinderen, of prenatale diagnostiek, eventueel gevolgd door selectieve abortus. 
Met betrekking to de vraag: 'mag de erfelijkheidsvoorlichter adviseren?' is vanwege de 
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complexiteit van de materie een eenduidige stellingname onmogelijk. Ten behoeve van de 
overzichtelijkheid zal ik de vraagstelling enigszins inperken, en wel door een dubbel 

onderscheid als het ware 'weg te strepen'. Ten eerste het onderscheid tussen directiviteit 

tcn overstaan van competente of (meerderjarige) niet-competente cliënten. Het counselen 

van /liet-competente individuen vraagt om een afzonderlijke doordenking en blijft hier 

verder buiten beschouwing. De problematiek kan worden geïllustreerd aan de hand van de 
volgende casus 53: Een vrouw is draagster van het fragiele X-syndroom. Zij heeft een 

subnormaal IQ, heeft regelmatig psychotische aanvallen, en is in het verleden uit de 

ouderlijke macht ontzet wegens kinderverwaarlozing. Er is opnieuw kinderwens. Via de 

huisarts bezoekt zij een klinisch genetisch centrum. Er bestaat een groot risico dat zij 

opnieuw nict in staat zal blijken haar eventuele kind te verzorgen. Hoe dient de arts zich 

in dit geval op te stellen? Mag hij bezorgd om het lot van de vrouwen de eventuele 
toekomstige kinderen de rol van adviseur op zich nemen? De vraag stellen is, zo lijkt het, 
haar beantwoorden. Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat het motief om voortplanting 
te ontraden hier niet 'eugenetisch' is, maar pedagogisch; het gaat niet om het voorkómen 
van de geboorte van een verstandelijk gehandicapt kind, maar om het ontraden van het 

verwekken van een kind wiens welzijn in het betreffende gezin ernstig zou worden 

bedreigd. 

Ten tweede het onderscheid tussen een gevraagd en een ongevraagd advies. Wat betreft 
de vraag om een advies inzake de voortplanting ('Dokter, wat zou u doen?') het vol

gende. Hulpverleners spraken in dit verband wel van 'the terrible question'" . In het 
verleden waren genetic counselors in meerderheid sterk gekant tegen het geven van 

gevraagd advies. Het was gebmikelijk om, in reactie op een dergelijke vraag, te bena
drukken dat alleen de hulpvrager zelf kan ontdekken wat in zijn specifieke omstan

digheden en gegeven zijn eigen, persoonlijke levensovertuiging de beste keuze is. Counse

lors komen de laatste tijd echter steeds meer terug van hun weigering desgevraagd advies 

te geven. De ervaring wijst uit dat het 'terugspelen' van de vraag om advies niet altijd 

vruchtbaar isY Een aantal cliënten vindt dat de hulpverlener hen met genoemde weiger

achtige houding in de kou laat staan. Het uitgangspunt zal altijd moeten zijn dat de 
hulpverlener een klimaat probeert te scheppen waarin de hulpvrager zelf tot een keuze kan 

komen. In een aantal gevallen zal een tweede gesprek, eventueel ook met een psycholoog, 
waarin alle relevante aspecten nog eens op een rij worden gezet en de persoonlijke 

problematiek nader wordt geëxploreerd, uitkomst kunnen bieden. Is dat niet het geval, 
dan kan de arts overwegen mee te delen wat andere cliënten in vergelijkbare situaties 

hebben gedaan. Indien de hulpvrager echter zijn vraag om een advies handhaaft, en de 
counselor van mening is dat het niet-geven van zijn persoonlijke mening de cliënt meer 

schade toebrengt dan openheid terzake, is het niet onverantwoord om de eigen mening te 

geven. De hulpverlener moet daarbij wel aangeven dat hij zijn persoonlijke mening geeft, 

en dat de hulpvrager verantwoordelijk blijft voor de te nemen beslissing. 
Het vervolg van mijn beschouwing betreft uitsluitend het (al dan niet) geven van ollge-
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vraagd advies aan competente cliënten. Eerst komen de bezwaren tegen ongevraagd 
advisering aan de orde. Deze bezwaren manen, zo wordt verdedigd, tot grote terughou
dendheid wat betreft het geven van ongevraagd advies, maar laten ruimte Voor uitzonde

ringen. Vervolgens komt aan de orde hoe de theorie zich verhoudt tot de praktijk: 

proberen hulpverleners inderdaad ruimte te scheppen waarin de cliënt een eigen keuze kan 

maken? Proberen zij het ideaal van de niet-directiviteit zo dicht mogelijk te benaderen? 

Daarna wordt betoogd dat de deugd van de niet-directiviteit (in de zin van: afzien van het 

geven van ongevraagd advies) tegen de achtergrond van nieuwe mogelijkheden tot primai

re en secundaire preventie en therapie kan verkeren in een ondeugd. De paragraaf besluit 

met enkele kanttekeningen bij de attitude van de hulpverlener ten aanzien van het gebruik 

van genetische informatie door de hulpvrager ten behoeve van diens verwanten 

lllvellfaris en weging vall de bezwaren 
De beroepsethiek eist dat de counselor (aanstaande) ouders met een verhoogd risico op het 

krijgen van een gehandicapt kind, alsmede vrouwen die zwanger zijn van een kind met 

een bepaalde afwijking of aandoening, in alle vrijheid laat kiezen tussen de verschillende 

opties - het geven van (ongevraagd) advies geldt als een kunstfout. Wat is de grondslag 

van deze norm? Welke argumenten pleiten voor deze standaard - en snijden zij hout? 
Tenminste vier argumenten spelen een rol: 

1. Het eerste bezwaar tegen het ongevraagd geven van advies luidt dat dit cen ondermij

ning is van de autonomie/keuzevrijheid van de cliënt. Vaak wordt het geven van onge

vraagd advies gelijkgesteld met het opdringelI VOII de eigell mellillg, met een aantasting 

van de keuzevrijheid van de aanstaande ouders. Strikt genomen kan men op dit bezwaar 

het nodige afdingen; het is niet waar dat een (ongevraagd) advies van de counselor per se 

de keuzevrijheid van de cliënt ondermijnt. Veel zal afhangen van de malliel' \Voorop de 

counselor de cliënt tracht te beïnvloeden: probeert hij de cliënt door redelijke argumenten 

te overtuigen van de juistheid van een bepaalde beslissing ('non-coercive persuasion') of 

wil hij de cliënt door bepaalde vormen van 'coercive influence' (bedreigen, intimideren, 

etcetera) zijn eigen mening opdringen? Het eerste bezwaar doet onvoldoende recht aan de 

uiteenlopende vormen en gradaties van directiviteit. Deze verschillen zijn moreel 

relevant: pogingen tot morele overreding hoeven geenszins een inbreuk te vormen op de 
keuzevrijheid van de cliënt. Men kan zelfs verdedigen dat 'mensen en hun autonomie 

serieus nemen' betekent dat je soms met ze in debat moet gaan. S6 

Al is het onderhavige bezwaar naar de letter genomen aanvechtbaar, het is niet zonder 
betekenis voor de praktijk van de erfelijkheidsvoorlichting. Het is immers zeer de vraag 

of een 'argumentatieve' vorm van directief counselen in de praktijk niet gemakkelijk 
verwordt tot een meer dwingende variant van directief counselen. Het 'in de theorie' 
onderscheiden van verschillende vormen en gradaties van beïnvloeding is één ding, de 

vertaling in de alledaagse gesprekssituatie is iets anders. Het is alleen al vanwege de 
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afhankelijkheidsrelatie tussen cliënt en hulpverlener (samenhangend met onder andere het 

verschil in kennis tussen beiden) goed denkbaar dat óók vormen van overreding die de 
vrijheid van de hulpvrager in principe intact laten, de facto een min of meer sterke drang 

uitoefenen. In welke mate dit het geval zal zijn, zal uiteraard mede afhangen van de 
mondigheid en weerbaarheid van de individuele cliënt. 

Het eerste bezwaar tegen ongevraagde advisering heeft overigens ook een maatschappelij

ke component. Het gaat er niet alleen om dat de keuzevrijheid van de individuele cliënt 
door een ongevraagd advies van de individuele counselor onder druk kan komen te staan. 
Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat het toelaten van ongevraagde advisering - zeker 
indien dit gangbaar (eerder uitzondering, dan regel) zou worden - bijdraagt aan het 

ontstaan van een maatschappelijk klimaat waarin voor de individuele keuzevrijheid minder 
plaats is. 

2. Een tweede bezwaar tegen het ongevraagd geven van de eigen mening luidt dat dit 
resulteert in een verwijdering tussen cliënt en counselor; de cliënt kan gemakkelijk het 

idee krijgen dat de counselor onvoldoende aandacht heeft voor de eigen vragen en noden, 
en primair geïnteresseerd is in zijn eigen 'ethische agenda'. 

3. Het derde bezwaar luidt dat ongevraagde advisering kan leiden tot een ongunstige 
beeldvorming met betrekking tot erfelijkheidsvoorlichting, en zelfs kan bijdragen aan de 

weerstand tegen deze voorlichting." Een dergelijke directiviteit, zo wordt gevreesd, doet 
de klassieke rol van de eugenetisch georiënteerde 'gatekeeper' herleven, en staat haaks op 
het streven van de klinische genetica expliciet en publiekelijk afstand te nemen van de 
vroegere eugenetica. 
Dit bezwaar betreft uiteraard niet ongevraagde advisering als zodanig, maar directief 

counselen in een bepaalde richting, namelijk gericht op het nemen van maatregelen om de 
geboorte van een gehandicapt kind te voorkómen. Het geven van ongevraagd advies 

gericht op het uitdragen van de zwangerschap onttrekt zich aan deze kritiek. 

4. 'Last but not least': over de vraag, welke keuzen inzake voortplanting (on-)verant
woord zijn, bestaan grote verschillen van mening: Welke risico's mogen aanstaande 

ouders nemen? Waar ligt de grens tussen 'verantwoorde' en 'onverantwoorde' keuzen - en 
hoe die grens te bepalen? Gegeven deze dissensus, rijst de vraag welke moraal de 
counselor dan mag of moet voorhouden aan mensen met een verhoogd risico op een 
gehandicapt kind. Bestaan er criteria om te bepalen of de moraal van de hulpverlener (zijn 
ethische intuïties en/of argumenten) beter is dan de opvattingen van de hulpvrager? 

In de theorievorming over 'verantwoord ouderschap' ('genet ie responsibility') zijn twee 
argumentatielijnen te onderscheiden. Het eerste type argumentatie cirkelt rond de 
verantwoordelijkheid van aanstaande ouders jegens de samenleving - concreet: de 

verantwoordelijkheid om de samenleving niet nodeloos op te zadelen met de kosten van 
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de behandeling en verzorging van kinderen met een handicap. Voor de erfelijkheidsvoor

lichting zou dit (kunnen) betekenen dat counselors cliënten aanspreken op hun verant

woordelijkheid om middels het nemen van preventieve maatregelen bij te dragen aan 

kostenbeheersing. Deze argumentatie vindt in de gezondheidsethiek weinig steun.58 

Voorzover het geven van ongevraagd advies al aanvaardbaar wordt geacht, zoekt men de 

rechtvaardiging daarvan niet in de financiële belangen van de samenleving, maar in de 

belangen van het toekomstige kind: de counselor zou onder omstandigheden wellicht 

mogen of zelfs moeten proberen bij te dragen aan het voorkómen van ernstig, vermijd

baar, leed. 

De cruciale vraag in dit verband is: (hoe) kan de counselor op een niet-willekeurige 

('objectiveerbare') wijze bepalen dat bepaalde beslissingen in het licht van de belangen 

van het nageslacht onverantwoord zijn? Terecht wijst Chadwick er op dat dit niet alleen 

een probleem is voor de individuele counselor die onder omstandigheden bereid is tot het 

ongevraagd geven van advies, maar óók voor 'de ethische theorie in het algemeen'." 

Het is wellicht betrekkelijk eenvoudig consensus te bereiken over de relevante aspecten 

van 'reproductive responsibility'. Te denken valt aan: 

- het vermogen en de bereidheid van aanstaande ouders om hun verantwoordelijkheid voor 

de opvoeding en verzorging van het toekomstige kind te aanvaarden; 

- de ernst van de eventuele ziekte of handicap(s); 

- de kans dat het kind inderdaad de betreffende ziekte of handicaps zal hebben/krijgen (de 

grootte van het risico); 

- de belasting voor de ouders die gegeven is met het vermijden van het risico. 
Het noemen van deze aspecten van 'reproductive responsibility' - bijvoorbeeld in het 
kader van het 'educatie-model' van niet-directief counselen - is echter iets anders dan het 
operationaliseren en ajivegel/ erVan. Niet alleen ontbreken met betrekking tot de afzonder

lijke aspecten duidelijke standaarden ('Welk risico is nog moreel aanvaardbaar, welk net 

niet meer?' 'Welke mate van lijden is nog aanvaardbaar?'). Bovendien beschikken wij niet 

over eenduidige regels voor het bepalen van het relatieve gewicht van deze aspecten in de 
te maken afweging. De hiermee gegeven problemen met betrekking tot de inhoudelijke 

afbakening van 'verantwoord ouderschap' impliceren ipso facto dat de rechtvaardiging 

van een concreet moreel advies door de hulpverlener - minstens in veel gevallen - voor 
discussie vatbaar zal zijn.60 

Tegen de achtergrond van deze bezwaren tegen het geven van ongevraagd advies aan 
aanstaande ouders met een verhoogd risico op het krijgen van een gehandicapt kind, is er 
alle reden vast te houden aan het uitgangspunt van de niet-directiviteit. Vooral de 

dreigende inbreuk op de autonomie van aanstaande ouders en het ontbreken van een 
'gouden standaard' voor het onderscheiden van verantwoorde en onverantwoorde keuzen 
inzake de voortplanting wegen zwaar. Velen zullen het beginsel onderschrijven: 'Hoe 

ernstiger de ziekte, en hoe groter de kans dat het toekomstig kind deze ziekte krijgt, des 

214 



te moeilijker is het op de wereld zeUen van een kind te rechtvaardigen'. Als het echter 
aankomt op concrete risico-situaties blijkt meestal dat risico's die voor de één onaan
vaardbaar hoog zijn, voor de ander nog acceptabel zijn, en dat over de ernst van allerlei 
ziekten verschillend wordt (kan worden) gedacht. Het argumenteren in termen van 'harm

Iprobability' ratio's is geen wiskunde, maar een grotendeels subjectieve aangelegenheid. 

Mag de hulpgever zich dan nooit directief opstellen? Is ieder ongevraagd advies te allen 

tijde onaanvaardbaar? De literatuur is op dit punt ambivalent. Zo stelt een commissie van 
de Gezondheidsraad enerzijds dat elk uitoefenen van druk onjuist iS. 61 Anderzijds 

poneert de commissie als richtlijn dat de hulpverlener' ... nimmer een dusdanige druk op 
de adviesvrager mag uitoefenen dat deze nict meer geacht kan worden de beslissing in 
vrijheid te hebben genomen' en dat de adviesgever 'in beginsel alleen desgevraagd' eigen 
mening zal mogen geven. Deze laatste richtlijnen laten enige ruimte voor het geven van 

een ongevraagd advies. Een soortgelijke spanning is te vinden in de gezondheidsrechte

lijke literatuur. Zo stelt Leenen enerzijds dat het eigen morele oordeel van de hulp
verlener (de counselor) geen rol hoort te spelen; hij mag geen drang uitoefenen - ook 
geen morele drang. Anderzijds onderkent Leenen dat, indien de arts ernstige bezwaren 
heeft tegen de beslissing van de cliënt, niet van hem kan worden verwacht dat hij zijn 

mening verzwijgt. Hij zal die dan w~l moeten motiveren.62 

Het uitgangspunt van niet-directiviteit tcn overstaan van hulpvragers met een verhoogde 
kans op het krijgen van een gehandicapt kind verdient mijns inziens blijvend steun. 

Tegelijk lijkt een categorische afwijzing van het geven van ongevraagd advies in deze 

context moeilijk te verdedigen. In uitzonderlijke gevallen zou het aanvaardbaar kunnen 
zijn dat de hulpverlener ongevraagd zijn eigen mening geeft als hij vindt dat de aanstaan
de ouders onvoldoende rekening houden met de belangen van het toekomstige kind. (Als 

tussenstap - een mildere variant van directiviteit - valt te overwegen dat de hulpverlener 
het paar eerst informeert over meningen van anderen, zonder meteen zijn eigen opvatting 
te geven). De rechtvaardiging van deze 'uitzondering op de regel' is gelegen in het 
voorkómen van ernstig lijden. Ik denk bij de hier bedoelde uitzondering aan extreme 
risico-situaties, waarin de kans op het krijgen van een aangedaan kind zeer groot is (denk 
vooral aan Mendeliaans overervende ziekten, waarbij de kans op een aangedaan kind 
varieert van 25-50%), en waarbij het tegelijk gaat om ziekten die voor het kind met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een zeer ernstig lijden met zich meebrengen.63 

Bij wijze van voorbeeld noem ik het syndroom van Lesch Nyhan en de spierziekte van 

Duchenne. 
Tegen de achtergrond van de genoemde bezwaren tegen directiviteit acht ik het onge
vraagd geven Van de eigen opvatting door de hulpverlener niet alleen slechts aanvaardbaar 

in uitzonderlijke gevallen, maar bovendien slechts onder bepaalde voonvaardell: 

1. De hulpverlener moet uitdrukkelijk aangeven dat hij zijn persoonlijke opvatting geeft; 
2. De uiteindelijke keuze dient te blijven aan de cliënt. Dit heeft implicaties voor de wijze 
waarop de hulpverlener zijn mening geeft: hij dient zijn zienswijze te beargumenteren en 
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zich te beperken tot een poging tot rationele ('non-coercive') overreding. Bovendien moet 

de hulpverlener de cliënt expliciet wijzen op diens eigen verantwoordelijkheid voor de te 
nemen beslissing; 
3. Een zekere mate van objectivering bij het (eventueel) geven van een ongevraagd advies 
is wenselijk. Zoveel mogelijk dient te worden voorkómen dat cliënten worden geconfron

teerd met aanvechtbare of zelfs volstrekt subjectieve opvattingen van individuele hulpge
vers over (on-)verantwoorde keuzen. De gewenste objectivering kan, minstens tot op 
zekere hoogte, worden bereikt door 'moeilijke gevallen' te bespreken in het teamoverleg 

(in ziekenhuizen en klinisch genetische centra) of anders een 'second opinion' te vragen 
aan een terzake deskundige arts; 

4. Het aanvaarden van het geven van een ongevraagd advies (in uitzonderlijke gevallen) 
heeft implicaties voor de opleiding van hulpverleners die betrokken (zullen) zijn bij 

erfelijkheidsvoorlichting: naast bijvoorbeeld medische genetica, - psychologie, en training 

in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden zal ook (toegepaste) ethiek (training 
in het ontwikkelen van 'normative reasoning skills') een integraal bestanddeel van de 
opleiding moeten zijn; 

5. De aanvaarding van ongevraagde advisering in individuele gevallen maakt 'process 
research' eens te meer van belang. Daardoor kuMen de VQOf- en nadelen, alsmede 
eventuele praktische problemen, beter in kaart worden gebracht. Dergelijk evaluatie

onderzoek kan leiden tot het formuleren van nadere voorwaarden. 

Tot slot van deze evaluatie enkele kanttekeningen bij twee onderscheidingen die vragen 
om een nadere bezinning. Ten eerste: De bovenstaande overwegingen hebben betrekking 
op pre-conceptionele erfelijkheidsvoorlichting aan paren met een hoog risico op het 

krijgen van een kind met een ziekte die voor het kind langdurig en extreem lijden met 
zich meebrengt. Kan het ook in de context van erfelijkheidsvoorlichting aan zwangere 
vrouwen aanvaardbaar zijn een uitzondering te maken op het beginsel van de niet~directi
viteit? Bij de beantwoording van deze vraag wil ik twee situaties onderscheiden. Ten 
eerste (in het verlengde van de zojuist besproken problematiek) de situatie waarin 

prenataal onderzoek aangeeft dat voor het toekomstige kind zeer ernstig lijden dreigt. Kan 
het dan aanvaardbaar zijn dat de hulpverlener (ongevraagd) adviseert tot het laten 
verrichten van een abortus? Men zou kunnen verdedigen dat het vanuit het perspectief van 

het toekomstige kind gezien niet uitmaakt of de counselor vóór of tijdens de zwanger
schap ongevraagd zijn persoonlijke opvatting geeft. Zo redenerend zou er in een uitzon
derlijk geval ook ruimte kunnen zijn voor een ongevraagd advies om de zwangerschap te 

laten afbreken. De counselor zal echter altijd moeten respecteren dat een afbreking van de 

zwangerschap voor een aantal vrouwen om morele en/of levensbeschouwelijke redenen 
geen aanvaardbare optie is. De counselor dient zich tevens te realiseren dat een selectieve 

abortus voor vrouwen een traumatische ervaring kan zijn. Wat als - de tweede situatie -
de foetus een zeer milde aandoening blijkt te hebben, of een kleine afwijking die goed 
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behandelbaar is? Mij lijkt dat de counselor dan een abortus zou mogen ontmoedigen. Dit 

is te meer het geval als een vrouw na prenataal chromosoomonderzoek te kennen geeft dat 

zij abortus wil enkel en alleen omdat de foetus niet het gewenste geslacht heeft (geslachts
keuze om niet-medische redenen)." De rechtvaardiging van deze uitzondering is gelegen 
in de opvatting dat een abortus om triviale redenen op gespannen voet staat met de 

beschermwaardigheid van de foetus. Terzijde wijs ik er op dat mijn standpunt fundamen

teel anders is dan het voorstel van Hoedemaekers." Uitgaande van de opvatting van de 
gelijke beschermwaardigheid van de ongeborene en de pasgeborene, bepleit hij dat de 
(zeer restrictieve) criteria voor levensbeëindiging bij pasgeborenen als oriëntatiepunt 

worden gebruikt bij het beleid wat betreft verzoeken om selectieve abortus. Dit zou 
betekenen dat bij een gebleken afwijking of aandoening van de foetus directiviteit met het 

oog op het uitdragen van de zwangerschap regel (in plaats van, zoals door mij bepleit, 
een hoge uitzondering) is. 

En ten tweede het' (reeds eerder aangestipte) onderscheid tussen het expliciet geven van 

advies en verkapte vormen van directiviteit, zoals het geven van incomplete of gekleurde 
informatie ('overt-prescriptive' versus 'covert-prescriptive'). Het bovenstaande betreft 

voornamelijk de expliciete directiviteit. Wellicht is verkapte directiviteit nog problemati

scher dan het expliciet geven van de persoonlijke mening. Immers, verkapte sturing kan 

worden gezien als een ernstiger bedreiging van de autonomie van de hulpvrager - een 
mondige cliënt kan zich wèl 'weren' tegen expliciete adviezen van de arts, maar niet of 

nauwelijks tegen adviezen die vermomd zijn als objectief-medische feiten. Hulpverleners 
die een bepaalde opvatting naar voren brengen dienen hier openlijk voor uit te komen en 

hun argumenten kenbaar te maken, 'rather than presenting slanted information under the 
guise of objectivity'. 66 Verkapte vormen van directiviteit staan op gespannen voet met de 
eerste van de hierboven genoemde voorwaarden voor het (in een uitzonderlijk geval) 
geven van ongevraagd advies. 

Theorie en praktijk 

In hoeverre beantwoordt de praktijk van de 'reproductive counseling' aan de norm van de 
niet-directiviteit? Hierover valt vooralsnog weinig met zekerheid te zeggen, zeker met 
betrekking tot de praktijk in ons land. Het empirisch onderzoek rond erfelijkheidsvoor

lichting betreft tot nog toe grotendeels de effecten ervan. De aandacht gaat daarbij uit 
naar vragen als: Hebben hulpvragers na deze voorlichting een juist beeld van hun risico 
op het krijgen van een gehandicapt kind? In welke mate draagt erfelijkheidsvoorlichting 

bij aan het voorkómen van de geboorte van gehandicapte kinderen? Welke determinanten 

bepalen de uiteindelijke keuze van cliënten met een verhoogd risico op het krijgen van 
een gehandicapt kind? Empirisch onderzoek naar de manier waarop erfelijkheidsvoor
lichting wordt gegeven ('process research') is veel minder verricht. Dit betekent dat er 

weinig of geen harde gegevens zijn met betrekking tot de verhouding theorie-praktijk, bij
voorbeeld als het gaat om het beginsel van de niet-directiviteit. 
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Uit het weinige onderzoek dat hiernaar is verricht komen wel enkele vermoedens naar 
voren. In de eerste plaats lijkt het er op dat veel hulpverleners die het belang van een 
niet-directieve opstelling onderschrijven van mening zijn dat er situaties zijn waarin een 

uitzondering op de regel gerechtvaardigd is. Ten tweede bestaat de indruk dat er tussen de 

verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij erfelijkheidsvoorlichting significante 

verschillen in benaderingswijze bestaan. Uit onderzoek in Engeland blijkt dat obstetrici 
eerder geneigd zijn tot directiviteit dan klinisch genetici, en dat deze laatsten weer eerder 
neigen naar directiviteit dan de 'genetic nurses' .67 Vergelijkbaar onderzoek uit de VS 

laat zien dat klinisch genetici veel minder geneigd zijn tot directiviteit dan andere artsen 
(kinderartsen, obstetrici, gynaecologen en huisartsen)." 

Onderzoek in ons land toont aan dat veel huisartsen, verloskundigen en gynaecologen 
voorstander zijn van opvattingen over genetic counseling die op gespannen voet staan met 

het ondersteunende en niet-directieve karakter dat deze voorlichting zou moeten hebben. 
Deze hulpverleners lijken vaak meer belang te hechten aan het feitelijk gebruik van 

prenatale diagnostiek en het voorkómen van ernstige afwijkingen en ziekten. Zo bleek een 
meerderheid van de geënquêteerde hulpverleners het eens te zijn met de volgende 
opvattingen69 : 

- 'Zwangere vrouwen zijn zeer gebaat bij een duidelijk richtinggevend advies over 
prenatale diagnostiek'. 

- 'Erfelijkheidsvoorlichting moet de besluitvorming van vrouwen en hun partners over het 

verrichten van prenataal onderzoek in de goede richting sturen'. 

- 'Het belangrijkste doel van erfelijkheidsvoorlichting aan vrouwen die zwanger zijn of 
willen worden is om zoveel mogelijk ernstige aangeboren afwijkingen of ernstige erfelijke 
ziekten te voorkómen'. 

- 'Alle zwangere vrouwen die ouder zijn dan 36 jaar zouden de vrucht prenataal moeten 

laten onderzoeken op het syndroom van Down'. 
Opvattingen voorspellen zoals bekend slechts in beperkte mate het concrete gedrag van 
mensen. Uit dit onderzoek kan dus niet worden geconcludeerd, dat de hulpverleners er 

feitelijk naar streven zoveel mogelijk vrouwen (met een medische indicatie) prenatale 
diagnostiek te laten ondergaan. Toch zijn de bevindingen van dit onderzoek verontrus
tend, in het licht van de genoemde bezwaren tegen directiviteit. De onderzoeksbevindin
gen geven te meer aanleiding tot zorg omdat de beroepsgroepen die eerder geneigd lijken 

te zijn tot een directieve attitude naar verwachting in toenemende mate betrokken zullen 
zijn bij erfelijkheidsonderzoek- en voorlichting. Nader onderzoek naar de praktijk van de 

erfelijkheidsvoorlichting en de attitude van de betrokken hulpverleners is van belang. 

De morele implicaties van primaire en secundaire preventie 
Het ontstaan van de norm van de niet-directiviteit kan, zoals gezegd, deels worden 

verklaard uit de medische onmacht met betrekking tot aangeboren en erfelijke ziekten en 
uit de morele ambivalentie van een aantal van de opties om de geboorte van een gehandi-
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capt kind te voorkómen. Tijden veranderen: door een samenspel van uiteenlopende 

factoren (meer inzicht in de aetiologie van allerlei ziekten, verbetering van beeldvormende 

en chirurgische technieken, etcetera) is het steeds vaker mogelijk ziekten bij het toe

komstige kind 'at risk' te voorkómen (primaire preventie) of door tijdig - in de prenatale 

fase - ingrijpen de prognose van het aangedane kind te verbeteren (secundaire preventie). 

Voorbeelden van primaire preventie zijn - naast een gezonde leefstijl - het gebruik van 

AZT (en andere antiretrovirale middelen) door HIV-seropositieve zwangeren, gericht op 

het reduceren van de kans op verticale transmissie (vergelijk hoofdstuk 2), en het 

adviseren van foliumzuursuppletie aan vrouwen met kinderwens, gericht op het verkleinen 
van de kans op neurale buisdefecten. 70 Het volgen van een dieet door 'PKU-moeders' 

gericht op het voorkómen van ernstige complicaties van het maternaal PKU-syndroom, is 

te beschouwen als een mengvorm van primaire en secundaire preventie; het phenylalani
ne-gehalte van de moeder wordt verlaagd tot een niveau dat niet meer giftig is voor de 

foetus. Naar verwachting zullen de mogelijkheden tot behandeling van de aangedane 

vrucht in utero geleidelijk toenemen. 71 Een voorbeeld van secundaire preventie is het 

toedienen van honnonen aan vrouwen die zwanger zijn van een vrouwelijke foetus met 

het adrenogenitaal syndroom, gericht op het voorkómen van virilisatie." Niet uitgesloten 

mag worden dat op langere termijn ook prenatale (somatische) gentherapie mogelijk 

wordt, bijvoorbeeld van cystische fibrose. 

Wat betekenen deze nieuwe mogelijkheden voor de verantwoordelijkheid van aanstaande 

ouders en voor de taak en beroepsethiek van de counselor? Het volstaat hier om enkele 

grote lijnen te schetsen. 

De beschikbaarheid van mogelijkheden tot primaire en secundaire preventie kan er toe 

leiden dat de vrouw een morele plicht heeft van die mogelijkheden gebruik te maken. 

Hiennee is niet gezegd dat de vrouw geen abortus zou mogen laten verrichten. Waar het 

om gaat is dat de vrouw, indien zij er voor kiest de zwangerschap uit te dragen, moreel 
verplicht is gezondheidsschade voor de vrucht C.q. het toekomstige kind zoveel mogelijk 

te vermijden." Het gaat hier om een prima facie plicht. Of een dergelijke plicht in een 

concreet geval het zwaarst weegt zal afhangen van met name 
- de ernst van de aandoening die kan worden voorkómen en de mate waarin de prognose 
voor het aangedane kind kan worden verbeterd; 
- de grootte van de kans dat het kind gezondheidsschade oploopt indien van de beschikba

re preventieve opties geen gebruik wordt gemaakt; 

- de effectiviteit van de betreffende preventieve opties; 

- de veiligheid van de interventie; 
- de belasting van de preventieve interventie voor de betreffende vrouw. 
Wat betreft de reikwijdte van de morele plicht van de zwangere vrouw jegens de 

ongeborene (in zijn hoedanigheid van toekomstig kind) bestaan minimale en maximale 

opvattingen. Een minimale opvatting luidt dat de vrouw moreel verplicht is gezond

heidsschade te voorkómen wanneer dit geen grote opofferingen van haar vraagt. Het 
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proportionaliteitsbeginsel vereist dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen 

enerzijds de voordelen (gezondheidswinst) voor het toekomstige kind en anderzijds de 
nadelen (belasting, risico's) voor de vrouw. Als vuistregel zou kunnen gelden: de morele 

plicht tot primaire enlof secundaire preventie weegt zwaarder naarmate de risico's van het 
afzien van preventie groter zijn, de preventieve opties zelf effectiever zijn (en minder 

schadelijke neveneffecten hebben voor de vrucht), en minder belastend of riskant voor de 
vrouw. Het moge duidelijk zijn dat de uitkomst van de in concrete situaties te maken 

afweging niet altijd duidelijk zal zijn. Indien de vrouw in een individueel geval de morele 
plicht zou hebben toestemming te verlenen voor prenatale therapie, dan kan dit soms 

impliceren dat zij tevens een morele plicht heeft om toestemming te verlenen voor 
prenatale diagnostiek, namelijk als 'opstapje' voor een eventueel noodzakelijke therapie. 
Of van deze laatste plicht inderdaad sprake is, zal wederom alllangen van een aantal 
factoren, waaronder de grootte van de risico's van prenatale diagnostiek. 
Wat betekent een en ander nu voor de taak en attitude van de hulpverlener? Geldt ook 

hier het uitgangspunt van de niet-directiviteit? In de praktijk is het gebruikelijk om 
zwangeren (en vrouwen die zwanger willen worden) te adviseren bepaalde preventieve 

maatregelen te nemen; adviezen inzake het gebruik van foliumzuur raken geleidelijk meer 
ingeburgerd, terwijl het voorschrijven van een dieet aan PKU-moeders al jaren hoort tot 

de professionele standaard. Daar is niets mis mee, integendeel: gegeven het belang van 
het toekomstige kind bij het beperken van de kans op gezondheidsschade ligt het in de 

rede dat de hulpverlener adequate informatie over de mogelijkheden tot preventie ver
strekt en, waar nodig, aandringt op het benutten van die opties. Aansluitend bij de zojuist 
geformuleerde vuistregel met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de vrouw om 
gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkómen, kan men met betrekking tot de taak 
van de arts verdedigen dat de rechtmatigheid van (ongevraagde) adviezen en morele drang 
toeneemt naarmate de mogelijke gezondheidswinst voor het kind groter is en de belasting 

en risico's voor de vrouw kleiner zijn. Tegen deze achtergrond kan het onder omstan

digheden tevens verantwoord (of zelfs aangewezen) zijn dat de hulpverlener een vrouw 
met een hoog (verhoogd) risico op het krijgen van een aangedaan kind ongevraagd 
adviseert prenatale diagnostiek te laten verrichten, met het oog op het initiëren van 

medische interventies ten behoeve van het toekomstige kind. 
De beroepsethiek in de context van de klassieke 'reproductive counseling' wijkt dus 
opvallend af van de beroepsethiek in situaties waarin gezondheidswinst te behalen valt 
voor de foetus. Dit wijst niet op een fundamentele incoherentie, maar doet recht aan 

belangrijke verschillen tussen de beide contexten. In de klassieke context betekent een 
eventueel advies om de geboorte van een gehandicapt kind te voorkómen dat men van 

mensen vraagt om ofwel van genetisch-eigen kinderen af te zien ofwel gebruik te maken 
van prenatale diagnostiek, eventueel gevolgd door een selectieve abortus. Beide opties zijn 
voor vele aanstaande ouders geen reële optie, zodat het bedoelde advies voor hen in feite 
zou neerkomen op het vragen van een onmogelijk offer. Wij zagen eerder dat één van de 
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elementen die moet worden afgewogen bij het bepalen van de grenzen van 'verantwoord 

ouderschap' gelegen is in de belasting die gegeven is met het vermijden van het betreffen

de risico voor het nageslacht. De belasting die verbonden is met verschillende vormen van 
primaire en secundaire preventie is vaak veel geringer, terwijl deze typen van preventie -

anders dan bijvoorbeeld een selectieve abortus - niet gekenmerkt worden door morele en 

levensbeschouwelijke ambivalentie. Deze prenatale vormen van preventie zijn vanuit 
medisch-ethisch perspectief (tot op zekere hoogte) vergelijkbaar met de preventieve 

maatregelen die wij van ouders verwachten met betrekking tot reeds geboren kinderen. 

Risico's voor verwanten 
De bovenstaande overwegingen hebben betrekking op de vraag naar de (eventuele) rol van 
de hulpverlener wat betreft het beïnvloeden van de wijze waarop de hulpvrager omgaat 

met de wetenschap van een verhoogd genetisch risico voor het eigen nageslacht. Omdat 
genetische informatie tegelijk persoonlijk en familiair is, is een verbreding van het 

perspectief van belang. Binnen de klinische genetica geldt tot op zekere hoogte: 'The pati
ent is the family'; vanwege het erfelijk karakter van genetische afwijkingen en aandoenin
gen raakt de arts door onderzoek bij de hulpvrager vaak op de hoogte van informatie die 

ook voor verwanten - en de partner - van de hulpvrager van groot belang kan zijn, 
bijvoorbeeld in verband met de voortplanting. Het verstrekken van deze informatie kan 
hen in staat stellen tot een geïnformeerde keuze en ernstig leed voorkómen. Tegen deze 

achtergrond heeft de cliënt de verantwoordelijkheid om zijn verwanten (en uiteraard de 
eigen partner) in te lichten over ernstige risico's voor het nageslacht. Een en ander heeft 

ook implicaties voor de verantwoordelijkheid van de arts. Hij zal de hulpvrager in ieder 
geval moeten wijzen op de implicaties van een ongunstige uitslag van het onderzoek voor 

verwanten (met kinderwens), en op hun mogelijk belang bij kennisname van het verhoog
de risico. Onder omstandigheden - afhankelijk van de grootte van het risico en de ernst 

van de betreffende ziekte - heeft de hulpverlener de verantwoordelijkheid om bij de cliënt 
met kracht aan te dringen op het (laten) verstrekken van de relevante informatie. Gezien 

de mogelijke belangen van deze 'derden' kan (ook hier) een niet-directieve opstelling van 
de hulpverlener jegens de hulpvrager misplaatst zijn. 

Indien gewenst, zal de hulpverlener in overleg met de hulpvrager zoeken naar mogelijkhe
den om te helpen bij het informeren van de familie. Het spreekt vanzelf dat het benaderen 

en inlichten van de verwanten met tact dient te gebeuren, en dat de informatie vergezeld 
moet gaan van een aanbod tot counseling. 

6.4 Een nieuwe focus - een nieuwe moraal? 

De norm van de nietRdirectiviteit is ontstaan in de context van de 'reproductive' counse-
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ling. In het bovenstaande is betoogd dat niet-directiviteit in deze context een belangrijk 
uitgangspunt dient te blijven, met dien verstande dat deze norm in verschillende opzichten 

dient te worden geclausuleerd. De focus van het erfelijkheidsonderzoek is geleidelijk 

breder geworden: steeds vaker is zogenaamd voorspellend ('predictief', 'pre-sympto

matisch') genetisch onderzoek mogelijk, dit is onderzoek bij gezonde individuen naar de 
aanwezigheid van een genetische risicofactor voor de eigen toekomstige gezondheid. Het 

dragen van een genetische aanleg voor een later optredende ziekte wil lang niet altijd 
zeggen dat men later met zekerheid de betreffende ziekte krijgt. Bij mOllageIle ziekte zal 

de aanleg meestal tot de ziekte leiden. Bij de mllitifactoriële aandoeningen daarentegen 

betekent dragerschap van de aanleg 'slechts' dat men een verhoogd risico heeft op de 

betreffende ziekte. De zogenaamde voorspellende waarde van een ongunstige uitslag van 
de test is hier dus veel geringer dan bij de monogene ziekten. Of de aanleg zich later zal 

manifesteren zal mede afhangen van bepaalde (vaak onbekende) milieufactoren, waaron

der de leefstijl. 
In het ideale geval draagt de wetenschap dat men een erfelijke aanleg of vatbaarheid heeft 
bij aan (primaire of secundaire) prevelltie of therapie. Vooralsnog zijn de mogelijkheden 
daartoe echter zeer beperkt, bijvoorbeeld bij PKU (denk aan de neonatale screening), 

enkele vormen van hart- en vaatziekten, en (althans tot op zekere hoogte) bij erfelijke 
vannen van colon-, mamma- en ovariumcarcinoom. Tegen deze achtergrond is de 
opvatting van de Amerikaanse geneticus Motulsky, dat voorspellend onderzoek naar vele 
laat in het leven optredende ziekten een preventief of therapeutisch doel heeft, vooralsnog 
'wishful thinking'. 74 

Gelden in het kader van voorspellend genetisch onderzoek de zelfde morele normen als in 
het kader van de klassieke erfelijkheidsvoorlichting? Meer in het bijzonder rijst de vraag 
of de verbreding van de focus van het erfelijkheidsonderzoek en de -voorlichting 

implicaties heeft voor het gewicht van de norm van de niet-directiviteit. Deze vraag kan 

niet eenduidig worden beantwoord. Van belang in dit verband is een dubbel onderscheid 

namelijk: 
1) onderzoek bij (jong-)volwassenen (meerderjarigen) versus onderzoek bij kinderen 

(minderjarigen), en 
2) onderzoek naar de aanleg voor ziekten waarbij preventie of behandeling mogelijk is 
versus onderzoek waarbij (vooralsnog) geen preventieve - of behandelingsopties bestaan. 

(Jong-) volwassenen 
Net als bij andere vormen van genetisch onderzoek geldt dat het ondergaan van voorspel
lend genetisch onderzoek slechts aanvaardbaar is op basis van geïnformeerde en vrijwilli
ge toestemming. Voor de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden de hulpverlener 

mag sturen, is het van belang te weten of de drager preventieve opties heeft of niet. 
Als het gaat om voorspellend onderzoek naar de aanleg voor ziekten waarvoor geell 
preveIltie of behalldelillg mogelijk is (zoals de ziekte van Huntington en de ziekte van 
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Alzheimer), is het aansturen op en aanmoedigen van het ondergaan van de test uit den 

boze. Vanwege de mogelijke psychische belasting van een predictieve test is het juist van 

groot belang dat de hulpverlener belangstellenden voor de test op een evenwichtige 

manier voorlicht over de implicaties (de voors en tegens) en met de betrokkenen nagaat of 

het ondergaan van de test alles afwegend inderdaad past bij hun eigen waarden en 

levensplan. Hiermee is tevens gezegd dat er, óók als het gaat om voorspellend onderzoek 

naar later in het leven optredende, onbehandelbare ziekten, ten overstaan van competente 
hulpvragers weinig ruimte is voor een paternalistisch ontmoedigings- of uitsluitingsbeleid, 

waarbij de hulpverlener weigert toegang te verschaffen tot het onderzoek omdat hij ver

moedt dat de aanvrager psychische schade zal ondervinden door het onderzoek. (zie 

hoofdstuk 7) Wat echter als dragers wél preventieve of therapeutische opties hebben, 

waardoor zij ofwel het risico op het krijgen van de ziekte kunnen (elimineren of althans) 

verkleinen, ofwel hun prognose kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door een regelmatige 

medische controle, gericht op een vroegtijdige detectie en behandeling van de ziekte? 

Uiteraard zal de arts mensen 'at risk' moeten informeren over deze mogelijkheden, zodat 

zij dit kunnen betrekken bij de besluitvonning over het al dan niet ondergaan van de test. 

Maar wat is hier het gewicht van de norm van de niet-directiviteit? Gaat e~n arts die 
(ongevraagd) adviseert om het gezondheidsrisico te beperken zijn boekje te buiten? Dit is 

niet te verdedigen. Als uitgangspunt zou hier moeten gelden dat ongevraagde, op de 

genetische maat van het individu toegesneden, adviezen inzake 'monitoring', behandeling 

en/of leefstijl verantwoorder zijn naannate de mogelijke gezondheidswinst groter en de 

belasting en eventuele risico's van de te nemen preventieve maatregelen geringer is. Zo is 
het vanzelfsprekend dat de arts iemand met AAT-deficiëntie het roken ontraadt, en dat hij 

iemand met de aanleg voor familiaire hypercholesterolemie aanspoort tot het volgen van 

een dieet en het nemen van cholesterolverlagende medicijnen. Dit betekent in feite dat dit 

type erfelijkheidsvoorlichting meer zal gaan lijken op een geïndividualiseerde gezond

heidsvoorlichting en -opvoeding ('genetische GVO'), en dat de ethiek van dit type 

erfelijkheidsvoorlichting in belangrijke mate zal aansluiten bij de ethiek van GVO, 

voorzover die althans gericht is op gedragsverandering - en dus directief is." Uiteraard 

geldt ook hier dat de hulpverlener op grond van het beginsel respect voor autonomie de 

keuzen van de cliënt moet respecteren. 
De aldus gerechtvaardigde relativering van het (belang van het) principe van de niet

directiviteit is mijns inziens meer ter zake dan de redenering van de Canadese gezond
heidsjuriste Knappers. Zij verdedigt dat de eis van de niet-directiviteit problematisch 

wordt 'as we move into genetic testing for risk factors present in common lJlultifactorial -
diseases ... ; The ethos of non-directiveness, long maintained in the bygone area of 

monogenie identification and definitive rates of morbidity and mortality (aften intimately 
Iinked to the highly personal and political question of abortion) can na langer be maintai

ned in these new contexts' .16 Het erfelijkheidspatroon van de uiteenlopende aandoe
ningen - monogeen versus multifactorieel - is voor de (partiële) verandering van de attitu-
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de en beroepsethiek van de erfelijkheidsvoorlichter van geen of slechts ondergeschikt 

belang. Waar het om gaat is dat de focus van het erfelijkheidsonderzoek door de introduc
tie van presymptomatische DNA-diagnostiek breder is geworden, en dat mede daardoor 
hier en daar mogelijkheden tot (primaire en/of secundaire) preventie en behandeling 

beschikbaar komen. 

Kinderen 

Bij beslissingen over het al dan niet (laten) verrichten van voorspellend genetisch 
onderzoek geldt, zoals bij andere medische interventies, het belang van het kind als de 

fundamentele ethische norm. (Uitvoerig hierover hoofdstuk 8) De ouders zijn hieraan 
gehouden op grond van hun zorgplicht jegens het kind, de arts op grond van zijn 'zorg als 

goed hulpverlener'. De implicaties hiervan worden aanstonds aan de hand van enkele 
voorbeelden kort toegelicht. 

Eerst wil ik aanstippen hoe de mogelijkheden tot voorspellend genetisch onderzoek bij 

kinderen het denken over 'genetische verantwoordelijkheid' egenetic responsibility') 

compliceren. De filosoof Twiss heeft een typologie uitgewerkt van concepten van 
'genetische verantwoordelijkheid' van (aanstaande) ouders. Hij maakt een onderscheid 

tussen verschillende rol/eli, waaronder de rol van ouder-op-zich eparent simpliciter'), en 

van ouders als lid van een familie." De genetische verantwoordelijkheid die inherent is 
aan de rol van 'ouders op zich' wordt door Twiss uitgelegd in termen van 'verantwoord 
ouderschap'. De vraag in dat verband is, aldus Twiss: welke betekenis moeten aanstaande 

ouders vanuit moreel perspectief toekennen aan de kennis van genetische risico's voor hun 
eventuele toekomstige kinderen? Welnu, de introductie van het voorspellend genetisch 

onderzoek betekent dat de genetische verantwoordelijkheid van de 'ouders op zich' moet 
worden gedifferentieerd: men moet nu onderscheid maken tussen enerzijds de 'klassieke' 

genetische verantwoordelijkheid van aanstaande ouders jegens toekomstige kinderen, en 
anderzijds de genetische verantwoordelijkheid van e aCllIele') ouders jegens reeds 
aanwezige kinderen. De belangrijkste nieuwe vraag waarmee ouders zich geconfronteerd 
zien is, wat de implicaties zijn van 'goed ouderschap' voor het al dan niet laten verrichten 
van voorspellend genetisch onderzoek bij hun kind. 

Voorspellend genetisch onderzoek bij kleine kinderen naar de aanleg voor later in het 

leven optredende onbehandelbare ziekten, zoals de ziekte van Huntington, wordt terecht 
vrijwel unaniem afgewezen. Een ongunstige uitslag zou immers betekenen dat het kind 

wordt opgezadeld met belastende informatie, die het kind later wellicht nooit zou hebben 
gezocht. Er zou sprake zijn van een onaanvaardbare inbreuk op het recht van het kind om 
niet te weten. Indien ouders vragen om zulk predictief onderzoek van hun kind dient de 

counselor medewerking te weigeren (dit is ook de praktijk). Plaatsvervangende toestem
ming door de ouders biedt in dit geval geen rechtvaardiging voor onderzoek. Een beroep 
op het beginsel van niet-directiviteit (of op het vereiste van respect voor 'parental 

autonomy') is hier misplaatst. 
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Diametraal hiertegenover staat voorspellend genetisch onderzoek dat, vanwege de 

mogelijke gezondheidswinst, evident in het belang van het kind is. Voorbeelden zijn 
onderzoek van pasgeborenen op PKU, en onderzoek (bij kinderen 'at risk') op drager

schap van retinoblastoom of MEN 2A (multipele endocriene neoplasie). Gezien het belang 
van het kind bij het voorkómen van ernstige gezondheidsschade, en gezien de beschik
baarheid van effectieve vormen van preventie, hebben de ouders de verantwoordelijkheid 
(morele plicht) toestemming te verlenen voor voorspellend onderzoek van hun kind. 

Mochten zij onverhoopt toestemming weigeren, dan is morele druk door de hulpverlener, 
gericht op het alsnog verkrijgen van toestemming, verdedigbaar - zo niet aangewezen. 

Ook hier verliest het beginsel van niet-directiviteit haar gelding, en zou Arras' education

model te kort schieten. 78 (De vraag of, en zo ja wanneer, de arts ook zonder toe
stemming van de ouders voorspellend genetisch onderzoek kan verrichten bij het kind 

blijft hier buiten beschouwing). 

Nogmaals: de verantwoordelijkheid jegens verwanten 
Net als bij erfelijkheidsvoorlichting in verband met de voortplanting kan ook bij het 

voorspellend genetisch onderzoek de vraag spelen naar de verantwoordelijkheid van cliënt 
en hulpverlener jegens verwanten van eerstgenoemde. 
Geheel in de lijn van hetgeen eerder is opgemerkt met betrekking tot het informeren van 
verwanten over mogelijke genetische risico's voor het nageslacht geldt, dat de cliënt zijn 

verwanten op de hoogte moet (laten) brengen van genetische risico's voor hun eigen 
gezondheid indien zij deze wetenschap (waarschijnlijk) kunnen gebruiken om gezond

heidsschade te voork6men of te beperken. De hulpverlener heeft de verantwoordelijkheid 
om de cliënt in voorkomende gevallen te wijzen op het belang van het (laten) verstrekken 
van deze informatie. (zie hoofdstuk 7) Is de cliënt daar niet toe bereid, dan kan een meer 
directieve opstelling van de hulpverlener, gezien de gezondheidsbelangen van de verwan

ten, gerechtvaardigd zijn. 

6.5 Conclusies 

Ik rond af met enkele conclusies en aanbevelingen: 
1. De vraag of niet-directiviteit mogelijk is dient te worden onderscheiden van de vraag 
of niet-directiviteit wenselijk is. Praktische en kentheoretische problemen met betrekking 

tot het ideaal van de niet-directiviteit kunnen de discussie over de wenselijkheid ervan niet 

beslechten. 
2. De nonn van de niet-directiviteit is ontstaan in de context van de 'reproductive counse
ling', en is een concretisering van respect voor de autonomie van de cliënt inzake de 
voortplanting. Beroepsethische normen vormen een toets van de vraag om prenatale 
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diagnostiek. 

3. Het 'morele educatie'-model is een correctie op zowel het informatie-model als het 
interpretatieve model van de arts-patiënt relatie. Van belang is een nadere discussie over 
de inhoud en mogelijke 'pitfalls' ervan. 

4. Voor de ethische beoordeling van het geven van advies aan mensen met een verhoogde 
kans op het krijgen van een kind met een aandoening is het onderscheid tussen een 

gevraagd en een ongevraagd advies van belang. Het geven van advies-op-verzoek kan 
getuigen van goed hulpverlenerschap. 

5. De belangrijkste bezwaren tegen het geven van ongevraagd advies aan mensen met een 

verhoogd risico op het krijgen van een kind met een bepaalde afwijking of aandoening 
zijn dat dit een bedreiging kan zijn voor hun keuzevrijheid, en dat weldenkende mensen 

in belangrijke mate van mening kunnen verschillen over de grens tussen verantwoorde en 
onverantwoorde risico's voor het nageslacht. Tegen deze achtergrond dient te worden 
vastgehouden aan het uitgangspunt dat ongevraagde advisering ongewenst is. Een 

categorische afwijzing van ongevraagde advisering in de context van 'reproductive 

counseling' is echter moeilijk te verdedigen. Gezien de bezwaren tegen directiviteit is het 
ongevraagd geven van advies echter niet alleen slechts in uitzonderlijke situaties aanvaard

baar, maar bovendien slechts onder bepaalde voorwaarden. 

6. De mogelijkheid tot primaire en/of secundaire preventie, gericht op het behoud van de 
gezondheid van de foetus respectievelijk de verbetering van de prognose voor het 

toekomstige kind, kan gevolgen hebben voor de taak en attitude van de arts. De rechtma
tigheid van ongevraagde adviezen aan deze zwangere vrouw (en haar partner) wat betreft 
primaire en secundaire preventie neemt toe naarmate de mogelijke gezondheidswinst voor 
het toekomstige kind groter is en de belasting en risico's van de betreffende maatregelen 
voor de zwangere vrouw kleiner zijn. 
7. Erfelijkheidsvoorlichting in verband met predictief genetisch onderzoek naar ziekten 
waarvoor preventie of behandeling mogelijk is zal meer het karakter hebben van een op 

'de genetische maat' van het individu toegesneden gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. 
8. Met betrekking tot voorspellend genetisch onderzoek bij kinderen is niet respect voor 
'parental autonomy' of niet-directiviteit jegens de ouders de dominante ethische norm, 
maar het belang van het kind. 
9. De legitimiteit van een directieve opstelling jegens de hulpvrager met betrekking tot het 
(laten) inlichten van verwanten over mogelijke genetische risico's is .recht evenredig aan 
het belang van verwanten bij het vernemen van de betreffende informatie. 

Dit hoofdstuk is een bewerking van een deel vall (1liet-gepubliceerd) onderzoek dat werd wrricht inliet kader 
vall het NWO prioriteitenprogramma 'Human Genome AlJalysis' (1996). Het onderzoek werd mede 
gesubsidieerd door het mil/isterie \·all VWS. Het betreffel/de deel/ag ook tell grondslag aal! het cOllcept dat 
ik schreef voor het rapport 'Artsen en Gellen' vall de KNMG-commissie Medische Ethiek (1997). 
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7 PREDICTIEF GENETISCH TESTEN: ERFELIJKE 
BORSTKANKER ALS CASUS 

7.1 Inleiding 

De kennis over de relatie tussen kanker en genetica neemt zo sterk toe dat een nieuw 

vakgebied is ontstaan: 'de medische genetica van kanker'.' Hoewel er op dit gebied 

vooralsnog meer vragen dan antwoorden zijn, zijn de bevindingen regelmatig al van 

belang voor de kliniek. Zo is in een aantal gevallen bij leden van families waarin een 

erfelijke vorm van kanker voorkomt presymptomatische DNA-diagnostiek van de aanleg 

voor de betreffende kanker mogelijk. Dit zal naar verwachting steeds vaker het geval zijn. 

Bovendien verwacht men dat genetisch onderzoek van tumorcellen steeds vaker hulp zal 

kunnen bieden bij de differentiaaldiagnose, en kan bijdragen aan een beter inzicht in het 

beloop van de ziekte en aan een betrouwbaarder prognose voor de individuele patiënt. Dit 

kan consequenties hebben voor het behandelingsplan.' 

Dit hoofdstuk bevat een bijdrage aan de ethiek van presymptomatische diagnostiek van 

erfelijke tumoren, meer in het bijzonder erfelijke borst (en eierstok-) kanker. Normatieve 

vragen kunnen vanuit verschillende invalshoeken aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld 

aan cultuurfilosofische vragen rond bijvoorbeeld 'geneticalisering', door Van Zwieten en 

Ten Have gedefinieerd als 'het proces waarbij steeds meer verschijnselen in het menselijk 

bestaan binnen de invloedssfeer van de genetica worden gebracht'. 3 De invalshoek van 

dit hoofdstuk is klinisch-ethisch. De centrale vraagstelling luidt: is presYll1ptomatische 

diagnostiek van erfelijke borstkanker moreel aanvaardbaar, en zo ja, onder welke voor

waarden? Hoe kan deze technologie op een verantwoorde wijze in de praktijk worden 

geïntegreerd/toegepast? 

De ethische bezinning over presymptomatische diagnostiek van erfelijke (borst-)kanker 

hoeft niet te vertrekken vanaf punt nul. Ten eerste zijn aanbevelingen met betrekking tot 

predictief testen op dragerschap van het Li Fraumeni syndroom (LFS) gedaan door een 

Amerikaanse werkgroep onder leiding van Li. 4 (Volgens deze werkgroep staat presymp

tomatische diagnostiek van LFS model voor predictief testen op andere typen erfelijke 

kanker). In ons land heeft de landelijke Werkgroep Erfelijk Mammacarcinoom enige tijd 

geleden gepubliceerd over dit voorspellend onderzoek naar LFS.' Bovendien bestaan er al 

langer internationale richtlijnen voor alldere vormen van presyll1ptoll1atische DNA

diagnostiek, met name voor de ziekte van Huntington (HD)'. 

In dit hoofdstuk wordt geïllustreerd dat ten aanzien van voorspellend genetisch onderzoek 

moreel maatwerk nodig is: voor onderzoek op dragerschap van ziekten waarvoor 

preventieve enlof therapeutische opties beschikbaar zijn, zullen deels andere richtlijnen 

moeten gelden dan voor predictief onderzoek naar ziekten waarvoor dat niet het geval is. 
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De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst geef ik enige basale informatie over de 

medisch-genetische aspecten van erfelijke borstkanker (7.2). Vervolgens komen ethische 

overwegingen aan de orde (7.3). Concrete aandachtspunten worden gepresenteerd in het 

kader van een protocol. Dit gedeelte besluit met enkele opmerkingen over bevolkingson

derzoek op dragerschap van mutaties die predisponeren voor borstkanker. 

De laatste paragraaf van dit hoofdstuk bevat een pleidooi voor integrale educatie wat 

betreft erfelijkheidsonderzoek (7.4). 

7.2 Erfelijke borst- en eierstokkanker 

Verreweg de meeste gevallen van borstkanker (en ovarium-) zijn niet erfelijk. In naar 

schatting 5-10% van de gevallen spelen erfelijke predisposities een centrale rol. Enige tijd 

geleden zijn enkele vaker voorkomende predisposities voor borst-(en eierstok-)kanker 

geïdentificeerd, namelijk mutaties in BRCAI en -2. In de meeste families met erfelijke 

borst-/ovariumkanker hangt de aandoening samen met een mutatie in een van deze genen. 

Het is echter nog onduidelijk in hoeveel families waarin alleen borstkanker bij vrOl/well 

voorkomt (dus geen ovariumkanker, en geen borstkanker bij mannen) deze predisposities 

een rol spelen. Een recente studie van het 'Breast Cancer Linkage Consortium' suggereert 
dat de werkelijkheid complex is': in families met zes of meer aangedane vrouwen hangt 

81 % van de gevallen van borstkanker samen met mutaties in BRCAI of -2, en 19% met 

andere predisponerende genen. Echter in families met vier of vijf of gevallen van 

vrouwelijke borstkanker hangt borstkanker in 33 % van de gevallen samen met mutaties in 

BRCAI of-2, en in 67% met andere, deels onbekende, genen. Uitgaand van deze 

bevindingen schatten de onderzoekers dat het aandeel van mutaties in BRCAI en-2 in 

families met millder dan vier gevallen van vrouwelijke borstkanker nog (aannlerkelijk) 

kleiner is. Zij concluderen dat andere genetische predisposities, die verantwoordelijk zijn 

voor een groot deel van de gevallen van familiaire borstkanker, nog moeten worden 

geïdentificeerd. Dit vergt genetische research in betreffende families. 

Erfelijke borst- en eierstokkanker is (althans voorzover gerelateerd aan BRCAI en- 2 

mutaties) een voorbeeld van wat de Gezondheidsraad noemt 'manageDe varianten van 
multifactoriële aandoeningen" Voor multifactoriële ziekten geldt dat het risico dat een 

predispositie tot de ziekte leidt zeer verschillend is. Soms is het risico voor de drager 

slechts gering verhoogd; soms echter bestaan er bij doorgaans multifactorieel bepaalde 

ziekten genetische risicofactoren die zo overheersend zijn dat er biIll1cn bepaalde families 
sprake kan zijn van een vrijwel dominant Mendeliaans overervingspatroon. 
Draagsters van een mutatie in BRCAI of -2 hebben een risico van 60-85 % hebben om 
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voor het zeventigste levensjaar borstkanker te krijgen, de helft reeds voor het vijftigste 
levensjaar.' Wat betreft de kans op ovariumkanker noemen de eerste schattingen risico

percentages van 25-85 %. Mannelijke dragers van een gemuteerd BRCAI-gen hebben 
mogelijk een licht verhoogd risico op prostaatkanker. Draagsters van een BRCA2-mutatie 
hebben een matig verhoogd risico op eierstokkanker. Mannelijke dragers van deze mutatie 

hebben een kans op borstkanker van ongeveer 6%. Bij de interpretatie van deze risico

schattingen is voorzichtigheid geboden. Deze schattingen hebben betrekking op de eerste 

families die betrokken zijn bij onderzoek naar borst- en eierstokkankergenen. Onder 
andere omdat deze families voldoen aan strikte selectie-criteria (sterke aanwijzingen voor 
een vrijwel autosomaal dominant erfelijkheidspatroon) is de penetrantie van BRCA
mutaties in deze geselecteerde, 'zwaar belaste' families mogelijk hoger dan in andere 

families, en is het risico van draagsters op het krijgen van kanker in een aantal gevallen 

wellicht lager dan eerder geschat - zij het nog steeds (sterk) verhoogd. 

Medio 1997 waren al meer dan 200 verschillende mutaties aangetoond in de BRCA
genen, waarvan 60-80 in Nederland." Momenteel is onduidelijk of bepaalde mutaties in 

BRCAI en -2 een hogere penetrantie hebben dan andere. In de klinische genetische centra 
en de supraregionale kankercentra zijn imniddels meer dan 1000 families met een erfelijke 
belasting voor borst- en ovariumkanker bekend. Mutaties in BRCA 1 en-2 komen ook 

buiten deze families voor. Schattingen van de frequentie van deze mutaties in de Neder
landse bevolking variëren van een op de 200 tot 1000." 

Borstkanker kan zich ook voordoen binnen enkele (zeer) zeldzame tumorsyndromen. Een 
voorbeeld is het Li Fraumeni syndroom (LFS).12 Voorzover bekend komt LFS in Neder

land in twintig tot dertig families voor. LFS heeft een autosomaal dominant overervings
patroon, en wordt gekemnerkt door het feit dat al op jonge leeftijd uiteenlopende vormen 
van kanker kunnen ontstaan, met name sarcoom (weke-delen sarcoom, osteosarcoom), 

borstkanker, hersentumoren, leukemie, en bijnierschorscarcinoom. Bij minstens 50% van 
klassieke LFS-families is een zogenaamde p53 kiembaamnutatie aantoonbaar. Deze muta
ties worden ook aangetroffen buiten de klassieke LFS-families. Dit betekent dat predictief 

testen op p53 kiembaamnutaties vaker aan de orde kan komen dan alleen na een diagnose 

van het klassieke LFS. 

7.3 Ethische overwegingen 

7.3.1 Een preliminaire vraag 

De preliminaire vraag luidt: is presymptomatische DNA-diagnostiek van dragerschap van 

later in het leven optredende ziekten eigenlijk wel aanvaardbaar? En zo ja, geldt dit dan 
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ook wanneer er voor de drager niet of nauwelijks mogelijkheden zijn tot primaire en/of 
secundaire preventie? 
Met betrekking tot de preventieve opties voor draagsters van mutaties in BRCAI of -2 het 
volgende. 13 Een aantal onderzoekers is voorzichtig optimistisch over de preventieve 
waarde van periodiek medisch onderzoek, gericht op een tijdige detectie en behandeling, 

en van profylactische chirurgie. Het is echter nog onvoldoende duidelijk in welke mate 

periodiek onderzoek inderdaad bijdraagt aan een reductie van de mortaliteit ten gevolge 
van borst- en eierstokkanker. Mammografie is immers niet altijd betrouwbaar, vooral niet 

bij jonge vrouwen. Periodiek onderzoek van draagsters leidt wel tot frequenter vaststellen 
van vroegere stadia van borstkanker, maar is zeker niet waterdicht: onderzoekers in ons 
land schatten dat draagsters desondanks nog circa 20% kans hebben om aan borstkanker 
te overlijden." Bovendien is niet bekend welke de risico's zijn van een regelmatige 

blootstelling aan röntgenstraling voor mammografie vanaf jeugdige leeftijd. Ook de 
mogelijkheden om ovariumkanker in een vroeg stadium te ontdekken zijn vooralsnog 

beperkt. 
Over de preventieve waarde van profylactische mastectomie en - oophorectomie zal pas 
over jaren volledige duidelijkheid ontstaan. Een punt van zorg met betrekking tot profy

lactische mastectomie is, behalve de psychische belasting van de ingreep, dat het moeilijk 

is alle borstweefsel te verwijderen; ook indien slechts enkele cellen achterblijven, hebben 
de draagsters wellicht nog steeds een verhoogd risico op het krijgen van borstkanker. 

Enig optimisme blijkt gerechtvaardigd; volgens een recente publicatie verkleint preventie
ve borstamputatie bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker de incidentie van 
borstkanker en de kans om aan borstkanker te overlijden met minstens 90%.15 Nader on

derzoek moet uitwijzen of dit geen overschatting is van de effectiviteit van de operatie bij 
draagsters van mutaties in BRCA. Na eierstokverwijdering blijft er een kans van enkele 

procenten op een vorm van buikvlieskanker . 
Onduidelijk is vooralsnog ook de preventieve waarde van experimentele chemotherapie 

(met bijvoorbeeld tamoxifen) voor draagsters. Tamoxifen verlaagt volgens een Ameri
kaans onderzoek de incidentie van borstkanker onder VfOU\vcn met een verhoogd risico 
met ongeveer 45 % Er resteert echter een aantal belangrijke vragen, bijvoorbeeld of er een 
aanvaardbare balans is tussen het preventieve voordeel en de mogelijke gezondheidsrisi
co's van (met name zeer langdurig gebruik) dergelijke middelen. 16 

Opmerkelijk is het optimisme van de groep van Li met betrekking tot de mogelijkheden 
tot preventie (en therapie) voor dragers van het LFS. 17 Zij benadrukken dat LFS wat dit 

betreft verschilt van HD. Wat betreft primaire preventie worden drie opties genoemd: 
experimentele chemopreventie (bijvoorbeeld met tamoxifen), prophylactische mas

tectomie, en het vermijden van blootstelling aan carcinogenen (bijvoorbeeld niet roken). 
Daarnaast wijzen zij op de mogelijkheid van secundaire preventie middels periodiek me

disch onderzoek en vroegtijdige interventie. Optimisme ten aanzien van de preventieve 
opties voor dragers van p53 kiembaamnutaties is vooralsnog misplaatst. Van al de 
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genoemde mogelijkheden tot primaire preventie is de preventieve waarde onzeker. 

Bovendien is bij voorbaat duidelijk dat draagsters die besluiten tot profylactische 

mastectomie (of eventueel deelname aan experimentele chemotherapie met het oog op de 

preventie van borstkaoker) nog steeds een hoog risico hebben op het krijgen van een 

al/dere vorm van kaoker. Gezien het brede spectrum van tumoren bij het LFS, en de 

variabele leeftijd waarop het LFS zich manifesteert, bestaat sterke twijfel aan de mogelijk
heid van secundaire preventie. 

Het duidelijkste voordeel van presymptomatisch onderzoek naar dragerschap van het LFS 

is geruststelling voor mensen die geen drager blijken te zijn. Dragers kunnen eventueel 

voorkómen dat zij de mutatie aan het nageslacht doorgeven, bijvoorbeeld door af te zien 

van 'genetisch-eigen' kinderen. 

Is presymtomatische DNA-diagnostiek wel aanvaardbaar als de mogelijkheid van 

gezondheidswinst voor dragers zeer onzeker is (zoals bij dragers van het LFS) of geheel 

ontbreekt (zoals voor dragers van bijvoorbeeld HD), en kennis omtrent dragerschap de 

betrokkenen ernstige schade kan berokkenen? Zouden artsen niet goede nota moeten 
nemen van Schiller, die in 'Kassandra' dicht: 

'Frommt's den Schleier aufzuheben 

Wo das nahe Schicksal droht? 

Nur der In·tum ist das Leben, 

und das Wissen ist der Tod'. 

Aan de orde is hier het medisch-ethische vraagstuk van het paternalisme: (wanneer) mag 

een arts, met een beroep op het belang van de cliënt, weigeren diens vraag om de test te 

honoreren? Sinds een aantal jaren is er sprake van een wending in de discussie over 'de 
ethiek van het paternalisme'. Er wordt een sterke nadruk gelegd op (respect voor) de 

autonomie van de hulpvrager: wat voor iemand waardevol is, hoe de afweging van de 

voor- en nadelen van een medisch (genetisch) onderzoek of een medische ingreep uitvalt, 
is in belangrijke mate een persoonlijke zaak. De arts mag daarover in beginsel niet 

plaatsvervangend oordelen. Dit standpunt staat haaks op het concept-standpunt over 

predictieve geneeskunde van de WorId Medical Association (WMA). De WMA beveelt 

onder andere aan 'that this type of diagnosis for a predicted condition be perfonned only 

when a therapeutic or prophylactic remedy is available or when an estimate of the risk of 

transmission can assist parents in making reproductive decisions'. 18 Anders gezegd: als 

de aanvrager van een predictieve test daarmee geen gezondheidswinst kan boeken en geen 
kinderwens heeft (of eventuele keuzen inzake de voortplanting niet wil laten beïnvloeden 

door de uitslag van de betreffende test), dan dient het voorspellend onderzoek achterwege 

te blijven. Reden voor dit standpunt is het begil15el van 'niet schaden'. 

Dit standpunt is te restrictief. Het gaat er aan voorbij dat mensen - óók als zij geen 

kinderen willen en óók als er geen gezondheidswinst voor henzelf te behalen valt - goede 

redenen kunnen hebben om zich te laten testen op dragerschap van een later in het leven 

optredende ziekte. Zo kunnen zij de uitslag van het onderzoek betrekken bij het maken 
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van een levensplan. Bovendien miskent de WMA dat voor een aantal personen 'at risk' 

juist de onzekerheid ('ben ik wel of geen drager?') ondraaglijk is. Een vrouw met een 

risico van 50% op dragerschap van HD sprak veelzeggend van 'a yo-yo-type of existen
ce'.!9 De test kan zo juist bijdragen aan het welbevinden van de betrokkenen. 
Los van dit principiële 'pro choice'-uitgangspunt, blijkt uit de ervaring die inmiddels is 

opgedaan met voorspellende DNA-diagnostiek van HD, dat degenen die vernemen dat zij 
drager zijn deze wetenschap meestal kunnen integreren in hun bestaan.2o Het bange ver
moeden, dat mensen die (desgewenst) vernemen dat zij later de ziekte van Huntington 

zullen krijgen, terecht komen in een ernstige depressie of zelfs de hand aan zich zelf 
slaan, is gelukkig niet bewaarheid. Bij de interpretatie van deze bevindingen is overigens 

enige voorzichtigheid geboden. Ten eerste hangen zij mogelijk samen met de intensieve 
counseling voorafgaand aan en na de test. Men mag de bevindingen van predictieve testen 

die zijn verricht in een setting waarin een optimale begeleiding van de aanvragers centraal 
staat niet extrapoleren naar test-situaties waarin niet is voorzien in adequate begeleiding 
en psychosociale ondersteuning. Bovendien is er waarschijnlijk sprake van een zekere 
zelf-selectie: mensen die een eventuele ongunstige uitslag niet aankunnen, zullen waar
schijnlijk eerder afzien van de test. 21 En ten derde zijn de bevindingen gebaseerd op be

trekkelijk kortlopende 'follow up' studies. Langduriger onderzoek is vereist om te bezien 

of de gunstige bevindingen blijvend zijn. 

De conclusie luidt dat het geheel of nagenoeg ontbreken van effectieve mogelijkheden tot 

primaire en/of secundaire preventie onvoldoende reden vormt om presymptomatische 

DNA-diagnostiek als onverantwoord van de hand te wijzen. Dit betekent dat ook 
voorspellend onderzoek naar 'late onset' ziekten met een sombere prognose (zoals het 
LFS en HD) verantwoord kan zijn. 
Het is van belang om voor presymptomatische DNA-diagnostiek een protocol te hanteren 

of te ontwikkelen, een samenhangend geheel van procedurele en materiële bepalingen 
('standard of good practice'). Bovendien kan deze diagnostiek slechts verantwoord 

plaatsvinden in de context van een researchprogramma, waarin de (vermeende) risico's en 
voordelen systematisch kunnen worden geëvalueerd. 

7.3.2 Protocol 

Het onderstaande biedt een aanzet voor een dergelijk protocol. Het bevat (becommenta

rieerde) aanbevelingen met betrekking tot achtereenvolgens: 
A) de insluitings- en uitsluitingscriteria; 
B) de voorbereiding op de test; 

C) het mededelen van de uitslag van de test; 

D) de follow up en preventieve interventies. 
De structuur van dit protocol (het 'vierluik') is universeel toepasbaar, voor alle vormen 
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van voorspellend genetisch onderzoek. De concrete aanbevelingen zullen variëren, al naar 
gelang de beginleeftijd en de ernst van de betreffende ziekte (en het al dan niet aanwezig 
zijn van preventieve opties). 

A. insluitings- en uitsluitingscriteria 

A.l presymptomatische test (postnataal) 

1. Bij een aangedane bloedverwant is een van de betreffende mutaties gevonden. 
Er is een sterke consensus dat voorafgaand aan presymptomatische diagnostiek genetisch 
onderzoek moet plaatsvinden bij een of meer patiënten in de betreffende familie. n Als 
deze een van de betreffende gen-mutaties draagt (dragen), kan vervolgens bij gezonde 
bloedverwanten gericht worden gezocht naar deze specifieke mutatie. Dit inclusiecriterium 
moet met enige flexibiliteit worden gehanteerd, bijvoorbeeld wanneer de aangedane 
verwanten allen zijn overleden. 
Hoewel de ethische discussie over genetisch onderzoek in verband met erfelijke tumoren 
zich veelal beperkt tot presymptomatische DNA-diagnostiek, rijzen ook bij het vooraf

gaande diagnostische gen-onderzoek eokele ethische of althans ethisch-relevante vragen, 

waarvan ik er hier eokele aanstip. Om te beginnen: wanneer is het aanbieden van 
dergelijke diagnostische testen geïndiceerd? Vele centra bieden de test aan als aangedane 

vrouwen een kans van 10-15% hebben op dragerschap van een mutatie in BRCAI of -2. 

(De grootte van deze kans wordt berekend aan de hand van gegevens wat betreft de fami

lie-anamnese). Natuurlijk is iedere grens (10% kans, 20%, etcetera) enigszins willekeu
rig. Het gaat om complexe afwegingen, waarbij ook het probleem van de rechtvaardige 

allocatie van schaarse middelen en - menskracht aan de orde is. Immers, het verruimen 
van de indicaties voor diagnostische testen bij patiënten is duur, en veroorzaakt logistieke 

problemen in verband met de grote 'workload', terwijl men zodoende relatief weinig 
dragers en verwanten 'at risk' zou identificeren. Een bijkomend argument voor een 
terughoudend beleid is volgens sommige genetici dat de penetrantie van BRCA-mutaties 
in minder zwaar belaste families (families met minder kankerpatiënten) vooralsnog 
onbekend is, hetgeen de genetische counseling bemoeilijkt. 
Een tweede probleem betreft het type test dat men gebruikt in het kader van genetisch 

onderzoek bij de 'index-persoon'. 'Sequencing' van de complete BRCAII-2 genen is 
uiteraard het meest informatief, maar vanwege de grote lengte van deze genen erg 

tijdrovend en zeer kostbaar. Daarom opteren de meeste centra voor andere, meer 
beperkte, testen (zoals de zogenaamde 'protein truncatioo' test, waarmee men ongeveer 
60% van de BRCA-mutaties kan aantonen). Een nadeel van deze strategie is dat men een 

aanzienlijk aantal draagsters onder de patiënten mist. 23 Om het aantal niet ontdekte 
mutaties zo klein mogelijk te maken worden ook in ons land voortdurend technische 
aanpassingen gedaan. 
Het belang van adequate counseling in de context van diagnostisch genetisch onderzoek 
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van patiënten met kanker kan niet worden overschat. Zoals gezegd zijn BRCA-testen vaak 

niet informatief. Counseling moet mensen helpen om te gaan met de blijvende onzeker

heid omtrent de mogelijke erfelijke aard van de tumor (bij henzelf of hun verwanten), en 

omtrent de eigen genetische status. Tegelijk dient de counselor een valse geruststelling te 

vermijden, immers, een 'negatieve' uitslag van de test sluit de erfelijke aard van kanker 

in de betreffende familie geenszins uit. Vanwege de verwachte ontwikkeling van nieuwe, 

meer informatieve genetisch-diagnostische testen zal de counselor ook moeten wijzen op 
de mogelijkheid dat de patiënt of diens verwanten in de toekomst opnieuw worden 

gecontacteerd voor nader overleg - de 'genetic recall' . Een vraag in dit verband is of de 

arts mensen mag benaderen met de resultaten van nader genetisch onderzoek dat is ver
richt op eerder door hen afgestaan lichaamsmateriaal, en zo ja, onder welke voorwaarden. 
Een voorbeeld: indien de klinisch-geneticus iemand heeft laten testen op dragerschap van 

een mutatie in BRCAI of -2 kan hij, in geval van een 'negatieve' uitslag, in tweede 

instantie dragerschapsonderzoek naar p53-mutaties overwegen. De arts mag echter, gezien 
de zeer uiteenlopende implicaties van dragerschap van een mutatie in deze genen, niet 
veronderstellen dat de hulpvrager ook wil worden geïnformeerd over de uitslag van de 

additionele test. Nader onderzoek en het (ongevraagd) informeren mogen, anders dan 

bijvoorbeeld de Amerikaanse juriste Andrews suggereert, geen automatisme zijn. 24 

Het is van belang om voorafgaand aan het (eerste) onderzoek en de opslag van Iichaams

materiaal in het kader van de infonned consent zoveel mogelijk gespecificeerde afspraken 

terzake te maken. 

2. Alleen mensen die vrijwillig verzoeken om de test. 

De ervaring met predictieve DNA-diagnostiek van HD wijst uit dat soms sterke druk 

wordt uitgeoefend op de aanvrager van de test door familieleden en/of door de (toekom

stige) partner." De keuzevrijheid van de cliënt kan ook onder druk staan door aandrang 

. van artsen tot het ondergaan van voorspellende genetische testen. Dit risico zal ook bij 

presymptomatische DNA-diagnostiek van erfelijke tumoren spelen. Sterke beïnvloeding 

door derden kan de toestemming voor het ondergaan van de test ongeldig maken. Het 

beginsel van respect voor autonomie impliceert dat de counseler nagaat of het verzoek om 
de test als substantieel-vrijwillig kan worden aangemerkt. In geval van twijfel dient hij de 

motivatie van de hulpvrager extra zorgvuldig te evalueren. 

Artsen dienen een klimaat te scheppen waarin de cliënt een eigen keuze kan maken. Het 
aandringen door artsen op het ondergaan van presymptomatische diagnostiek is met name 
ongewenst als voor dragers mogelijkheden tot het behalen van gezondheidswinst ontbre

ken. Alleen wanneer voor dragers (waarschijnlijk) effectieve primaire en/of secundaire 

preventie beschikbaar is, kan de arts overwegen te adviseren tot het ondergaan van een 
voorspellende test. (zie sectie IV; vgl. hoofdstuk 6) 

3. Alleen mensen die competent zijn. 
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Een adequaat begrip van de implicaties van de test is in het algemeen een voorwaarde 

voor toegang tot de voorspellende test. Het vereiste van wilsbekwaamheid kan alleen 

worden gerelativeerd als het gaat om voorspellend onderzoek naar ziekten waarvoor 

primaire en/of secundaire preventie beschikbaar is. 

Indien mogelijkheden tot primaire en/of secundaire preventie ontbreken of onbewezen 

zijn, rijst - vanwege de mogelijke negatieve effecten van een ongunstige uitslag op het 

welbevinden van de drager - de vraag onder welke omstandigheden de arts toegang tot de 

test mag weigeren met een beroep op het belang van de cliënt. Zijn paternalistische 

uitsluitingsgronden - het niet inwilligen van iemands vraag om de test met een beroep op 

diens eigen belang - aanvaardbaar? Relevant in dit verband is het onderscheid tussen 

'sterk' en 'zwak' paternalisme,26 Sterk paternalisme is de opvatting dat inmenging in 
iemands substantieel autonome keuze met een beroep op diens eigen belang gerechtvaar
digd kan zijn. Zwak paternalisme is de opvatting dat inmenging in iemands verminderd
autonome keuze met een beroep op diens eigen belang gerechtvaardigd kan zijn. Met 

betrekking tot sterk paternalisme bestaat in de ethische literatuur geen consensus. 
Sommigen achten sterk paternalisme aanvaardbaar, op voorwaarde dat de aanvrager 
anders waarschijnlijk ernstig leed treft, en het weigeren van toegang tot de test naar 

verwachting bijdraagt aan het welzijn van de betreffende cliënt. Voor anderen is sterk 

paternalisme ongerechtvaardigd, omdat dit de weloverwogen, subjectieve afweging van de 

betrokkene onvoldoende respecteert. Wat betreft iemands verminderd-autonome keuze 

voor de test is er, daarover bestaat consensus, meer ruimte voor een paternalistische 
weigering - er is immers geen sprake van een ernstige inbreuk op het beginsel van respect 
voor autonomie. Naarmate de keuze van de cliënt minder autonoom is heeft de arts voor 
een verantwoorde weigering van de test minder evidentie nodig dat de cliënt ernstige 

schade zou treffen indien deze de test zou ondergaan. 
Tegen deze achtergrond is het in ieder geval gerechtvaardigd om: 

- 'pre-test' counseling als voorwaarde te stellen, dit om een adequaat beeld te krijgen van 

het vermogen tot autonome, weloverwogen besluitvorming; 
- mensen met een sterk beperkte autonomie (bijvoorbeeld ten gevolge van een depressie of 

psychosen) en met een ernstige emotionele instabiliteit als regel minstens voorlopig niet te 

testen. In geval van tijdelijke incompetentie verdient het in beginsel de voorkeur de 

predictieve test uit te stellen totdat de betrokkene weer competent is. Het 'in beginsel' laat 

ruimte voor uitzonderingen. Depressie of emotionele instabiliteit kan immers het resultaat 
zijn van de voortdurende onzekerheid omtrent de eigen genetische status die slechts door 
het ondergaan van de test kan worden opgeheven. 27 

Het moge duidelijk zijn dat er een conflict kan bestaan tussen enerzijds het beoordelen 

door de hulpverlener van de competentie van de aanvrager van de test - de 'gatekeeping'

rol - en anderzijds de taak van de hulpverlener om de aanvrager te helpen bij het maken 

van een eigen keuze. De toetsing kan volgens Britse hulpverleners onbedoelde en 

onwenselijke repercussies hebben.28 De verantwoordelijkheid van de counselor om na te 
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gaan of de test verantwoord kan plaatsvinden kan de aanvragers er immers toe verleiden 

'mooi weer te spelen'; zij willen graag de test, en zullen alles doen om ervoor te zorgen 
dat de hulpverlener de indruk krijgt dat aan de toegangscriteria is voldaan. Het risico 
bestaat dat de toetsingsprocedure de open relatie ondermijnt die nodig is om het primaire 

doel van de pre-test counseling te kunnen realiseren, namelijk: bijdragen aan inzicht en 
begrip, zodat de aanvragers geholpen worden bij hun besluitvorming inzake het al dan 
niet ondergaan van de predictieve test. (zie B I) Om de hier bedoelde spanning en risico's 
te beperken stelt de Britse groep voor om de selectieprocedure in beginsel te beperken tot 

het eerste onderhoud met de aanvrager van de test. Alleen een nadere evaluatie van deze 
benadering kan uitwijzen of dit een geslaagd compromis is tussen het beginsel van 'niet 

schaden' en het streven te komen tot een pre-test counseling die optimaal 'client-centered' 
is. 

Specifieke vragen rijzen met betrekking tot leden van 'risico-families' die pennanellt 
wilsonbekwaam of verminderd wils bekwaam zijn, zoals mensen met een verstandelijke 
handicap. Ik weet niet of men inmiddels in de praktijk gestuit is op de vraag om predic

tief onderzoek naar borstkanker bij een verstandelijk gehandicapte vrouw. Navraag bij 
enkele counselors leert dat zij deze vraag nog niet zijn tegengekomen. Zij bevestigden 

echter dat dit in een individueel geval een reële vraag kan zijn. Welnu, moet men, strikt 
het inclusiecriterium van de wilsbekwaamheid volgend, toepassing van de predictieve test 
in dat geval categorisch afwijzen, of kan dit onder omstandigheden verantwoord zijn? 
Van belang in dit verband is dat er voor draagsters van mutaties in BRCA handelingsop

ties zijn waarvan de effectiviteit weliswaar nog niet is bewezen, maar waarvan men op 
goede gronden aanneemt dat zij het risico (met name de mortaliteit ten gevolge van 

borstkanker) (aanzienlijk) kunnen beperken. Preventieve chirurgie lijkt mij voor draag

sters met een ernstige verstandelijke handicap problematisch, aangezien dit een invasieve, 
belastende, ingreep is, waarvan de betekenis en het mogelijke belang door de betreffende 

vrouw niet of nauwelijks zal worden begrepen. Periodiek medisch onderzoek kan echter 
een redelijke optie zijn. Predictief DNA-onderzoek, gericht op de beantwoording van de 
vraag of periodiek onderzoek geïndiceerd is, kan tegen deze achtergrond (met een beroep 

op het gezondheidsbelang van de verstandelijk gehandicapte vrouw) verantwoord zijn -

ook al is deze wilsonbekwaam of verminderd wilsbekwaam. 
Wat betreft de te volgen procedure beperk ik mij tot het volgende. In de literatuur wordt 
wel voorgesteld om wat betreft medische handelingen met een evident therapeutisch doel 
of handelingen met een evident medisch belang voor de betrokkene een zogenaamde 

variabele competentie-standaard te hanteren. 29 In dat geval zouden voor de bepaling van 
iemands competentie minder strikte criteria kunnen worden gehanteerd, en zou ook in 
geval van een verstandelijke handicap een valide toestemming door de betrokkene 
mogelijk zijn. Echter, wat betreft de handelingsopties voor draagsters van BRCA-genen is 
de effectiviteit nog niet bewezen, zodat er twijfel mogelijk is aan het therapeutisch of 
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preventief nut van deze verrichtingen. Het toepassen van een variabele competentie

standaard lijkt dan niet verdedigbaar. In dat geval komt het al dan niet verlenen van 

toestemming voor het ondergaan van predictief genetisch onderzoek toe aan de ouders of 
andere wettelijke vertegenwoordigers. 

4. In beginsel alleen meerderjarigen. 
Sinds enkele jaren is er een groeiende aandacht voor de vraag of predictief onderzoek bij 

minderjarigen naar de aanleg voor later in het leven optredende aandoeningen gerecht
vaardigd kan zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden. Hierbij kan men minstens twee 

vragen onderscheiden. Ten eerste: is het gerechtvaardigd minderjarigen presymptomatisch 

te testen op verzoek van de ouders? En ten tweede: is het verantwoord dergelijke testen te 
verrichten bij minderjarigen die daar zelf om vragen? Het gaat om een complexe materie, 

en het debat is nog niet uitgekristalliseerd. Omdat hoofdstuk 8 geheel gewijd is aan dit 
onderwerp, beperk ik mij hier tot enkele kanttekeningeu. 
Als uitgangspunt geldt dat predictief DNA-onderzoek bij kinderen slechts verantwoord 
kan zijn als dit in het belang is van het kind. Dit betekent dat er geen ruimte is voor het 

op verzoek van de ouders testen van een (gezond) kind op dragerschap van later in het 
leven optredende onbehandelbare ziekten met een sombere prognose, zoals HD. Informa
tie over dragerschap biedt het kind immers geen enkel medisch voordeel, terwijl weten

schap van dragerschap voor het kind ernstige psychosociale risico's heeft, en het kind de 

mogelijkheid ontneemt om te zijner tijd zelf te besluiten over het al dan niet ondergaan 
van de presymptomatische test. Wat dan als het gaat om erfelijke borstkanker of LFS? 
Het komt voor dat ouders vragen hun kind predictief te testen op dragerschap van 
mutaties in BRCA, en furieus reageren als dit wordt geweigerd. 30 Het honoreren van dit 

verzoek lijkt, minstens op het eerste gezicht, inderdaad niet verantwoord; de genoemde 
mogelijkheden tot primaire en/of secundaire preventie van erfelijke borst-en eierstokkan

ker zijn immers pas aan de orde op de volwassen leeftijd, terwijl bovendien aan het 
ondergaan van de test aanzienlijke psychosociale risico's kleven. Sommige hulpverleners 
en onderzoekers wijzen er echter op dat ouders de voortdurende onzekerheid omtrent 

(niet-)dragerschap van hun kind soms niet aan kunnen, en dat deze onzekerheid en 

bezorgdheid wellicht een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. 3I In 
het licht hiervan is een nadere ethische discussie van belang over de vraag of het in een 

individueel geval toch verantwoord kan zijn om op verzoek van de ouders predictief 
genetisch onderzoek te doen naar ziekten van de volwassen leeftijd waarvoor preventieve 

en/of therapeutische mogelijkheden (lijken te) bestaan, zoals erfelijke borstkanker. 
Is het op verzoek van de ouders testen van een kind op dragerschap van LFS verant
woord? Het valt op dat de aanbevelingen die door de werkgroep van U zijn geformuleerd 
moeilijk met elkaar te rijmen zijn.32 Onder het kopje 'Ethical issues in predictive testing 

in U-Fraumeni families' staat vermeld: 'Bij kinderen uit LFS-families komt vaak op 
jonge leeftijd kanker voor. Het testen van deze kinderen, 'rather than delaying it until 
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young aduIthood', wordt aanbevolen teneinde de mortaliteit en morbiditeit te reduceren.' 

De groep van Li hoopt met name dat de tijdige opsporing van abdominale tumoren de 

prognose voor het kind verbetert. Echter, onder het kopje 'Structure and components of 
pilot testing programs' lezen wij: 'Het testen van kinderen vraagt om extra waarborgen. 
Omdat onbekend is welke de impact van de test voor het kind is, zou kunnen worden 
overwogen om het testen van kinderen op te schorten totdat de korte termijn-effecten 

bekend zijn van het verrichten van de test bij volwassenen'. Deze aanbeveling is aanmer
kelijk terughoudender wat betreft het testen van kinderen. Deze terughoudendheid klinkt 

nog sterker door in een gelijktijdig gepubliceerd 'editorial' van Li en Fraumeni (beiden 

lid van de werkgroep). Daarin stellen zij: 'a delay in the study of minors seems prudent 
until the short-term effects of testing their adult relatives are known. ," 

Het //Iogelijke voordeel van predictief onderzoek bij kinderen naar LFS - in casu de 
tijdige detectie van een abdominale tumor - moet worden afgewogen tegen de psychosoci
ale risico's van een ongunstige uitslag. De zegswijze: 'Baat het (in casu: kCIll1is over 
dragerschap) niet, dan schaadt het niet' is hier waarschijnlijk niet van toepassing. Gezien 
de combinatie van enerzijds een nogal speculatief medisch voordeel en anderzijds ernstige 

psychosociale risico's lijkt mij het op verzoek van de ouders testen van gezonde kinderen 
op p53 mutaties vooralsnog onverantwoord. Bij deze stellingname speelt ook de variabele 

expressie van p53 kiembaanmutaties een rol: vele gendragers zullen pas op latere leeftijd 

kanker krijgen, op een leeftijd waarop zij zelf kunnen kiezen voor het al dan niet 

ondergaan van de voorspellende DNA-test. Indien (bijna) alle dragers op zeer jonge 
leeftijd levensbedreigende tumoren zouden krijgen zou men de predictieve test - in het 

licht van de verhoopte gezondheidswinst - wellicht eerder het voordeel van de twijfel 
kunnen geven. 
In situaties waarin presymptomatische DNA-diagnostiek in het belang van het kind is of 

kan zijn (denk bijvoorbeeld aan MEN2A), rijst de vraag onder welke voorwaarden de 
hulpverlener een verzoek van de ouders kan inwilligen. Ik beperk mij hier tot het volgen

de. Volgens Li c.s. moet met een eventuele 'dissent' van adolescenten (minderjarigen van 
12-18 jaar) 'terdege rekening worden gehouden': is er sprake van een verschil van 

mening tussen de ouders en het kind, dan moet per geval een beslissing worden genomen. 
Naar Nederlandse maatstaven wordt hiermee onvoldoende recht gedaan aan deze categorie 
minderjarigen. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 
is voor medische verrichtingen bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar in beginsel de toe

stemming van zowel ouders als kind vereist, terwijl minderjarigen vanaf 16 jaar zelf
standig de in de WGBO opgenomen rechten kunnen uitoefenen. Predictief testen buiten 
medeweten of tegen de wil van personen uit deze leeftijdsgroepen zou een onaanvaardbare 
inbreuk op hun persoonlijkheidsrechten betekenen. 

Controversiële exclusie-criteria 
Enkele exclusie criteria zijn omstreden, ook onder hulpverleners. Ik noem er hier twee: 
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A. Aanvragers van de test die niet willen deelnemen aan (post-test) evaluatie-onderzoek. 
Predictief genetisch onderzoek naar borstkanker mag slechts plaatsvinden in de context 
van een research project (zie sectie IV van het protocol). Een wijdverbreide klinische 

toepassing van dit soort testen zonder adequate voorafgaande evaluatie zou niet verant
woord zijn. Echter. sommige aanvragers en hulpverleners zien voorspellend genetisch 
onderzoek niet als research, maar gewoon als een klinische dienstverlening ('clinical 

service'). Dit kan leiden tot een tekort een follow-up gegevens, hetgeen een goede 
evaluatie bemoeilijkt. Gezien het belang van het verkrijgen van dergelijke gegevens, 

mogen (of zelfs: moeten) hulpverleners de aanvragers van de test aanmoedigen in 

dergelijke evaluatie-studies te participeren. 34 Er is geen consensus over de vraag of 
deelname aan dergelijke studies mag worden gehanteerd als voorwaarde voor toegang tot 

de test. Aan de ene kant wordt verdedigd dat deelname aan evaluatie-onderzoek een 
legitieme verwachting is van degenen die de experimentele test aanbieden. 35 Critici, aan 

de andere kant, stellen dat drang tot deelname aan evaluatie-onderzoek principieel onge
rechtvaardigd is. Bovendien moeten onderzoekers respecteren dat deelname voor een 

aantal betrokkenen zeer belastend kan zijn. En tenslotte: het stellen van de genoemde 

voorwaarde kan er in de praktijk gemakkelijk toe leiden dat aanvragers van de test die 
niet willen deelnemen aan evaluatie-onderzoek de bereidheid daartoe gaan veinzen om 

toch toegang tot het testprogramma te krijgen. 
B. Aanvragers bij wie een evenhlele ongunstige uitslag van de test tegelijk informatief is 

voor venvantell die /liet willen weten (wat hun eigen 'genetische status' is). 
Het komt voor dat de wens van een 'at risk' persoon om te weten botst met de wens van 
een verwant om niet te weten. Denk: bijvoorbeeld aan situaties waarin iemand met een 

statistisch risico van 25% (een kleinkind van een patiënt) wil weten of hij drager is, 
terwijl de 'at risk'-ouder, met een statistisch risico van 50%, niet wil weten. Laat men de 

test uitvoeren, en is de uitslag van de test ongunstig, dan bestaat het risico dat de ouder 
ongevraagd (ongewild) met zeer belastende informatie wordt geconfronteerd: 'Ook U zult 

de ziekte krijgen'. Dit risico bestaat óók indien de aanvrager van de test zich voorneemt 
de ouder 'at risk' niet in te lichten over een eventuele ongunstige uitslag. Het is immers 
goed denkbaar dat de betreffende ouder 'indirect' op de hoogte raakt, bijvoorbeeld 
doordat deze bij zijn kind gedrags- en/of stemmingsveranderingen waarneemt, of 

constateert dat bepaalde keuzen inzake de voortplanting worden gemaakt. Wat moet nu 

zwaarder wegen: het belang van degene die wil weten of het belang van degene die niet 

wil weten? 
Dergelijke situaties zijn het moeilijkst bevredigend op te lossen als het gaat om ernstige, 
later in leven optredende ziekten waarvoor momenteel preventieve e%f therapeutische 

opties ontbreken. De paradigmatische casus is presymptomatische diagnostiek van HD. 
Natuurlijk zal de counselor eerst proberen om de partijen bij elkaar te brengen en een 
accoord te bereiken over de te volgen koers. De praktijk wijst uit dat dit vaak lukt. Zo 
komt het voor dat de ouders zelfs blij zijn dat zij, door 'mee te werken', nog iets voor 
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hun (volwassen) kind kunnen doen. (persoonlijke mededeling dr. A. Tibben) Soms biedt 

de zogenaamde exclusie-test een uitweg uit het conflict. 36 Daarbij kan men met behulp 

van een 'indirecte' DNA-test achterhalen of de aanvrager géén drager is van de mutatie, 

dan wel, net als de 'at risk' ouder, een kans op dragerschap heeft van 50%. De uitkomst 

van deze test is nooit bedreigend voor de ouder die niet wil weten of hij drager is - de 

eventuele uitkomst dat de aanvrager van de test een risico van 50% heeft verhoogt 

immers niet het risico van de ouder 'at risk'. Het genoemde conflict keert echter terug als 
de test aangeeft dat de aanvrager inderdaad een risico op dragerschap heeft van 50%, en 

deze vervolgens opnieuw vraagt om de 'directe' test, teneinde zekerheid te krijgen over 
zijn genetische status. 

Deze conflictsituatie plaatst de counselor voor een groot dilemma. (Dit wordt overigens 

door sommige counselors bestreden. Zij stellen dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid 

is van de aanvrager van de test om af te wegen of hij het risico wil en mag nemen dat een 

verwant tegen diens wil wordt geconfronteerd met belastende informatie. Dit standpunt 

komt neer op het miskennen van de eigen professionele verantwoordelijkheid van de 

hulpverlener.) Volgens de internationale richtlijnen van 1989 zou de hulpverlener in 

principe de wens van een verwant om niet te weten (het principe 'op de eerste plaats: niet 
schaden') moeten laten prevaleren boven de wil van de aanvrager om te weten; de 
aanvrager zou niet mogen worden getest, 'except in unique circumstances' Y Helaas 

werd deze mogelijke uitzondering niet nader toegelicht. De nieuwe internationale richt

lijnen (van 1994) laten wellicht meer ruimte voor het verrichten van de test in dit soort 

conflictsituaties: 'Extreme care should be exercised \Vhen testing would provide infonna
tion about another person who has not requested the test. '38 

Het onderhavige uitsluitingscriterium staat de laatste jaren ter discussie, omdat niet duide
lijk is dat het 'recht op weten' altijd zou moeten wijken voor 'het recht op Iliet weten'. 
Onder andere de Amerikaanse filosoof Gert is van mening dat het ongerechtvaardigd is 

om in een dergelijke conflictsituatie de toegang tot de test te blokkeren. J9 Hij bepleit 

overigens dat eerst wordt geprobeerd de verwant die niet wil weten te overreden. Als 
argument voert hij aan dat 'we now know that people seem to fare better when they know 

whether they have the HD gene then when they do not'. Is dit niet een riskante extrapola

tie van de relatief gunstige bevindingen van het eerder genoemde psychologische 

evaluatie-onderzoek (zie 7.3.1)? Deze (voorlopige) bevindingen betreffen immers een 

geselecteerde groep, namelijk personen 'at risk' die alles afwegend de voorkeur geven aan 

zekerheid omtrent de eigen genetische status boven de voortdurende onzekerheid. 

Ook in gezondheidsrechtelijke literatuur is dit conflict aan de orde gesteld, en ook hier 

lijkt er sprake te zijn van een zekere pendelbeweging - zij het dat deze niet spoort met de 
zojuist gesignaleerde kentering. Zo uitte Gevers zich in eerdere publicaties kritisch over 
het weigeren van toegang tot predictief onderzoek 'uit respect voor de wens van een 

verwant om niet te weten'; immers, niet alleen kan de aanvrager van de test groot belang 
hebben bij kennis van de eigen genetische status, bovendien komt het beginsel van de 
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gelijke toegang tot de gezondheidszorg onder druk te staan als men iemand toegang 

weigert op grond van belangen van derden.40 In zijIl recente preadvies over rechtsbe
scherming in verband met voorspellend medisch onderzoek lijkt Gevers echter zwaarder 

te tillen aan het recht om niet te weten van verwanten: 'Dat het kunnen weten door het 
recht beschermd wordt, betekent overigens niet dat het een absoluut karakter heeft, ook 
niet als men aanvaardt dat het om een fundamentele vrijheid gaat. In de eerste plaats is 

het mogelijk, dat het soms moet wijken voor andere belangen. Zo kan het in bepaalde 
gevallen botsen met het recht op niet weten van een ander .. 41 

Het aanhoudend verschil van mening over de 'juiste oplossing' van dit conflict, alsmede 
het gegeven dat de opvattingen terzake (gradueel of totaal) in verschillende richtingen 

veranderen, bevestigt de indruk dat er sprake is van een echt dilemma: hoe men ook 
kiest, in beide gevallen riskeert men brokken - voor iedere 'oplossing' moet een morele 
prijs worden betaald. Laat men de 'wil om niet te weten' zwaarder wegen, dan maakt 
men inbreuk op het recht van de aanvrager om te weten waar hij aan toe is, biedt men 
wel toegang tot de test, dan bestaat het risico dat men de betreffende verwant ernstig 
dupeert. Dat de gevolgen van ongewilde, opgedrongen, 'voorwetenschap' dramatisch 

kunnen zijn, moge blijken uit het feit dat onlangs melding werd gemaakt van een suïcide 

van een verwant wiens recht om niet te weten werd geschondenY 
Welk recht en wiens belang zou dan alles afwegend uiteindelijk het zwaarst moeten 
wegen? Een 'eenduidige' richtlijn doet waarschijnlijk onvoldoende recht aan het delicate 

karakter van de te maken afweging. Zowel het laten verrichten van de test als het 

blokkeren van de toegang kan onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Relevante 
factoren voor de te nemen beslissing zijn met name a) de persoonlijke omstandigheden en 
psychische draagkracht van de aanvrager en de betreffende verwant, en b) de grootte van 

het risico dat de verwant ongewild op de hoogte raakt van een eventuele ongunstige 
uitslag van de test bij de aanvrager. Dit risico kan, mede afhankelijk van de kwaliteit en 
intensiteit van de relatie van beide betrokkenen, sterk in grootte verschillen. 

Mocht de counselor, alles afwegend, tot de conclusie komen dat het verantwoord kan zijn 
de 'wil om te weten' te laten prevaleren, dan dient hij zich er van te vergewissen dat de 
aanvrager van de test zich bewust is van de risico's voor de betreffende verwant, en dat 
de aanvra·ger bereid is naar vermogen te voorkómen dat de betreffende verwant tegen zijn 
wil wordt geïnformeerd. Zodoende kan wellicht het risico worden beperkt dat deze 
verwant onbedoeld op de hoogte raakt van de uitslag. 
Minder complex zijn dergelijke conflictsituaties als het gaat om de vraag om presympto

matische DNA-diagnostiek voor later in het leven optredende ziekten waarvoor (waar
schijnlijk) wel prevel/tieve opties beschikbaar zijn. Als vuistregel verdedig ik dat het 

morele gewicht van het recht van verwanten om niet te weten afneemt naarmate de 
mogelijkheden van dragers tot primaire enlof secundaire preventie toenemen. Een eerste 
voorbeeld in dit verband is de vraag om onderzoek op dragerschap vall genmutaties die 
predisponeren voor familiaire adenomateuze polyposis (FAP); door tijdig chirurgisch 

247 



ingrijpen verbetert men de prognose van de drager immers sterk. Een tweede voorbeeld is 
predictief testen op dragerschap van BRCAI- en -2-mutaties; al is de effectiviteit van de 

genoemde preventieve opties nog niet geheel duidelijk, draagsters van deze 'borstkanker

genen' kunnen de kans op het krijgen van borstkanker waarschijnlijk (zeer) sterk verklei

nen. Naarmate de mogelijkheden tot preventie voor dragers van LFS effectiever blijken, 

kan de wens van verwanten om niet te weten ook hier moeilijker een moreel gerechtvaar
digde blokkade opwerpen voor toegang tot de test voor iemand die wil weten. 

A.2 prenatale diagnostiek 

Tot nog toe wordt slechts zelden gevraagd om prenatale diagnostiek van de aanleg voor 

laat in het leven optredende ziekten. Voor de meeste betrokkenen is het afbreken van een 

zwangerschap geen reële optie als het kind een goede kans heeft op een gezond leven 

gedurende enkele decennia. Dit geldt zeker als er mogelijkheden tot preventie en/of 

behandeling (lijken te) zijn, zoals in het geval van erfelijke borstkanker. Overigens vraagt 

volgens de eerste gegevens ook slechts een enkeling om presymptomatische diagnostiek 

van BRCA-mutaties in verband met voortplantingskeuzen. 4J 

Prenatale diagnostiek van BRCAI/-2 mutaties, met de bedoeling een vrouwelijke foetus 

die draagster is te laten aborteren, is zeer controversieel, ook onder hulpverleners. Zo 
bevat de rubriek 'Debate' van een recent nummer van 'Ruman Reproduction' twee 
afwijzende beschouwingen terzake. 44 Aan de ene kant vind ik een afwijzend standpunt 
redelijk, dit in verband met een combinatie van factoren: a) erfelijke borst- en eierstok

kanker is een later in het leven optredende aandoening, b) de penetrantie van mutaties in 

BRCA is onvolledig, en c) door (de eerdere genoemde) preventieve maatregelen kunnen 

de gezondheidsrisico's voor draagsters waarschijnlijk sterk worden verkleind. Echter, 

omdat de penetrantie van deze mutaties (vaak) hoog is, de effectiviteit van de preventieve 

maatregelen voor draagsters van mutaties in BRCA vooralsnog onzeker, en (het afwe
gingsproces voorafgaand aan) de preventieve optie die waarschijnlijk het meeste bescher

ming biedt - dubbelzijdige borstamputatie en verwijdering van de eierstokken - emotioneel 

uiterst belastend kan zijn, lijkt mij het inwilligen van een weloverwogen verzoek om 
prenatale diagnostiek en selectieve abortus niet bij voorbaat moreel onverantwoord. Dit 
standpunt zou ik zeker (met minder aarzeling) verdedigen met betrekking tot prenatale 

diagnostiek van LFS. Gezien de hoge penetrantie van p53 kiembaanrnutaties (in ieder 

geval in klassieke LFS-families), vaak al op jeugdige leeftijd, en gezien de sombere 

prognose, kan het inwilligen van een eventuele vraag van aanstaande ouders om prenatale 
diagnostiek verantwoord zijn. Moeilijke vragen rijzen met name indien gendragers buiten 
de klassieke LFS-families zouden vragen om prenatale diagnostiek. In dat geval kan 

immers minder duidelijkheid bestaan over de prognose voor het toekomstige kind dat een 

dergelijke mutatie draagt. 

Voor de vraag of het verantwoord is een eventuele afwijzing-bij-voorbaat door aanstaande 
ouders van selectieve abortus als uHsluitingscriterium te hanteren voor prenatale diagnos-

248 



tiek van later in het leven optredende ziekten verwijs ik naar hoofdstuk 6. Een aantal 
dragers van later in het leven optredende ziekten heeft een voorkeur voor PGD. Voor de 
ethiek van PGD verwijs ik naar hoofdstuk 5. 

B. eisen ten aanzien van de voorbereiding op de test 

I. Pre-test counseling 

Het is cruciaal dat voorafgaand aan de test counseling plaatsvindt door een ter zake 
desknndige klinisch geneticus en een hulpverlener met psychosociale desknndigheid. Het 
vereiste van pre-test counseling is ook onderstreept in de 'Convention on Human Rights 
and Biomedicine' van de Raad van Europa.45 

Deze counseling is onder andere gericht op het verhelderen van de motivatie van de cli
ënt, het bespreken van diens verwachtingen, en op het bespreken van diens mogelijklIeden 

om eventuele problemen het hoofd te bieden. Counseling moet mensen helpen om voor 
zicilZelf de voor- en nadelen van de test op een rij te zetten. Blijkens de ervaring die is 

opgedaan met de predictieve HD-test is in bijna alle gevallen van uitsluiting sprake is van 
'self-exclusion'." Blijkbaar draagt courueling niet alleen bij aan het beperken van nega

tieve psychologische effecten van een ongunstige uitslag, maar ook aan een afgewogen 
besluitvorming van mensen die psychisch minder sterk in hun schoenen staan en een 
eventuele ongunstige uitslag moeilijker zouden kunnen verwerken. De ervaring die in het 

buitenland inmiddels is opgedaan met predictief genetisch onderzoek naar p53 mutaties 
wijst in dezelfde richting." 

De belangstelling voor predictief genetisch testen lijkt toe te nemen naarmate dragers 

meer mogelijkheden hebben om (bijvoorbeeld) door medische interventies het onheil af te 
wenden of althans hun prognose te verbeteren. Zo vragen vroU\ven uit families waarin 
erfelijke borstkanker voorkomt veel vaker om presymptomatische diagnostiek dan leden 
van Huntington-families. Volgens de eerste berichten is de 'uptake' in de eerste groep 
ongeveer 50-55 %.48 
De cliënt zal moeten begrijpen dat het ondergaan van de voorspellende test een vroege 

opsporing en/of preventie van de ziekte I/iet garal/deert." 
Een weloverwogen beslissing kan ook worden bemoeilijkt door irrationele percepties van 
het eigen risico voorafgaand aan het ondergaan van de test. Zo komt het regelmatig voor 
dat kandidaten voor de test er stellig van overtuigd zijn dat zij draagster van de mutatie 
zijn, bijvoorbeeld omdat zij uiterlijk sterk lijken op de aangedane 'tak van de familie' of 

op individuele patiënten in hun familie. 50 Een dramatisch voorbeeld betreft twee zussen 
die vroegen om gezamenlijke counseling. De ene zus leek veel op haar aangedane 

moeder, en maakte zich grote zorgen omdat zij ervan overtuigd was dat zij draagster was. 
De ander leek niet of nauwelijks op haar moeder, en zei te weten dat zij geen draagster 

was. Zij wilde haar zus emotioneel tot steun zijn, ervan uitgaand dat deze inderdaad 
draagster was/zou blijken te zijn. Toen echter de predictieve diagnostiek voor de eerste 
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zus een gunstige uitslag bracht, en voor de laatste een ongunstige, leidde dit bij beide 
zussen tot hevige emotionele reacties. 
De psychologe Dudok de Wit heeft laten zien dat het ook van belang is om tijdens de 

counseling oog te hebben voor verschillende 'rollen' van hulpvragers in hun familie, 
bijvoorbeeld voor de rol van 'eerste gebruikster' van de predictieve test en/of van 

preventieve chirurgie: deze 'first utilizer' voelt vaak een dmk om zowel voor zichzelf als 

voor de eigen familie een goede keuze te maken, om een goed voorbeeld te geven. Een 
sterke wens om angsten bij verwanten te verkleinen kan er toe leiden dat de eerste 
gebruikster zelf niet om ondersteuning wil vragen aan verwanten. Dit gevoel van verant
woordelijkheid voor de verwanten kan een grote belasting vormen, Dudok de Wit c.s. 
doen tegen deze achtergrond de volgende aanbeveling: 'In counseling, the individual 

choice and the meaning of this for the other family members are of course Iinked, but 
should not be addressed as one subject; they should be discussed as different topics sa as 
to enable thc flrst utilizer to perceive the unexpected burdens resulting from functioning 
as an 'example' in their family. '51 

2. Adequate infannatie 

De toestemming van de aanvrager voor het ondergaan van de test dient vrij te ,zijn, en 

gebaseerd op een adequaat begrip van de relevante aspecten en implicaties. 52 Met het 

oog op een weloverwogen beslissing dient de klinisch geneticus voorafgaand aan de test 

informatie te verstrekken over onder andere het ziektebeeld, de genetische aspecten, de 

(beperkingen van de) predictieve test, de consequenties voor de betrokkene, waaronder de 
beperkte mogelijkheden tot vroege opsporing en behandeling van tumoren, de implicaties 

van een ongunstige uitslag voor verwanten, eventuele inbreuken op het recht op ver

trouwelijklleid (zie sectie C van het protocol), de mogelijke repercussies in het maatschap
pelijk verkeer (met name bij de afsluiting van bepaalde verzekeringen), en het omgaan 

met afgenomen testmateriaal (bloed). Wat dit laatste betreft kunnen afspraken worden 
gemaakt over een eventuele 'genetic recall' (zie sectie A),S3 Indien, zoals bepleit (zie 

sectie D), predictief testen op borstkanker of LFS plaats vindt in het kader van een 
research~protocol, zal men de betrokkene ook informeren over de implicaties daarvan 
(vragenlijsten, etcetera). 
Een tweetal punten wil ik er uit lichten. Ten eerste: van groot belang is informatie over 

onzekerheden en onduidelijkheden rond de implicaties van een ongunstige uitslag. Zo is 
geenszins zeker dat een draagster van een BRCAI of -2 mutatie inderdaad borstkanker 
krijgt. Anders gezegd: de positief voorspellende waarde van de test, dit is de kans dat 
iemand met een positieve uitslag inderdaad kanker krijgt is (aanmerkelijk) lager dan 

100%. Bovendien is nog maar weinig bekend over eventuele verschillen wat betreft de 
penetrantie van de verschillende mutaties in deze genen, en over zogenaamde genotype

fenotype-correlaties. 
Met betrekking tot p53 kiembaanrnutaties zijn er zo mogelijk nog meer onduidelijkheden. 
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Om te beginnen geldt ook hier dat de zogenaamde penetrantie niet volledig is. De 

penetrantie is hoog in klassieke LFS-families, maar wellicht aanzienlijk lager in andere 
families. Bovendien zijn zowel de expressie (het type kanker) als de leeftijd waarop LFS 
zich manifesteert zeer variabel. 
Het is steeds van belang dat de cliënt begrijpt dat door een ongunstige uitslag van de test 
in zekere zin de ene onzekerheid ('ben ik draagster?') wordt vervangen door een andere 

onzekerheid ('wat zijn mijn kansen?'). Bovendien moet men zich realiseren dat niet
draagsters nog steeds het gewone populatie-risico hebben op het krijgen van borstkanker. 
Een valse geruststelling van niet-draagsters ('ik ben geen draagster, dus ik krijgen geen 
borstkanker') kan er toe leiden dat zij het belang miskennen van activiteiten gericht op 

vroege opsporing (met name de mammografische screening voor vrouwen vanaf 50 jaar). 
Ten tweede: de pre-test informatie dient zich niet te beperken tot medische (medisch
genetische) aspecten. Informatie over psychologische, familiale en maatschappelijke 

aspecten is evenzeer van belang. Cruciaal is dat de cliënt zich realiseert dat het ontvangen 
van de uitslag belastend kan zijn. In geval van een gunstige uitslag valt te denken aan 

schuldgevoelens. en aan spijt over eerder genomen, onomkeerbare beslissingen, bijvoor
beeld inzake preventieve chirurgie (zie sectie D). Is de uitslag ongunstig, dan kan dit 

leiden tot bijvoorbeeld toegenomen bezorgdheid over de eigen toekomst, tot een confron
tatie met lastige afwegingen in verband met de voortplanting, en tot schuldgevoelens rich

ting reeds levende kinderen (hun statistisch risico op dragerschap zal veelal stijgen van 25 

tot 50%). Het is met name ook van belang te wijzen op mogelijke sociaal-economische 

repercussies bij de toegang tot verzekeringen enlof werk, aangezien vele personen die 'at 
risk' zijn voor later in het leven optredende ziekten zich niet van deze maatschappelijke 

risico's bewust zijn of deze lijken te bagatelliseren." 

De omvang en mate van gedetailleerdheid van de verstrekte informatie hangt mede af van 
de 'standard of disclosure' die wordt gehanteerd door de betreffende hulpverlener. In de 

ethische literatuur worden drie standaarden onderscheiden, namelijk de professionele 
standaard, de 'redelijke persoon'-standaard, en de subjectieve standaard." Alleen de 

laatste standaard verplicht de hulpverlener ertoe al die infonnatie te verstrekken die 
relevant is voor de besluitvorming van de individuele cliënt, en rekening te houden met 
diens specifieke behoefte aan informatie. De subjectieve standaard is dan ook het best 

toegesneden op het primaire doel van het infonned consent proces, namelijk het bevorde
ren van een geïnformeerde keuze. 
Een belangrijk obstakel voor een goed begrip van erfelijkheidsonderzoek in het algemeen 

en predictief onderzoek op dragerschap van later in het leven optredende ziekten is het 
genetisch analfabetisme (zie voor het belang van educatie paragraaf 7.4). Dit onderstreept 
het belang van de norm dat de counselor, voorafgaand aan de test, checkt of de cliënt de 

informatie inderdaad in voldoende mate heeft begrepen. Laat hij dit na, dan is twijfelach
tig of een eventuele toestemming voor de test wel als geïnformeerd kan worden be
schouwd. 
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3. Het hanteren van een bedenktijd 

Geïnformeerde toestenuning kan op tenminste twee manieren worden geconceptualiseerd: 
enerzijds als 'event', en anderzijds als 'proces'. In het 'event' model wordt toestemming 

gezien als een eenmalige, duidelijk in de tijd afgebakende gebeurtenis. Het procesmodel 

gaat er terecht van uit dat besluitvorming inzake complexe zaken tijd vergt, en verschil

lende fasen kent. Gezien de complexiteit van de besluitvorming inzake het al dan niet 
ondergaan van predictieve testen, kan informed consent in dit verband het best worden 
gezienlapproached als een ('multistep') proces." 

Met het oog op een weloverwogen beslissing verdient het aanbeveling een bedenktijd in te 

lassen tussen het ontvangen van informatie over de test en (de beslissing tot) het onder
gaan van de test. Dit geldt te meer voor mensen die pas hebben ontdekt dat de ziekte 

waarmee zij in hun familie worden geconfronteerd erfelijk is, en voor belangstellenden 
wier statistisch risico onlangs is veranderd. Denk aan hulpvragers bij wier ouders kort 

tevoren dragerschap is vastgesteld; het statistisch risico van de hulpvrager op dragerschap 
stijgt dan van 25 % naar 50%. De ervaring met de presymptomatische HD-test wijst uit 

dat deze groep in eerste instantie grote belangstelling heeft voor de test, maar bij nader 
inzien vaak minder. Uit de eerste ervaringen met predictieve DNA-diagnostiek van erfe

lijk mamma- en ovariumcarcinoom blijkt dat ook een verslechterende conditie van een 
aangedane verwant kan leiden tot een verzoek om een snelle toepassing van de predictieve 
DNA-test." Terecht benadrukken de auteurs dat het van belang is te anticiperen op 

dergelijke wensen en tegelijk te waarborgen dat voldoende tijd wordt genomen voor een 

doordachte beslissing. 
AI is een bedenktijd in het algemeen wenselijk, flexibiliteit wat betreft deze voorwaarde is 

dat evenzeer. Zo is het niet reëel strikt vast te houden aan deze voorwaarde ten overstaan 
van cliënten die zich al lange tijd hebben beraden over het al dan niet ondergaan van test 
voordat zij vragen om de test. Een bedenktijd is niet doel, maar middel - dat soms aan het 

doel voorbij schiet. 

C. Het mededelen van de uitslag van de test 

1. Afspraken over 'het wanneer'. 
Voorafgaand aan de test zal men afspraken maken over de termijn en de manier waarop 
de uitslag wordt medegedeeld. Het kan wenselijk zijn dat de hulpvrager een 
vertrouwenspersoon meeneemt watUleer de uitslag wordt meegedeeld. De cliënt heeft het 
recht om de uitslag bij nader inzien niet te willen vernemen. De hulpgever dient de cliënt 
daarop te wijzen. De cliënt maakt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik van dit recht 
indien een adequate pre-test counseling heeft plaats gevonden. (persoonlijke mededeling 

prof. M.F. NiermeijeL) 

2. Het inlichten van derden over het testresultaat 
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Hierbij moet men onderscheid maken tussen het inlichten van andere artsen (huisarts, 

betrokken specialisten) en het inlichten van verwanten. In beide gevallen is het van belang 

oog te hebben voor de verschillende implicaties van,de diverse ziektebeelden. 

Het kan van direct medisch belang zijn dat behandelend artsen weet hebben van de uitslag 
van voorspellend genetisch onderzoek naar (bijvoorbeeld) dragerschap van mutaties in 
BRCA. Dit geldt ook als het gaat om dragerschap van p53 kiembaanmutaties; men kan de 

huisarts dan wijzen op het belang van 'extra' aandacht voor eventuele toekomstige 

gezondheidsklachten van de drager die mogelijk gerelateerd zijn aan kanker. Anders is de 

situatie bij predictief onderzoek naar onbehandelbare ziekten: het medisch belang van 

'gedeelde wetenschap' is dan afwezig. Uit onderzoek naar de opvattingen van enerzijds 

artsen en anderzijds hulpvragers over protocollen met betrekking tot predictief testen op 
dragerschap van HD bleek, dat een aanzienlijke minderheid van de cliënten (ongeveer 
25%) liever niet had dat de huisarts routinematig op de hoogte werd gebracht van de 
uitslag van de test. 58 Dit suggereert dat tenminste een aantal hulpvragers de uitslag van 

dergelijk onderzoek als bij uitstek privé beschouwt. Tegen deze achtergrond lijkt het 
volgende beleid aanvaardbaar: wat betreft voorspellend onderzoek naar onbehandelbare 

ziekten zou men cliënten expliciet moeten vragen om toestemming voor het informeren 

van de huisarts over de uitslag. Wat betreft predictief onderzoek naar (deels) behande/ba

re ziekten gaat mijn voorkeur uit naar een 'geen bezwaar' systeem, waarbij toestemming 
van de cliënt voor het inlichten van betrokken artsen wordt verondersteld, maar diens 

recht bezwaar te maken wordt erkend. 
Ingewikkelder is de problematiek van het inlichten van verwanten. In beginsel is dit de 
verantwoordelijkheid van de hulpvrager zelf. In de praktijk van de erfelijkheidsvoor
lichting is dit tot nog toe de gebruikelijke weg. De hulpvrager staat hierbij voor een 

moeilijke taak." Niet alleen is de informatie (vaak) complex, bovendien is het benaderen 

van verwanten belastend, ook al omdat rekening moet worden gehouden met uiteenlopen
de reacties. Het lijkt dan ook niet reëel om de tot nog toe gangbare norm (de cli

ënt/patiënt licht zelf zijn verwanten in) tot dogma te maken. Terecht bepleit de commissie 

DNA-diagnostiek van de Gezondheidsraad dat verschillende (nader te bepalen) methoden 
om families te benaderen beproefd worden. 60 

Ziet de hulpvrager af van het inlichten van verwanten over hun verhoogd genetisch risico, 
en weigert hij toestemming te geven voor het inlichten van verwanten door de hulpverle
ner. dan kan de arts zich in een conflict van plichten bevinden: aan de ene kant is hij 
gehouden aan zijn beroepsgeheim, aan de andere kant hij ziet het, gezien de belangen die 
op het spel staan, als zijn verantwoordelijkheid om de verwanten te infonneren. 
(Overigens is in sommige landen, waaronder België, het schenden van het beroepsgeheim 
inzake genetische gegevens verboden). In de literatuur zijn voorwaarden geformuleerd 
waaronder het doorbreken van het beroepsgeheim verantwoord kan zijn: 61 

a. Alles is in het werk gesteld om toestemming van de betrokkene te verkrijgen; 
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b. De arts moet in gewetensnood verkeren door handhaving van de zwijgplicht; 
c. Er is geen andere weg om het probleem op te lossen dan doorbreking van het geheim; 

d. Het niet-doorbreken van het geheim brengt waarschijnlijk ernstige schade toe en ernstig 
leed; 

e. Het moet vrijwel zeker zijn dat de familie de informatie zal gebruiken, zodat de schade 
wordt voorkomen of beperkt; 

f. Er wordt niet meer informatie verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor voorkoming van 

schade en leed; 
g. De privacy wordt zo min mogelijk aangetast. 

Voorwaarde d is mijns inziens naar de letter genomen te strikt. Zelfs als het gaat om 

Mendeliaans overervende ziekten met de hoogste risico's, namelijk autosomaal dominant 
erfelijke ziekten, is het risico voor verwanten nooit groter dan 50%. Strikt genomen is 
zelfs dan niet voldaan aan de genoemde voorwaarde; het criterium 'waarschijnlijk' vraagt 
immers dat het risico groter is dan 50%. Ik bepleit daarom een herformulering van de 

voorwaarde (die recht doet aan de geest ervan): 'Er is een groot risico dat het niet door

breken van het geheim ernstige schade en ernstig leed toebrengt'. 
Een eventueel doorbreken van het beroepsgeheim kan pas worden overwogen als aanne
melijk is dat het ongevraagd benaderen van verwanten geen ongerechtvaardigde inbreuk is 

op hun privacy, dat wil zeggen: indien men redelijkerwijs mag veronderstellen dat de 
verwanten, indien zij zouden kunnen kiezen, deze informatie zouden willen ontvangen. 
Tegen deze achtergrond kan het aanvaardbaar zijn de zwijgplicht te doorbreken als een 

hulpvrager weigert zijn verwanten te (laten) informeren over hun verhoogd risico op een 

ernstige ziekte die voorkómen of beter behandeld kan worden als men er 'op tijd bij' is. 

Een klassiek voorbeeld in dit verband is familiale adenomateuze polyposis (PAP), een 
autosomaal dominant erfelijke vorm van darmkanker: mensen die weet hebben van hun 
verhoogd risico kunnen door tijdig operatief ingrijpen hun prognose aanzienlijk verbete
ren. De arts mag dan zijn beroepsgeheim doorbreken. Met betrekking tot erfelijke borst

en eierstokkanker worden de argumenten om in voorkomende gevallen het beroepsgeheim 

te doorbreken overtuigender naarmate er sterkere aanwijzingen zijn dat draagsters van 

BRCA mutaties effectieve maatregelen kunnen nemen om kanker te voorkómen. 
Wat echter als het gaat om informatie over het genetisch risico van (nietsvermoedende) 

verwanten op het krijgen van een onbehandelbare 'late onset' ziekte met een slechte 
prognose? Volgens de internationale richtlijnen voor presymptomatische diagnostiek van 
HD en de Canadese richtlijnen voor predictief testen op de ziekte van Alzheimer 

prevaleert altijd het beroepsgeheim: 'under no circumstances shall any member of the 
counselling-team or the technica I staff communicate any information concerning the test 

and its results to third parties without the written permission of the applicant'.62 Wat te 

denken van deze richtlijn? 
Als het gaat om later in het leven optredende ziekten waarvoor geen preventie en/of 
behandeling mogelijk is, zal de informatie voor verwanten geen gezondheidswinst kunnen 
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opleveren. Behalve de gezondheidsrisico's van verwanten en de (on-)mogelijkheden om 

bij te dragen aan het behoud van hun gezondheid zijn echter ook hun 'reproductive risks' 

relevant voor de te maken afweging: als verwanten weet hebben van een verhoogd risico 
op het krijgen van een kind met (de aanleg voor) een ernstige afwijking, kan dit van 

invloed zijn op hun besluitvorming. Enkele auteurs achten het schenden van het beroeps
geheim ook hier gerechtvaardigd, omdat dit verwanten in staat stelt tot een geïnformeerde 

keuze inzake de voortplanting, waardoor ernstig leed kan worden voorkómen. 63 Zij staan 
daarin zeker niet alleen; blijkens een internationale enquête onder hulpverleners met 
betrekking tot (onder andere) de vertrouwelijkheid van informatie over het risico op HD 

neigde de meerderheid van de respondenten naar het doorbreken van het beroepsge
heim.64 

Mag de arts inderdaad zijn beroepsgeheim schenden opdat verwanten die 'at risk' zijn 
voor een onbehandelbare laat in het leven optredende ziekte een geïnformeerde beslissing 

inzake de voortplanting kunnen nemen? De complexiteit van deze casuïstiek bestaat er in 

dat verschil/el/de belangen van verwanten op het spel (kunnen) staan die tegel/strijdig 
kunnen zijn. Enerzijds kan het (ongevraagd) informeren over een verhoogd risico leiden 

tot ernstige psychische problemen, met name gezien de (zeer) twijfelachtige moge
lijkheden voor dragers tot primaire en/of secundaire preventie. Anderzijds kan deze 

informatie van groot belang zijn in het kader van de voortplanting. Alles afwegend lijkt 
mij het doorbreken van het beroepsgeheim in dit soort gevallen zeer problematisch. Ten 

eerste is het risico dat men, door (ongevraagd) te informeren over de kans op het krijgen 

van een onbehandelbare ziekte ernstige psychische schade toevoegt - in plaats van voor
komt - zeer aanzienlijk. Ten tweede moet worden betwijfeld of wel is voldaan aan de 

voorwaarde dat het 'vrijwel zeker is dat de familie de informatie zal gebruiken, zodat de 
schade wordt voorkómen of beperkt' (voorwaarde el. Voorstanders van het doorbreken 
van het beroepsgeheim in de onderhavige casus, gaan er vaak als vanzelfsprekend van uit 
dat mensen die weten dat zij een kans van 50% hebben om een kind te krijgen dat later 
HD zal ontwikkelen, op enigerlei wijze aan preventie zullen doen. Deze veronderstelling 

blijkt onjuist: regelmatig nemen paren 'at risk' 'gewoon' het risico, veelal in de hoop dat 
tijdig een therapie voor HD beschikbaar zal komen." Men mag er dan ook niet van uit

gaan dat het inlichten van nietsvermoedende verwanten over hun risico op het krijgen van 
een kind met de aanleg voor een 'late onset' ziekte vrijwel zeker resulteert in 'het 
voorkómen van leed'. 
Er van uitgaand dat ook een drager van een p53 kiembaanmutatie weinig of niets kan 

doen om het krijgen van kanker te voorkomen of het beloop ervan gunstig te beïnvloeden, 
en gegeven de gesignaleerde onzekerheid wat betreft de relatie tussen enerzijds kennis van 
'voortplantingsrisico's' en anderzijds keuzen inzake de voortplanting, zijn er vermoedelijk 
ook als het gaat om LFS onvoldoende redenen aanwezig om een schending van het beroe
psgeheim te kunnen rechtvaardigen. Voor een 'definitief' oordeel over deze casuïstiek zijn 
gegevens van belang over de mate waarin dragers van LFS hun keuzen inzake de 
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voortplanting laten afllangen van de wetenschap omtrent de genetische risico's voor het 

nageslacht. 

Indien de genetic counselor van mening is dat de vertrouwelijkheid onder omstandigheden 

kan worden doorbroken dient hij dit tevoren mee te delen zodat de cliënt dit kan betrek

ken bij zijn beslissing tot het al dan niet ondergaan vàn de test. 66 

D. Postätest counseling, interventies, en evaluatie 

1. De beschikbaarheid van psychosociale ondersteuning na het ontvangen van de uitslag 

moet gegarandeerd zijn, ook voor directe verwanten en de eventuele partner. Aanvanke

lijk werd hier en daar onderschat hoe vooral de partner van iemand die drager blijkt te 

zijn van een 'late onset' ziekte met een sombere prognose door de ongunstige uitslag 'uit 
balans' kan raken. Is dragerschap aangetoond bij iemand die kinderen heeft, dan kan men 

in de 'post-test counseling' ook bespreken hoe en wanneer men de kinderen inlicht over 
hun risico op dragerschap. 

Uit de ervaring die is opgedaan met presymptomatische diagnostiek van HD was al 

bekend dat post-test counseling ook van belang kan zijn voor niet-dragers. Deze kampen 

soms met gevoelens van 'survivar guitt', en kunnen moeite hebben met het inrichten van 
hun bestaan nu de doem van een vroegtijdig overlijden verdwenen is." Vergelijkbare 

reacties treft men soms aan bij vrouwen 'at risk' die geen draagster blijken te zijn van een 
predispositie voor borstkanker. 68 Illustratief is het geval van een vrouw die een aantal 

van haar vrouwelijke verwanten op jeugdige leeftijd had zien overlijden aan borstkanker, 

en er van overtuigd was dat haar het zelfde lot zou treffen. 69 Omdat zij geen enkele 

hoop had, was zij ernstig verslaafd geraakt aan alcohol en drugs. Toen zij na presymp

tomatische diagnostiek vernam dat zij geen draagster was, kon zij dit nauwelijks geloven, 

en werd zij depressief door het idee dat zij haar hele leven had vergooid. 

2. Begeleiding van de drager bij de besluitvorming inzake eventuele preventie. 

De arts zal de eventuele mogelijkheden tot preventie met de drager bespreken. Het 

spreekt vanzelf dat dit op een evenwichtige manier dient te gebeuren: als er verschillende 

preventieve opties zijn, moet de hulpvrager daarover worden geïnformeerd, op een 
dusdanige manier dat hij met keIll1is van de relatieve voor- en nadelen van deze opties een 
eigen keuze kan maken. Het is van belang dat de cliënt begrijpt dat de effectiviteit van de 

verschillende handelingsopties (periodiek medisch onderzoek, preventieve chirurgie, 

chemopreventie, aanpassing van de leefstijl) vooralsnog niet bewezen is. 
De optie van preventieve chirurgie, met name profylactische borstamputatie, leidt (ook in 

de populaire media) regelmatig tot beroering. Sommige critici veroordelen dergelijke 

drastische ingrepen bij gezonde vrouwen als 'bad medicine' . (Misschien verklaart dit 

waarom deze optie niet wordt genoemd in een stellingname met betrekking tot predictief 

testen op BRCA-mutaties van de ethische commissie van Duitse 'Gesellschaft rul' Human-
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genetik' . 7') Op deze kritiek valt wel wat af te dingen. Immers,al bestaat over de 

effectiviteit van preventieve chirurgie bij draagsters nog geen volledige duidelijkheid, er is 
een realistische hoop dat zodoende de mortaliteit ten gevolge van borstkanker sterk wordt 
beperkt. Bovendien is het niet oruedelijk dat draagsters die al enkele verwanten aan deze 

aandoening verloren hebben, en van wie men moet aannemen dat zij een zeer hoog 'life 
time' risico hebben op borstkanker, onvoldoende vertrouwen hebben in periodiek medisch 
onderzoek, aangezien het restrisico op overlijden aan borstkanker bij deze strategie (met 

de tot nog toe gehanteerde methoden) wordt geschat op ongeveer 25 %. Chemopreventie 
middels tamoxifen beperkt de kans op het krijgen van borstkanker wellicht met ongeveer 

50% - maar dan is er nog altijd een sterk verhoogd risico. Het is tegen deze achtergrond 

invoelbaar dat een aantal draagsters preventieve chirurgie ervaart als het minste van twee 
kwaden. 

Het spreekt vanzelf dat het aankaarten van deze optie met tact dient te gebeuren. Alleen al 

de suggestie kan voor een aantal vrouwen shockerend zijn. Terecht stelt de American 
Society of Clinical Oncology (ASCO): 'WhiIe prophylactic surgery is an accepted part of 

the management of same cancer predisposition syndromes (eg, MEN 2a), discussion of 

these options should be highly individualized in hereditary breast/ovarian cancer. 71 

Het gegeven dat een aantal draagsters kiest voor preventieve chirurgie terwijl de effectivi
teit daarvan nog niet bewezen is doet sommige critici twijfelen aan de waarde van 
predictief testen op de aanleg voor borstkanker. Men moet in dit verband echter bedenken 

dat sommige vrouwen met een risico van 50% op dragerschap, die reeds een afspraak 
hadden gemaakt om hun borsten te laten amputeren, deze afspraak konden annuleren toen 

bleek dat zij geen draagster zijn. Uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat ongeveer 
een kwart van de vrouwen die geen draagster bleken te zijn voorafgaand aan de test 

serieus preventieve chimrgie had overwogen, en dat deze vrouwen na het ontvangen van 
de gunstige uitslag allemaal daar van af zagen. n 
Een pleidooi voor evenwichtige informatie aan dragers over de diverse preventieve opties 
lijkt een open deur. De literatuur laat echter zien dat het regelmatig schort aan de 
evenwichtigheid van de te verstrekken informatie. Zo zijn de aanbevelingen met betrek
king tot primaire en secundaire preventie van het LFS van de werkgroep van Li op 

onderdelen te 'optimistisch' Y Gegeven de twijfel aan de preventieve waarde van de 
beperking van de blootstelling aan carcinogenen door dragers van LFS is het van belang 

om geen valse hoop of overspannen verwachtingen te wekken. Hetzelfde geldt voor 

periodiek medisch onderzoek van dragers van een p53 kiembaarunutatie. Dit wordt, zoals 
gezegd, ernstig bemoeilijkt door het brede spectrum van mogelijke tumoren en de 

variabele 'age of onset' van LFS. 
Volgens de Amerikaanse genetica Weber, wordt vele draagsters van BRCA-mutaties 
preventieve chirurgie enlof intensief periodiek onderzoek geadviseerd 'on the basis of 
physician bias rather than fact'. 74 Mij is geen onderzoek terzake onder Europese hulp
verleners bekend. Het valt echter wel op dat er (ook hier) aanzienlijke verschillen bestaan 
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tussen de diverse centra wat betreft het percentage draagsters dat opteert voor preventieve 
chirurgie. In sommige Nederlandse centra kiest ruim de helft (bijna 60%) van de 

draagsters VOOf preventieve mastectomie.75 In andere centra echter kiest slechts een 
(kleine) minderheid voor deze ingreep. 

3. Een 'overall benefit' van predictief testen op dragerschap van borst-/eierstokkanker, 
LFS, en andere later in het leven optredende ziekten mag niet worden verondersteld. 
Voorafgaand aan de introductie van een testprogramma moet een researchHprotocol 
worden ontwikkeld, waarin is aangegeven hoe men de effecten van de test op het 

welbevinden van de betrokkenen gaat meten. De introductie van testen op dragerschap 
van HD kan hier als navolgenswaardig voorbeeld dienen. 
AI kan deelname aan researchlevaluatiestudies niet verplicht worden gesteld voor degenen 

die zich laten testen op dragerschap van borst-/eierstokkanker of LFS (zie sectie A), het is 

van belang dat hulpvragers zich realiseren dat research rond de voor- en nadelen van 
zowel predictief testen als de verschillende preventieve opties van groot belang is. 

Cruciale medische en psychosociale vragen moeten worden beantwoord, onder andere met 
betrekking tot de positief voorspellende waarde van de test, genotype-fenotype-correlaties, 

de precieze effectiviteit van de verschillende preventieve opties, en de psychologische 

impact van het ondergaan van de test, niet alleen door volwassen vrouwen, maar ook 
door mannen en 'geëmancipeerde' mincterjarigen. 16 Men mag niet veronderstellen dat de 
resultaten van psychologisch evaluatie-onderzoek rond pre-symptomatische diagnostiek 
van HD automatisch zullen gelden voor predictief onderzoek naar andere 'late onset' 

ziekten met een slechte prognose, zoals LFS. Zo valt niet uit te sluiten dat kennis van 
eigen dragerschap van een p53 mutatie ingrijpender psychische effecten heeft, alleen al 

omdat de ziekte zich vaak op veel jongere leeftijd openbaart (dan HD). Tegen deze ach
tergrond is 'ziekte-specifieke' research noodzakelijk. 
Ook op fundamenteel-wetenschappelijk niveau bestaan vragen, die mogelijk klinisch 
relevant zijn, bijvoorbeeld: functioneren BRCAI en -2 als zogenaamde 'caretaker' genen, 

die betrokken zijn bij het repareren van DNA schade ('DNA repair') - en zo ja, vergroten 
mutaties in deze genen dan het gezondheidsrisico van blootstelling aan straling?71 

Wat betreft de evaluatie van de effectiviteit van mogelijke preventieve opties is een 
waarschuwing op zijn plaats. Onderzoekers hebben belang bij de bereidheid van geteste 

personen om deel te nemen aan langlopende evaluatie-studies. Het kan in dat verband van 
belang zijn dat dragers bereid zijn over een lange periode hun leefstijl aan te passen, dit 

bijvoorbeeld met het oog op de preventie het LFS. De geneticus Baird wijst tegen deze 
achtergrond op de noodzaak van voortdurende begeleiding en 'reinforcement' .78 De 

belangen van de arts/onderzoeker vallen echter niet noodzakelijk samen met de belangen 
van de drager. Zo kan een 'at risk' persoon de test ondergaan primair of uitsluitend met 
het oog op het maken van een geïnformeerde keuze rond de voortplanting. Het is 
bovendien denkbaar dat iemand niet van plan is om zijn leefstijl langdurig onder een 
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streng medisch regime te plaatsen, zeker niet als de preventieve waarde van een aange

paste leefstijl onzeker is en/of de betreffende aanpassingen zelf als belastend worden 
ervaren. De grens tussen een verstandig advies en ongerechtvaardigde 'gezondheidsdrang' 

moet nauwlettend worden bewaakt. 

7.3.3 Bevolkingsonderzoek? 

Kiembaanmutaties in BRCA-genen komen relatief frequent voor. (Zoals gezegd is in 

Nederland naar schatting I op de 200 tot 1 op de 1000 mensen drager van een BRCA
mutatie.) Tegen deze achtergrond is een aantal deskundigen van mening dat erfelijkheids
voorlichting en genetische screening door 'de medische genetica van borstkanker' een 

vaste plaats zullen verwerven in 'primary care and mainstream medicine' . 79 Reeds vóór 
de ontdekking van BRCA werd door velen gespeculeerd over en door sommigen gepleit 

voor bevolkingsonderzoek naar dragerschap van BRCA-mutaties; door een grootschalig 
aanbod van deze testen zou, zo hoopte men, de mogelijkheden tot preventie van borst

leierstokkanker optimaal kunnen worden benut. Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat 
dit bevolkingsonderzoek het reeds bestaande bevolkingsonderzoek naar borstkanker (in 

casu mammografie voor vrouwen van 50-70 jaar) niet zou vervangen, maar aanvullen. 

Het nieuwe bestaat hierin dat mensen die in de toekomst waarschijnlijk een erfelijke vorm 

van borst- en eierstokkanker zullen krijgen tijdig kUImen worden geïdentificeerd. Wat te 
denken van dit aanvullend genetisch bevolkingsonderzoek? 
Overheerste wellicht in het verleden optimisme wat betreft de door screeningsprogram

ma's te behalen gezondheidswinst, sinds enige jaren is er een toenemende aandacht voor 
de gevaren en risico's ervan. Deze kentering ligt mede ten grondslag aan de politieke dis

cussie in ons land, die in 1992 resulteerde in de Wet bevolkingsonderzoek (Wbo).'" 
Doel van de Wbo is het beschermen van de bevolking tegen gevaren voor de gezondheid 
van bevolkingsonderzoek. Bij gezondheid moet men ook denken aan de geestelijke 

gezondheid en het welbevinden. Het middel om dit doel te bereiken is een vergun
ningstelse!. Enkele vormen van bevolkingsonderzoek zijn in de Wbo aangeduid als ver
gunningplichtig, namelijk: 'bevolkingsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van 

ioniserende straling, bevolkingsonderzoek naar kanker en bevolkingsonderzoek naar 
ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is ... '. 

Overigens geeft de wet aan de minister de bevoegdheid om, wanneer het belang van de 
volksgezondheid dat vordert, ook andere vormen van bevolkingsonderzoek als zijnde 

vergunningplichtig aan te wijzen. 
Bevolkingsonderzoek naar dragerschap van BRCAI-mutaties zou volgens de Wbo vergun

ningplichtig zijn. Het is krachtens de Wbo de taak van de Gezondheidsraad om aan de 
minister te adviseren of, en zo ja onder welke voorwaarden, een vergunning zou mogen 
worden afgegeven. De betreffende conunissie (de conunissie Wbo) zal bij de toetsing van 
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eventuele toekomstige voorstellen voor bevolkingsonderzoek naar BRCA-mutaties onder 
andere gebruik maken van de door de Gezondheidsraadcomissie 'Genetische screening' 

geformuleerde criteria.81 In een eerdere publicatie heb ik verdedigd dat grootschalig 
bevolkingsonderzoek naar BRCA-mutaties prematuur en dus onverantwoord zou zijn. 82 

Ik beperk mij hier tot het aanstippen Van enkele argumenten voor dit afwijzende stand
punt. 

Verantwoorde beslissingen over het al dan niet introduceren van een bevolkingsonderzoek 
behelzen een complexe afweging. Richtinggevend is vooral dat de bevolkingsgroep aan 

wie het aanbod van een test wordt gedaan de legitieme verwachting heeft dat participatie 
in het screeningsprogramma iets oplevert in termen van handelingsopties, vooral: dat 

men, door de test te ondergaan, 'beter af' is. Wat betreft een eventuele screening op de 

BRCAI-mutatie bestaan op dit punt vooralsnog de nodige onzekerheden en problemen. 
Ten eerste: is een (voldoende) betrouwbare screeningstest beschikbaar? BRCAI en -2 
kennen een zeer groot aantal verschillende mutaties. Naannate het aantal mutaties dat via 
de screeningstest kan worden opgespoord kleiner is, stijgt het aantal fout-negatieve 

uitslagen. 
Ten tweede: de penetrantie van de vele verschillende BRCA-mutaties is nog onduidelijk. 
Dit interpretatieprobleem speelt al in de counseling van leden van 'belaste' families, maar 

wordt nog groter als men in de algemene bevolking (bij gezonde personen zonder fami
liegeschiedenis van borstkanker) zou gaan testen op BRCA-mutaties." 

Ten derde: eerst moet (meer) duidelijkheid ontstaan over de relatie' genotype-fenotype, 
concreet: is het zo dat sommige mutaties (vrijwel) alleen predisponeren voor borstkanker, 

en andere voor zowel borst- als eierstokkanker? Het starten van een bevolkingsonderzoek 

zonder wetenschap op dit punt is, gezien de implicaties ervan voor de door draagsters te 

nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld: 'wel of geen ovariëctomie?'), onver
antwoord. 
Ten vierde: zoals gezegd, is vooralsnog van geen van de beschikbare preventieve opties 

de waarde echt bewezen. Van belang is dat eerst vast komt te staan dat presymptoma

tische diagnostiek van dragerschap, gevolgd door regelmatig medisch onderzoek van de 
draagster, eventueel chirurgisch ingrijpen of chemotherapie, leidt tot een aanzienlijke 

reductie van de morbiditeit en/of mortaliteit. 
Ten vijfde: een screeningsprogramma mag pas worden gestart indien gewaarborgd is dat 

in de (grote) behoefte aan pre- en post-test counseling kan worden voorzien. De huidige 

capaciteit is in ieder geval volstrekt ontoereikend. 
Ten zesde: onduidelijk is of informed consent (mede gezien de complexiteit van predictief 

testen op BRCA-mutaties) wel haalbaar in het kader van een grootschalig screeningspro

gramma.84 

Punt zeven: de doelgroep van een eventuele screening op BRCA-mutaties is niet op 

voorhand duidelijk. De literatuur concentreert zich om voor de hand liggende redenen op 
de identificatie van draagsters. Maar moet men de test, indien men gaat screenen, niet 
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ook aan maIll1en aanbieden? Een argument daarvoor zou kuIll1en zijn dat wetenschap 
omtrent dragerschap van belang kan zijn in verband met beslissingen inzake voortplan

ting. Dit argument lijkt echter niet overtuigend in het licht van de bevinding dat leden van 

'at risk' families slechts zelden vragen om presymptomatische diagnostiek van erfelijke 
borstkanker in verband met voortplantingskeuzen. 

En tenslotte: hoewel mogelijke kostenbesparingen op zich geen reden zijn om een scree
ningsprogranuna te starten, en omgekeerd de (meer-)kosten van een screeningsprogranuna 

op zich geen reden zijn om van screening af te zien, zijn de economische aspecten wel 
van belang voor de besluitvorming. Het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid 

vereist immers dat de schaarse middelen die. beschikbaar zijn voor de gezondheidszorg 
worden aangewend voor zaken die hoog scoren op de prioriteitenlijst. Bij de inschatting 

van de kosten van een bevolkingsonderzoek op dragerschap van BRCA-mutaties moeten 
ook de kosten worden verdisconteerd van een borstreconstructie bij draagsters die een 

profylactische amputatie hebben ondergaan. Een probleem is wellicht dat de kosten van 
een screeningsprogramma betrekkelijk vroeg kunnen worden ingeschat, terwijl de 
effectiviteit en de (financiële) baten ervan pas laat zullen blijken. 

Alles overziend is mijn scepsis ten aanzien van bevolkingsonderzoek op dragerschap van 
BRCA-mutaties eerder groter geworden dan geringer. Een van de redenen daarvoor is de 

toegenomen onduidelijkheid omtrent de penetrantie van BRCA-mutaties (met name in de 
algemene bevolking). Mocht in de toekomst blijken dat de argumenten voor dergelijk 

bevolkingsonderzoek serieuze(r) overweging verdienen, dan moet in ieder geval, conform 

het algemeen geldende uitgangspunt wat betreft genetische screening, eerst een pilot 

studie (proefbevolkingsonderzoek) plaats vinden om meer zicht te krijgen op de 'pros and 

cons' van bevolkingsonderzoek. 

7.4 Besluit: het belang van educatie 

Vrijwel iedere publicatie in de medische vakliteratuur bevat een pleidooi voor educatie. 
Dit geldt ook voor studies op het gebied van 'de medische genetica van kanker'. Wie pleit 

voor meer educatie oogst altijd bijval - geen wonder, want welk weldenkend mens is daar 

nou tegen? Zodra men het niveau van het 'vrijblijvend-algemene' verlaat, rijzen onmid
dellijk enkele vragen, zoals: Wie moet eigenlijk worden 'opgevoed'? Wat is eigenlijk de 
inhoud van de bepleite educatie - en waartoe dient deze eigenlijk? Met andere woorden: 
Wat is de doelgroep? Wat is de 'les'? En wat het doel? 
Als doelgroepen van educatie ziet men veelal 'de bevolking' en de hulpverleners. Bij de 
inhoud van de educatie denkt men primair of uitsluitend aan (menselijke) 'erfelijkheid', 

oftewel de genetische achtergrond en implicaties van allerlei ziekten, in casu erfelijke 
tumoren. Is dat alles? Dat hangt denk ik vooral af van 'het doel dat men heeft. Wie het 
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van belang vindt dat op alle niveaus op een verantwoorde, weloverwogen, manier met 
informatie over erfelijkheid en genetische technieken wordt omgegaan, zal van mening 

zijn dat een integrale educatie nodig is, dit is een educatie waarin ook de 'meta-geneti

sche' aspecten expliciet aan de orde komen. Wie een integrale educatie voorstaat, zal 
bovendien pleiten voor een verbreding van de doelgroepen van educatie. Het onderstaande 

bevat slechts enkele globale ideeën. 
Er zijn minstens vier doelgroepen: I) de bevolking, 2) hulpverleners (met name de niet

klinisch-genetici), 3) onderzoekers op het gebied van de genetica, en 4) de politiek. Doel 

en inhoud van de educatie verschillen uiteraard per doelgroep. 

l. Educatie van de 'bevolking' 
Educatie van de bevolking (via onderwijs, media, etcetera) heeft een meerledig doel. Een 

eerste doel is al genoemd: het bevorderen van een geïnformeerde, weloverwogen, keuze 
over het al dan niet gebruik maken van de talrijke nieuwe mogelijkheden van het erfe

lijkheidsonderzoek. Mensen zullen daartoe minstens globaal moeten weten hoe de 
erfelijkheid van de mens 'werkt', en wat er tegenwoordig zoal mogelijk is, met name op 

het gebied van genetische diagnostiek. Goede educatie draagt bij aan een beter begrip van 
de nieuwe technieken, inclusief van de beperkingen en psychosociale risico's ervan. Een 

belangrijke 'spin off' van educatie is dat het leidt tot beter begrip van de inhoud en 
implicaties van individuele erfelijkheidsvoorlichting, en dus tot een grotere effectiviteit 

daarvan (zie 7.3.2). 

Een valkuil is de verwachting dat door goede informatie méér mensen gebruik zullen 
maken van de beschikbare voorspellende testen. Interessant in dit verband is de bevinding 

van een groep Britse onderzoekers: individuen die uitvoeriger waren voorgelicht over de 
test op dragerschap van cystische fibrose lieten zich minder vaak onderzoeken dan ande

ren. 85 

Een tweede doel is het bevorderen van een mondige deelname van burgers aan het maat

schappelijk debat over 'genetische geneeskunde'. Deze doelstelling vraagt uiteraard om 
een brede invulling van de educatie: niet alleen 'the facts'. maar óók informatie over de 

historische, psychosociale, ethische, en maatschappelijke aspecten. Belangrijke thema's 
zijn onder andere de geschiedenis van de eugenetische beweging, en de ideologie van het 

genetisch reductionisme en - determinisme. 

2. Educatie van hulpverleners 
Educatie van hulpverleners dient de optimalisering van de hulpverlening. Artsen moeten 

ten eerste toegerust zijn om algemene vragen van de patiënt en diens verwanten over erfe
lijkheid te beantwoorden, en om de genetische dimensie van aandoeningen en afwijkingen 

te onderkennen. Voor het belang van het aankweken van een 'genetische attitude' verwijs 

ik naar de oratie van Beemed' Goed hulpverlenerschap vraagt ook dat 'de gewone 
dokter' zijn beperkingen kent, en waar nodig doorverwijst naar een Klinisch Genetisch 

262 



Centrum. 

Ook hier wil ik de noodzaak van integrale educatie benadrukken, met bijzondere aandacht 
voor de psychosociale en ethische aspecten. Dit is om te beginnen van belang voor 

hulpverleners die zich bezig houden met de 'alledaagse' erfelijkheidsvoorlichting in 
verband met de voortplanting. Zoals eerder opgemerkt, zijn veel huisartsen, verloskundi

gen en gynaecologen voorstander van opvattingen over erfelijkheidsvoorlichting die op ge

spannen voet staan met het ondersteunende en niet-directieve karakter dat deze voorlich

ting zou moeten hebben (zie hoofdstuk 6). De educatie moet ook de psychosociale en ethi
sche aspecten van bijvoorbeeld pre-symptomatische DNA-diagnostiek omvatten. Zijn 

hulpverleners wat dit betreft 'onder de maat', dan zijn zij niet in staat tot 'de zorg van 
een goed hulpverlener'. 

3) Educatie van de onderzoekers 

Ik 'denk hierbij vooral aan onderzoekers die zich bezig houden met genetische research, 
dit wil zeggen 'linkage studies' in families van patiënten, gericht op het identificeren 
('isoleren') van genmutaties die, bijvoorbeeld, (kunnen) leiden tot erfelijke tumoren of 
tumorsyndromen. De noodzakelijke educatie betreft vooral de ethische en psychosociale 
aspecten van deze research. Dit is met name van belang als het gaat om research naar de 
genetische achtergrond van later in het leven optredende, niet of moeilijk behandelbare 
ziekten, zoals LFS en verschillende vormen van dementie. Onderzoekers onderschatten 
vaak de belasting van participatie in genetische research. 81 Het benaderen van verwanten 
met de vraag om te participeren in 'linkage studies' kan betekenen dat zij voor het eerst 
vernemen dat zij zelf een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een onbehan
delbare aandoening. Ik denk bovendien dat de voordelen van genetic research voor de 

deelnemers zelf nogal eens worden overdreven. 
De te maken afwegingen van 'risks and benefits' zijn complex. Een medisch-ethische 
commissie zalonderzoeksprotocollen vooraf moeten toetsen. Dit ontslaat de onderzoekers 
natuurlijk niet van hun eigen verantwoordelijkheid voor het 'ethisch gehalte' van het 

onderzoek. Regelmatig zullen zich tijdens het onderzoek onverwachte ethische problemen 
voordoen, waarvoor 'ad hoc' een oplossing moet worden gevonden. Dit vereist ethische 
training. 
Educatie van onderzoekers dient ten tweede een goed besef van de maatschappelijke 

impact van' de (voorlopige) bevindingen van 'genetic research'. Onderzoekers moeten zich 
er bijvoorbeeld rekenschap van geven dat de presentatie van (voorlopige) onderzoeksresul
taten in de bevolking gemakkelijk kan leiden tot gevaarlijke simplificaties, waarbij 

bijvoorbeeld overdreven belang wordt toegekend aan genetische risicofactoren bij het 
ontstaan van ziekten. 88 

4) Educatie van 'de politiek' 
Deze educatie dient vooral een adequate beleidsontwikkeling en regulering. Onder andere 
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de Gezondheidsraad heeft hier een belangrijke informerende taak. Beleid dat niet stoelt op 
kennis van zaken is bij voorbaat dubieus. Het is evident dat de perikelen rond de Wbo -

met name de onduidelijkheden omtrent de reikwijdte ervan - voor een deel voorkómen 
hadden kunnen worden als de politiek bij de voorbereiding van de wet beter geblUik had 

gemaakt van de beschikbare expertise. Eén thema dat in de nabije toekomst nadere 
discussie vergt is de ethiek en regulering van systematisch of 'collectief gericht' familie

onderzoek ('cascade' screening), bijvoorbeeld in verband met bepaalde erfelijke vormen 

van kanker. Dergelijk 'collectief-gericht' familie-onderzoek is volgens de Gezondheids
raadcommissie WBO bevolkingsonderzoek in de zin van de Wbo." 

De snelle ontwikkeling van het erfelijkheidsonderzoek vraagt om een 'education perma

nente' op verschillende niveaus. Adequate educatie behelst én overstijgt de medisch

genetische en technische aspecten. 

Een ingekorte versie \'011 dit hoofdstuk lag teil grol/dslag aanhoofds/uk 3 \'011 het rapport 'Artsen en Geile,,' 
\'all de KNMG-commissie Medische Ethiek (1997). 
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8 PREDICTIEF GENETISCH ONDERZOEK BIJ KINDEREN: EEN 
ETHISCH MIJNENVELD 

8.1 Inleiding 

Nu ten gevolge van het 'Human Genome Analysis'-project steeds meer genen worden 

geïsoleerd nemen de mogelijkheden van genetisch testen navenant toe. Dit geldt uiteraard 

ook voor onderzoek bij kinderen. In dit verband zijn tenminste drie onderscheidingen van 
belang. Deze betreffen achtereenvolgens het doel, de schaal, en de context van het 

genetisch onderzoek. 

Wat betreft het doel kan men denken aan: 

a. diagnostisch onderzoek; 

b. onderzoek naar dragerschap van autosomaal recessief erfelijke ziekten; 

c. predictief testen. 

Wat betreft de schaal van het genetisch onderzoek bestaat het onderscheid tussen enerzijds 

het testen van individuen 'at risk' en anderzijds genetisch bevolkingsonderzoek, dat wil 
zeggen een systematisch aanbod van onderzoek naar de aanwezigheid van een erfelijke 
ziekte, de aanleg voor ziekte, of van dragerschap van een genetische afwijking die bij het 

nageslacht tot ziekte kan leiden, gedaan aan een bepaalde groep mensen die zelf nog geen 

aanleiding heeft om vanwege klachten of ongerustheid medische hulp te zoeken. In het 

Angelsaksisch taalgebied spreekt men respectievelijk van 'testing' en 'screening'. 

Tenslotte: wat betreft de context of 'setting' van het onderzoek kan men onderscheiden 

tussen testen binnen - en testen buiten de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in het kader van 

een (aanvraag voor) adoptie. 

De ethiek van genetisch onderzoek bij kinderen was tot voor kort een verwaarloosd 

thema. Voorzover het thema aan de orde kwam betrof het de klassieke pasgeborenen

screening. Een mogelijke verklaring voor de tot voor kort geringe aandacht voor de 

ethische vragen terzake is misschien de idee dat er bij het predictief testen van kinderen 

ethisch gezien niets nieuws aan de hand is. De nieuwe ontwikkelingen binnen de genetica 
betekenen volgens Wertz en Fletcher slechts een 'magnification process'.1 De opvatting 

dat de moderne gentechnologie geen nieuwe problemen oproept is mijns jnziens een on
voorstelbare enormiteit. Nieuwe problemen doen zich, zoals in het onderstaande moge 

blijken, onder andere voor bij het (predictie!) testen van kinderen. 

Pas sinds enige tijd wordt de noodzaak van een nadere ethische discussie ingezien. Zo 
achten zowel de Britse 'Nuffield Council on Bioethics' als de 'Committee of Ministers' 

van de Europese Gemeenschap 'special safeguards' nodig voor het testen van minderjari
gen.' De introductie, in de jaren '80, van predictief testen op de ziekte van Huntington 

(HD) heeft ongetwijfeld gewerkt als een katalysator voor de verbreiding van dit inzicht. 
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Navolgenswaardig is het initiatief van een werkgroep van de Britse 'Clinical Genetics 

Society'. In een baanbrekend rapport geeft zij richtlijnen voor twee typen van genetisch 

onderzoek bij kinderen: predictief onderzoek op later in het leven optredende ziekten en 

onderzoek op dragerschap van (met name) autosomaal recessief erfelijke ziekten.' De 

werkgroep pleit terecht voor verdere discussie. 
Dit hoofdstuk is bedoeld als een bijdrage aan deze discussie, die in ons land nog maar 

nauwelijks van de grond is gekomen. Daarbij moeten zowel de 'materiële' (inhoudelijke) 

als procedurele aspecten aan de orde komen. Bij de materiële aspecten gaat het om vragen 
als: 'Wanneer is het testen van kinderen gerechtvaardigd?' en: 'Wat zijn de te hanteren 

criteria?'. Bij de procedurele aspecten gaat het om de vraag: 'Wie beslist?': Wie maakt 

uit of het onderzoek plaats vindt: de ouders, de arts, het (oudere) kind zelf, of (onder 

omstandigheden) de samenleving? Natuurlijk zijn ook bij procedurele vraag inhoudelijke 

waarden in het geding; wie bijvoorbeeld de waarde van 'gezinsprivacy' c.q. de autonomie 
van de ouders centraal stelt, zal een bepaalde procedure onderschrijven. Deze verwe

venheid neemt niet weg dat de procedurele en inhoudelijke vragen moeten worden onder

scheiden. 

Ik beperk mij hier tot de ethiek van predictief genetisch onderzoek bij kinderen binnen de 

gezondheidszorg. De 'reikwijdte' van dit type onderzoek behoeft een nadere toelichting. 

Zoals bekend, kan men ziekten met een genetische component een plaats geven op een 

continuüm: aan het ene eind van het spectrum staan de ziekten die voortkomen uit een 
gendefect, waarbij omgevingsfactoren geen rol spelen: dragerschap van het betreffende 

defect betekent dat men met zekerheid de ziekte zal krijgen. Aan andere kant van het 

spectrum bevinden zich de ziekten die voortkomen uit een combinatie van een of meer 
genetische factoren én omgevingsfactoren; dragerschap van een dergelijke mutatie (een 

'susceptibility gene') maakt dat iemand, afhankelijk van specifieke omgevingsfactoren, 
meer gevoelig is voor het krijgen van een bepaalde ziekte. Of de drager de ziekte zal krij

gen is geenszins zeker. Predictief genetisch onderzoek kan betrekking hebben op alle 

aandoeningen die zich op dit continuüm bevinden. Het kan dus zowel gaan om onderzoek 
naar dragerschap van een manogene, autosomaal dominant erfelijke ziekte, als om 
onderzoek naar dragel,chap van een multifactoriële, later optredende ziekte. 

De term 'predictief' testen is dus enigszins verwarrend, omdat zij wordt gebruikt voor 
twee verschillende typen testen. Onder andere de Canadese 'Royal Commission on New 

Reproductive Technologies' heeft er daarom voor gepleit om dit onderscheid ook termino

logisch tot uitdrukking te brengen.' Onderzoek naar dragerschap van 'late onset' monoge

ne ziekten kan men, aldus deze commissie, het best aanduiden als presymptomatische dia
gnostiek. Voor onderzoek naar dragerschap van genetische gevoeligheden voor multifacto

riële ziekten stelt de commissie de term 'susceptibility testing' voor, een term die wellicht 

het best vertaald kan worden als 'vatbaarheidsonderzoek' . Anders dan deze commissie 
voorstelt, lijkt het mij onjuist om de term pre-symptomatische diagnostiek te reserveren 

voor onderzoek naar dragerschap van een (monogene) 'late onset' ('adult') ziekte. Dit 
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type diagnostiek kan immers óók betrekking hebben op (monogene) ziekten die zich 
manifesteren in de kinderjaren. 

8.2 Enkele voorbeelden 

In deze paragraaf passeren enkele voorbeelden de revue van ziekten waarop men gezonde 
(asymptomatische) kinderen in de praktijk predictief test of, althans in theorie, zou 

kunnen testen. De voorbeelden leveren de 'stof' voor de volgende paragraaf, waarin de 
ethische aspecten aan de orde komen. De schets begint met predictief testen (individuele 
predictieve diagnostiek), en besluit met predictief screenen (bevolkingsonderzoek). 

8.2.1 Testen 

A. de ziekte van Huntington (HD) 
De ziekte van Huntington is het klassieke voorbeeld van een monogene 'late onset' ziekte. 

Het is een progressieve, neuropsychiatrische aandoening. die zich meestal openbaart 

tussen het 35e en het 45e levensjaar. Het overervingspatroon is autosomaal dominant 
erfelijk. De ziekte leidt binnen tien tot vijftien jaar tot de dood. De klinische kemnerken 

wisselen. Er ontstaan onwillekeurige bewegingen van de spieren. In het begin kunnen 
karakterveranderingen optreden, zoals toenemende impulsiviteit en neerslachtigheid. In 

een later stadium treedt dementering op. Primaire of secundaire preventie zijn niet 

mogelijk. 
De introductie van predictief testen op Huntington heeft, zoals gezegd, gefunctioneerd als 

een katalysator voor de recent gestarte ethische discussie over het testen van kinderen op 

dragerschap van laat in het leven optredende ziekten.5 Het komt voor dat ouders van een 
kind 'at risk' vragen om de test. Belangrijkste motief is dat zij zekerheid willen omtrent 

de genetische status van hun kind. Predictief testen van kinderen op HD vindt voorzover 
bekend niet plaats in de betreffende klinisch-genetische centra. 

B. multipele endocriene neoplasie type 2A (MEN 2A) 
MEN 2A is een zeldzaam, autosomaal dominant erfelijk kankersyndroom. In ons land zijn 
tot nog toe 30 families geïdentificeerd. De mutatie heeft een hoge penetrantie: bijna altijd 

ontwikkelt zich bij de drager een kwaadaardige tumor in de schildklier. In bijna 50% van 
de gevallen ontstaat bovendien een goedaardige tumor in de bijnieren, soms ook in de bij

schildklier. De leeftijd waarop bij dragers schildklierafwijkingen ontstaan is sterk wisse

lend. Gewoonlijk gebeurt dit tussen het 15e en 25e jaar, maar incidenteel veel eerder, nI 
bij kinderen van 5-6 jaar. De eerste verschijnselen manifesteren zich in bepaalde families 
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op jongere leeftijd dan in andere families. 

Tot voor kort vond bij alle verwanten van patiënten periodiek screeningsonderzoek plaats 

door middel van biochemisch onderzoek van het bloed, gericht op een tijdige ontdekking 
van schildklierkanker , gevolgd door een operatieve verwijdering van de schildklier 

(thyreoidectomie). Deze klinische screenings test kende echter tekortkomingen (zowel fout

positieve als fout-negatieve uitslagen) die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Sinds 

enige tijd is bekend dat MEN 2A wordt veroorzaakt door mutaties in het RET-proto
oncogen op chromosoom 10ql1.2. Door DNA-onderzoek is de diagnostiek geperfectio
neerd; dragers kan men nu trefzeker identificeren,6 Periodiek medisch onderzoek van alle 
verwanten is nu verleden tijd. In praktisch aUe (bekende) Nederlandse MEN 2A-families 

is inmiddels DNA-onderzoek verricht. Dragers van de predispositie kunnen aan preventie 
doen door het laten verwijderen van schildklier. 7 Dit acht men geïndiceerd wegens de 

agressiviteit van de tumorgroei en de 'misbaarheid' van het orgaan. De kans op het 

krijgen van (uitgezaaide) schildklierkanker wordt zo nihil. Door na de operatie thyroxine

tabletten te nemen, die de functie van de schildklier overnemen, is de kwaliteit en duur 
van leven van dragers na de operatie nauwelijks negatief beïnvloed. 

Omdat het verantwoordelijke oncogen al op zeer jonge leeftijd tumorvorming en eventueel 
metastasering teweeg kan brengen wordt de predictieve DNA-test (en eventueel de thy
reoidectomie) reeds tijdens de kinderjaren verricht. 

C. Li-Fraumeni syndroom (LFS) 

Omdat LFS reeds in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen, volstaan hier enkele 
kanttekeningen. LFS is een zeldzaam tumorsyndroom. met een autosomaal dominant 

overervingspatroon. 8 Het syndroom wordt gekenmerkt door het ontstaan van tumoren in 
verschillende organen en weefsels. Ongeveer de helft van de gevaUen van kanker in de 

betreffende families treedt op vóór het dertigste levensjaar. Op de leeftijd van 70 jaar 
heeft meer dan 90% van de dragers kanker. De betreffende tumoren zijn veelal moeilijk 
te behandelen. Enkele jaren geleden is ontdekt dat LFS, althans in minstens 50% van de 

LFS-families, wordt veroorzaakt door een mutatie in het (tumorsuppressor-) gen p53, 
gelegen op chromosoom 17. Sindsdien vindt in diverse buitenlandse centra pre-symp

tomatische diagnostiek plaats bij verwanten van patiënten met LFS. Punt van discussie is 

of predictief DNA-onderzoek bij kinderen uit LFS-families geïndiceerd is. 

D. familiale hypel'trofe cardiomyopathie (FHC) 
FHC is waarschijnlijk in ongeveer de helft van de gevaUen erfelijk.9 Het overel'vingspa

troon is dan meestal autosomaal dominant erfelijk. FHC is genetisch heterogeen. De 
erfelijke vorm wordt in 30-50% van de families veroorzaakt door een mutatie in het 'beta 

myosine heavy chain'-gen MYH7, gelegen op chromosoom 14. Personen met een 
verdikking van de hartspier kunnen volkomen onverwacht en op jeugdige leeftijd over
lijden ('sudden death'). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn inspannend werk en (top-
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)sport. Is in een familie een mutatie in MYR7 gevonden, dan is predictief genetisch testen 

bij verwanten 'at risk' relatief eenvoudig en betrouwbaar. Vooralsnog zijn voor dragers 

geen preventieve medische interventies beschikbaar met een bewezen effectiviteit. 
In enkele (buitenlandse) genetische centra worden ook zeer jonge kinderen (2 jaar) uit 

risicofamilies op verzoek van hun ouders getest op dragerschap van een mutatie in 

MYR7. Als belangrijkste argumenten voor dit beleid worden genoemd lO : 

- de test maakt een eind aan de onzekerheid van de ouders; 
- bij kinderen die drager zijn kan periodiek medisch onderzoek (echografie van het hart) 

plaatsvinden, en waar nodig een tijdige behandeling zodat de prognose wellicht verbetert; 

- in geval van dragerschap kan men zware inspanning, waaronder deelname aan sport, 
ontraden/beperken. 

Enige tijd geleden is gewezen op enkele minder frequent voorkomende mutaties die ten 

grondslag liggen aan PRC." Mutaties in cardiac troponin T zijn volgens de onder

zoekers verantwoordelijk voor 15 % van de gevallen van PRC, mutaties in alpha-tropomy

osine spelen een rol bij 3 % van de gevallen. De eerstgenoemde mutaties worden geken

merkt door een relatief milde, soms subklinische hypertrophie, en door een hoge inci

dentie van plotseling overlijden. Dragers van deze mutaties overlijden vaker vóór het 

dertigste levensjaar dan dragers van (de hierboven genoemde) 'beta-cardiac myosine 

heavy chain' mutaties. Bovendien is er vaker sprake van plotseling overlijden. Er lijkt dus 

bij de cardiac troponine T -mutaties sprake te zijn van een dissociatie tussen enerzijds de 
ernst van de klinisch aantoonbare hypertrophie van het hart en anderzijds het risico op 

plotseling overlijden. De conclusie van de auteurs laat aan duidelijkheid niets te wensen 

over: 'The substantial management issues posed by a difficult clinical diagnosis associated 

with a high risk of sudden death make genetic testing for cardiac troponine T mutations 
particuIarly important'. 12 

8.2.2 Screening 

Bij predictief genetisch bevolkingsonderzoek gedurende de kinderjaren kan men om te 

beginnen denken aan de 'klassieke' neonatale screening, op bijvoorbeeld fenylketonurie. 

(Volgens sommigen is dit overigens geen goed voorbeeld van predictief bevolkings

onderzoek, aangezien de betreffende kinderen in feite al ziek zijn. Echter, omdat het a

symptomatische individuen betreft, ga ik er met onder andere de Amerikaanse geneticus 

Motulsky van uit dat toch kan worden gesproken van voorspellend onderzoek.") Wat 

betreft de predictieve genetische screening van kinderen is wellicht een tweeledige 

uitbreiding te verwachten. Om te beginnen zal in het kader van de neonatale screening 

misschien ook onderzoek gaan plaatsvinden op onbehandelbare (kinder-) ziekten in 

verband met tijdige el'felijkheidsvoorlichting aan de ouders (in het buitenland is dit hier en 

daar al praktijk) en op de erfelijke vatbaarheid voor multifactoriële ziekten. Ten tweede 
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kunnen genetische screeningsprogramma's worden ontwikkeld voor oudere kinderen. 
Enkele voorbeelden komen in onderstaand overzicht aan de orde. 

A. fenylketonurie (PKU) 
Fenylketonurie is een autosomaal recessief erfelijke ziekte die in ons land voorkomt bij 
I: 18.000 pasgeborenen." De ziekte leidt onbehandeld tot irreversibele schade aan het 

centrale zenuwstelsel en tot een ernstige verstandelijke handicap. Door een tijdige 

identificatie van de betreffende pasgeborenen (in de tweede levensweek) en het volgen van 
een strikt dieet kan men deze schade voorkómen. 

Sedert 1974 wordt in ons land gescreend op PKU. Het deelnemerspercentage is hoog, nl 
99,3% van alle pasgeborenen. Gedurende de eerste 15 jaar van dit screeningsprogramma 
zijn in ons land 158 kinderen opgespoord. Het doel van de screening, het voorkómen van 
mentale retardatie, wordt in belangrijke mate bereikt: van de PKU-patiënten van 5 jaar en 
ouder blijkt 90% regulier en 10% speciaal onderwijs te volgen (5% hoger in vergelijking 
met de normale populatie)Y Geen van de verwezen patiënten verblijft in een instelling 

voor mensen met een verstandelijke handicap. 
De neonatale screening is in Nederland vooralsnog beperkt tot PKU en congenitale 

hypothyreoïdie (CHT), een ziekte die wordt veroorzaakt door een tekort aan schildklier
hormoon (T4). De ratio van deze laatste screening is, net als bij PKU-screening, het 

voorkómen van gezondheidsschade bij de aangedane pasgeborenen. 

B. alfal-antitrypsine (AAT) deficiëntie 
Deze autosomaal recessief erfelijke ziekte heeft (in Nederland en de ons omringende 
landen) een prevalentie van ongeveer 1:1500. AAT-deficiëntie kent verschillende 
genetische varianten. De varianten die leiden tot een abnormaal geringe hoeveelheid van 

het eiwit AAT in het bloed zijn klinisch relevant. Het belangrijkste is de zogenaamde Z

variant. (Homozygote) kinderen met twee Z-allelen ('ZZ-individuen') hebben een kans 
van ongeveer 10% op neonatale cholestase. De grote meerderheid van de betreffende 

individuen heeft een gunstige prognose. 16 Echter, 2-3% van de kinderen zal op zeer 
jeugdige leeftijd overlijden ten gevolge van levercirrhose. Ongeveer 10% van de 
volwassen ZZ-individuen krijgt na het 50-60e levensjaar cirrhose of levercarcinoom. ZZ
individuen hebben een kans van 50-80% op longemfyseem op middelbare leeftijd, rokers 
echter 15-20 jaar eerder dan niet-rokers. Heterozygote dragers, die behalve een defect gen 

ook een normale kopie van het gen bezitten, hebben slechts een gering verhoogd risico op 
emfyseem (bij blootstelling aan rook en stof)Y De discussie over screening op AAT

deficiëntie betreft het opsporen van de homozygote individuen met de Z-mutatie. 
Uit een onderzoek van Janus c.s. over een periode van 13 jaar naar de effecten van het 
roken van sigaretten op de gezondheid van 69 homozygoten bleek dat de gemiddelde 
leeftijd waarop sprake was van kortademigheid onder rokers veel lager was dan onder 

niet-rokers, namelijk 32 jaar tegenover 51 jaar. I' Laat men de sterfte ten gevolge van 
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leverziekten buiten beschouwing, dan was de gemiddelde leeftijd van overlijden onder 

(homozygote) rokers 48 jaar en onder (homozygote) niet-rokers 67 jaar. De auteurs 

hebben op basis van deze bevindingen een duidelijke boodschap voor mensen met 

(homozygote) AAT deficiëntie: 'if they smoke, they wil! develop crippling emphysema by 

middle age; if they do not smoke, they have areasonable likelihood of a full life span'. 

In onder andere Zweden heeft men pasgeborenen aan het begin van de zeventiger jaren 

onderzocht op een tekort aan AAT. Belangrijkste doel was het identificeren van kinderen 

met een verhoogd genetisch risico op longaandoeningen, zodat deze konden worden be

schermd tegen tabaksrook. Men hoopte zo de kans op het krijgen van de eerste sympto

men te verkleinen of althans het ontwikkelen van symptomen uit te stellen. Het Zweedse 

programma werd in 1974 gestaakt wegens negatieve psychische gevolgen van de scree

ning. Veel ouders van geteste kinderen kregen psychische klachten. 19 De meeste ouders 

vonden de informatie die zij vooraf kregen over AAT-deficiëntie onduidelijk, en dachten 

dat de deficiëntie een onmiddellijke, ernstige bedreiging inhield voor de gezondheid van 

hun kind. Een derde van de ouders was opgelucht nadat zij van een specialist aanvullende 

informatie hadden ontvangen. Uit vervolg-onderzoek bleek dat de moeders melding maak

ten van een minder goede gezondheid ten gevolge van de stress in verband met AAT-defi

ciëntie bij hun kind. Bovendien had het aantonen bij het kind van AAT-deficiëntie niet het 

gewenste effect op de belangrijkste risicofactor: het rookgedrag van de ouders.'o 

Wulfsberg c.s. voorspelden enkele jaren geleden dat in het komende decelUlium (opnieuw) 

zal worden gepleit voor screening naar het AAT-tekort. 21 In feite biedt de medische 

literatuur van de afgelopen jaren al aanwijzigingen voor een dergelijke 'revival'. Daarbij 

valt op dat naast de 'klassieke' neonatale screening ook screening onder oudere kinderen 

wordt voorgesteld. Steun voor de neonatale aanpak treft men aan bij bijvoorbeeld Wall 

C.S,22 Zij deden onderzoek onder jongeren bij wie in het vroegere neonatale screenings

programma van Oregon AAT-deficiëntie was vastgesteld (Oregon is, naast Zweden, het 

enige land waar in het verleden ervaring is opgedaan met deze screening). Deze jongeren 

bleken veel minder vaak te roken dan leden van ecn controlegroep.23 Gezien de gunstige 

effecten van niet-roken op de gezondheid van deze personen 'at risk' moet, aldus de 

auteurs) neonatale screening worden heroverwogen. Voor een nieuwe discussie over 

screening op AAT-deficiëntie pleit ook de Britse genetica Model!." Zij laat zich niet uit 

over de ideale leeftijdscategorie. Janus c,s. opperen als alternatief voor het screenen van 
pasgeborenen het screenen van middelbare scholierenY Ook in ons land bestaat onder 

genetici enige steun voor deze alternatieve aanpak (persoonlijke mededeling dr. R. Fran

ts). 

C. spierziekte van Duchenne (Duchenne Muscular Dystrophy, DMD) 

DMD is een progressieve spierziekte. Het overervingspatroon is geslachtsgebonden 

recessief erfelijk. DMD komt voor bij een op de 3500-4000 jongens.26 De ziekte 

manifesteert zich vanaf het tweede jaar met loopstoornissen, en breidt zich geleidelijk uit 
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naar de annspieren en het spierstelsel van nek en ademhaling. Rond het elfde jaar zit 

ongeveer 90% van de betreffende jongens in een rolstoel. Sommige jongens worden ouder 

dan 20, maar de gemiddelde leeftijd van overlijden ligt iets onder de 20 jaar. 
Hoewel het gen voor DMD werd geïsoleerd in 1987 en het normale genproduct, dystrofi

ne, in hetzelfde jaar werd beschreven, is nog steeds geen behandeling, laat staan gene
zing, mogelijk. 
In twee van de drie gevallen is de moeder (gezonde) draagster van het gendefect. De 

andere gevallen van DMD worden veroorzaakt door een spontane mutatie in één of meer 
eicellen van de moeder. Er is dan geen sprake van een erfelijk belaste familie. 
Sedert jaren gaan stemmen op om mannelijke pasgeborenen te screenen op DMD. 

Momenteel bestaan wereldwijd tenminste zeven 'pilot' studies. Het eerste neonatale 
DMD-screeningsprogramma startte in 1975 in Lyon, spoedig gevolgd door Breitnau, in 

1977. Vergelijkbare programma's werden later opgezet in onder andere Manitoba 
(Canada), Pittsburg en Antwerpen. Wales introduceerde DMD-screening in 1990. 
De argumenten van de voorstanders voor DMD-screening zijn divers. Als ik het goed zie 
kent de argumentatie een zekere dynamiek: aan de 'klassieke' overwegingen worden de 

laatste tijd, mede onder invloed van enerzijds nieuwe technologische vorderingen en 
anderzijds teleurstellende resultaten van (vermeende) alternatieven voor neonatale DMD
screening, nieuwe overwegingen toegevoegd. Parsons en Bradley, betrokken bij het 
DMD-screeningsprogramma in Wales, noemen zeven argumenten pro screening:27 

1. De screening stelt ouders met een aangedaan kind, alsmede hun verwanten, in staat tot 

het maken van een geïnfonneerde keuze inzake een eventuele volgende zwangerschap. De 
diagnose DMD wordt namelijk vaak pas betrekkelijk gesteld. Het komt regelmatig voor 

dat de ouders dan inmiddels al een tweede kind met de ziekte hebben. 
2. Screening identificeert een cohort van nog asymptomatische jongens dat geholpen kan 

worden zodra behandelingsmogelijkheden beschikbaar komen. 

3. Screening maakt het voor de gezinnen mogelijk om tijdig allerlei praktische maatrege

len te nemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan tijdige aanpassingen van het huis en/of van 

het vervoermiddel in verband met de rolstoel. 
4. Screening stelt de ouders in staat om gespecialiseerde hulpverleners te contacteren, en 
biedt het voordeel van vroege (institutionele) ondersteuning. 
5. Screening voorkomt de langdurige onzekerheid (en de daarmee samenhangende stress) 
rond de traditionele diagnostiek bij jongens met loop- en motorische achterstand. 28 

6. Gardner-Medwin stelde als oplossing van het probleem van de vertraagde diagnostiek 

voor om jongetjes van 18 maanden met loopproblemen te screenen." Onderzoek heeft 
imniddels uitgewezen dat dit geen effectief alternatief is voor neonatale DMD-scree

ning.30 

7. Screening voorkomt misverstanden en onbegrip bij ouders, vrienden, en onderwijzend 
personeel rond ontwikkelingsstoornissen bij de betreffende jongens. 
Aan dit rijtje kunnen nog enkele andere overwegingen worden toegevoegd: 3

! 
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Ten eerste: vóór de ontwikkeling van de moleculaire genetica stuitte neonatale DMD

screening op het bezwaar dat men draagsters geen gerichte prenatale DNA-diagnostiek 

kon aanbieden. Prenatale geslachtsbepaling, gevolgd door een selectieve abortus van alle 

mannelijke foetussen, werd gezien als een verlegenheidsoplossing, omdat de helft van 

deze jongens geen DMD zou krijgen. Toen, na het isoleren van het gendefect, in de 

meeste families met een aangedane zoon de betreffende mutatie kon worden opgespoord, 

kon ook een steeds nauwkeuriger prenatale diagnostiek worden aangeboden. Deze 

bijdrage aan de 'reproductive choice' aan de moeders en hun eventuele vrouwelijke 

verwanten 'at risk' was voor vele deskundigen reden voor een nieuwe afweging. 
Een tweede reden om DMD-screening te heroverwegen is dat er blijkens attitude-onder

zoek een brede steun is voor DMD-screening. Om te beginnen vonden Firth c.s. dat 90% 

van de ouders met een aangedane zoon vóór neonatale DMD-screening isY De support 
onder vrouwen die net een kind hebben gekregen is nog groter. 33 

Een laatste argument is dat het sinds enige tijd beter mogelijk is om een onderscheid te 

maken tussen enerzijds de aanleg voor DMD en anderzijds de aanleg voor de spierdys

trofie van Becker (BMD). BMD resulteert uit andere mutaties in hetzelfde gen dat 

verantwoordelijk is voor DMD. BMD verloopt milder dan DMD. De eveneens progres

sieve ziekteverschijnselen en de leeftijd waarop de ziekte zich manifesteert lopen meer 

uiteen dan bij DMD. BMD geeft verschijnselen tussen het 5e en het 25e jaar, terwijl de 

levensverwachting varieert van 25 tot 70 jaar. BMD kan zich uiten door spierkrampen, 

maar ook door ernstige spierzwakte. Vaak is ook de hartspier aangedaan. Tot voor kort 

kon men in geval van een afwijkende uitslag van de screeningstest niet bepalen of het 

kind DMD of BMD zou krijgen. Deze onzekerheid kon, gezien het mogelijk zeer ver

schillende beloop van de ziekte, tot ernstige orUllst leiden. Geavanceerd DNA-onderzoek 

kan deze onzekerheid nu meestal elimineren. 
Neonatale DMD-screening vindt plaats door bloed, dat via een hielprik is verkregen, te 

onderzoeken op het gehalte aan het enzym creatine kinase (eK). Vindt men een verhoog

de waarde, dan wordt deze test herhaald. Een tweede afwijkende uitslag duidt vrijwel 

zeker op een spierdystrofie. Nadere diagnostiek vindt plaats door DNA-onderzoek en een 

spierbiopsie. Gegevens over de specificiteit en de sensitiviteit van de eK-test zijn nog nict 
precies bekend. Men neemt aan dat het overgrote deel van de jongens die DMD zullen 

krijgen wordt gevonden. Tevens wordt door de screening een aantal jongens gevonden bij 

wie zich BMD zal ontwikkelen." 
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8.3 Ethische analyse 

8.3.1 Inleiding 

In toenemende mate leeft het besef dat men met predictief genetisch onderzoek van 
kinderen een 'ethisch mijnenveld' betreedt en dat richtlijnen terzake nodig zijn. De eerste 
(voorstellen voor) ethische richtlijnen zijn gepubliceerd in het reeds genoemde rapport van 

de Britse 'Clinical Genetics Society', in de reactie daarop van de 'Genetic Interest Group' 
(GIG, de Britse zusterorganisatie van de VSOP) , en door Wertz, Fanos en Reilly." 

Volgens de Britse klinisch-geneticus Clarke is het opvallend hoeveel 'comman ground' er 
is tussen deze richtlijnen." Dat mag dan wel zo zijn - bij nader inzien valt op dat er ook 

aanzienlijke verschillen zijn wat betreft de voorgestelde zorgvuldigheidsvoorwaarden en 

criteria. Bovendien blijkt (niet verrassend, gezlen het feit dat de discussie nog maar net 
begonnen is) dat slechts de eerste grote lijnen zijn uitgezet, en dat een aantal belangrijke 
normatieve vragen nog niet of nauwelijks aan de orde is gekomen. 
In dit hoofdstuk zal ik, voortbouwend op de literatuur, een aantal normatieve uitgangspun
ten formuleren, punten van dissensus belichten, en de discussie over predictief onderzoek 
bij kinderen verbreden. Het eerder gemaakte onderscheid gemaakt tussen testen en screen
en hanteer ik ook bij de ethische analyse. 

8.3.2 Individueel predictief genetisch onderzoek 

8.3.2.1 Normatieve aspecten en uitgangspunten 
De positie ell rechtelI vall het kind 

Het ontwikkelen van morele richtlijnen voor specifieke medische beslissingen met 
betrekking tot kinderen, zoals predictief genetisch testen, vraagt om aandacht VOOf de 

positie van kinderen in relatie tot hun ouders en tot de hulpverlener. Hierover is de laatste 

jaren reeds veel geschreven, in ons land mede in relatie tot de totstandkoming van de Wet 
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), die sinds 1996 van kracht is. 

Ik beperk mij tot enkele hoofdpunten. 
Kinderen, met name kleine kinderen, zijn afhankelijk en kwetsbaar. Het kind is geen 
verlengstuk van de ouders, geen eigendom waarover zij naar believen kunnen beschikken. 
Ouders hebben de taak het kind te behoeden. De 'ouderlijke macht' heeft (anders dan de 
term wellicht suggereert) een instrumenteel karakter: zij is gericht op - en begrensd door -

de belangen van het kind. Naast de zorgplicht hebben ouders de taak het kind op te 
voeden tot zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid is geen kwaliteit die louter in de verre 
toekomst (in de volwassenlleid) is gesitueerd. In de laatste decennia is een toenemende 
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erkenning aanwijsbaar van het kind als een steeds-meer-autonome persoon. De eigen stem 
van het kind heeft een groter gewicht gekregen. Het spiegelbeeld hiervan is een geleide
lijke afname van 'ouderlijke macht'. Voorbeelden van deze trend zijn legio. Zo is 

bijvoorbeeld de inspraak van kinderen bij toewijzing na een echtscheiding erkend. Deze 
trend is ook (en niet in de laatste plaats) aanwijsbaar in de gezondheidszorg. AI lang 
mogen kinderen die over het 'oordeel des onderscheids' beschikken meedenken en -
beslissen over hun (eventuele) medische behandeling. 

De wetgever zag zich tot taak gesteld in de WGBO recht te doen aan de maatschappelijke 

aanvaarding van dit ontwikkelingsperspectief (de toenemende mondigheid). Het op zich 
verantwoorde, maar weinig rechtszekerheid biedende criterium 'oordeel des onderscheids' 
is in de WGBO naar de achtergrond gedrongen - het meebeslissen wordt primair 
afhankelijk gesteld van de leeftijd van de patiënt. In hoofdlijnen ziet het wettelijk kader er 
als volgt uit:" 

- de minderjarige tot 12 jaar wordt vertegenwoordigd door de ouders. Zij moeten 

toestemming geven voor onderzoek of behandeling. Jegens het kind heeft de hulpverlener 
een informatieplicht; de hulpverlener moet het kind inlichten op een manier die past bij 
zijn bevattingsvermogen. 
- de minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent zelf zijn rechten uit. Hij kan echter nog niet 
zelf een behandelingsovereenkomst aangaan; voor een verrichting is naast zijn toestem
ming in beginsel tevens de toestemming van de ouders nodig (het systeem van de 

zogenaamde dubbele toestemming). Toestemming van de ouders is echter niet nodig 
indien de betreffende verrichting kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de 
jeugdige patiënt te voorkomen (a) of als deze de ingreep (tegen de weigering van de 
ouders in) 'weloverwogen blijft wensen' (b). 

- de minderjarige van 16 jaar of ouder kan zelf een behandelingsovereenkomst aangaan 
(toestemming van de ouders is niet langer vereist). 

Is een kind van 12 jaar of ouder niet in staat tot een redelijke waardering van zijn 

belangen dan beslissen de ouders. Zij dienen daarbij als 'goed vertegenwoordiger' op te 
treden. De hulpverlener moet zich niet door de opvattingen van de ouders laten leiden 

indien dat 'niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener'. Dit laatste geldt 
(uiteraard) ook voor vertegenwoordiging van kinderen jonger dan 12 jaar. 

In de ethische en gezondheidsrechtelijke literatuur is op het hanteren van vaste leeftijds
grenzen veel kritiek geleverd. De wetgever heeft de met dergelijke grenzen geboden 
rechtszekerheid kennelijk zwaarder laten wegen dan het recht doen aan individuele geval

len. 

Competentie 
In de regel neemt met de leeftijd van het kind diens vermogen toe om dingen te begrijpen 
en beslissingen te nemen. In de periode tot zes à zeven jaar zijn meeste kinderen waar
schijnlijk niet in staat om zelfs eenvoudige medische procedures te begrijpen. Normaal 
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gesproken zullen kinderen niet in staat zijn de volle implicaties van genetisch onderzoek 

te begrijpen voordat zij in staat zijn tot 'formal operational thought', op zijn vroegst vanaf 
het 11e levensjaar. Vanwege de verschillen tussen kinderen van eenzelfde leeftijdsgroep 

wat betreft rijpheid en oordeelsvermogen moeten artsen ieder kind afzonderlijk beoorde
len. Moreel gezien kunnen leeftijdsgrenzen slechts als vuistregel fungeren - een rigide 
toepassing ervan doet geen recht aan de werkelijkheid." 

Hoe kan het best worden beoordeeld of een kind bepaalde beslissingen kan nemen? Een 

eerste voorwaarde is natuurlijk dat het kind relevante informatie kan begrijpen, betreffen
de onder andere de implicaties van de test, de voordelen, risico's en alternatieven. Ten 

tweede is de wijze waarop het kind redeneert van belang, de kwaliteit van de aangevoerde 

redenen. Een derde mogelijke maatstaf is de uitkomst van de door het kind gevolgde 
redenering. Het is echter gevaarlijk om alleen of vooral naar de uitkomst te kijken; het is 

immers heel goed mogelijk dat dan de subjectieve preferenties van de beoordelaar maatge
vend worden voor de toedeling van competentie. Buchanan en Brock verdedigen dat men 

zich, in plaats van op de uitkomst van de beslissing, moet richten op 'the process of the 
patient's decision making and, roughly, on whether the patient is getting what he or she 
wants, that is, what confonns to the patient's underlying and enduring aims and valu
es'.39 Eén van de capaciteiten die vereist is wil er sprake kunnen zijn van competentie is 
dus de capaciteit 'to have and apply a set of values or conception of one's good'. Dit 

criterium heeft in ieder geval het voordeel dat het een willekeurige diskwalificatie van de 

competentie van het kind, simpel omdat diens besluit haaks staat op andermans visie op 
'het goede leven', voorkomt. Probleem is uiteraard hoe te bepalen of de door het kind 

geuite doeleinden en waarden inderdaad diens eigen doeleinden en waarden zijn - vaak 
staan kinderen immers sterk onder invloed van de ouders. Verder is het de vraag of de 

waarden van het kind als 'enduring' kunnen worden beschouwd. Het hebben van waarden 
betekent dat men standaarden heeft om de uitkomsten van bepaalde beslissingen, bijvoor
beeld inzake genetisch onderzoek, te waarderen als een goed (een voordeel) of juist als 

een nadeel. Wanneer de waarden, bijvoorbeeld vanwege iemands jeugdige leeftijd en 
geringe levenservaring, als zeer instabiel moeten worden beschouwd, is het gevaar levens
groot aanwezig dat verstrekkende keuzen worden gemaakt waar men later spijt van krijgt. 

Het competentiecriterium van Buchanan en Broek is dus niet zonder problemen.4o 

Wat men een kind kan laten beslissen, hangt niet alleen af van de mogelijkheden en 
wensen van het kind, maar ook van de omstandigheden, preciezer: van de aard en 
gevolgen van de te nemen beslissing. Buchanan en Brock bepleiten dan ook een variabele 
standaard voor competentie." Vertaald naar de onderhavige problematiek betekent dit: 
naarmate de psychsociale risico's van de test toenemen moeten hogere eisen worden 
gesteld aan de competentie van de minderjarige. 

Hel recht op niet weten 
In het filosofisch debat over rechten van kinderen is door Feinberg gewezen op een te 
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onderscheiden categorie van rechten, door hem aangeduid als 'rights-in trust'. Deze lijken 
op de 'autonomie-rechten' van volwassenen, 'except that the child cannot very weil (of 

helemaal niet, GdW) exercise his free choice until later when he is more fully formed and 
capable. When ... autonomy rights are attributed to children who are clearly not yet 

capable of exercising them, their names refer to rights ·that are to be saved for the child 
until he is an adult (of een competente minderjarige, GdW), but which can be violated 'in 
advance' sa to speak, before the child is even in a position to exercise them. The 

violating conduct guarantees now that when the child is an autonomous adult (of een 

competente minderjarige), certain key options will already be closed to him'." De 
betreffende rechten die aan het kind toekomen dienen er toe toekomstige opties open te 
houden totdat het kind later in staat is zelf beslissingen terzake te nemen. Deze 'rights-in 
trust', of 'anticipatory autonomy rights'. kunnen, aldus Feinberg, worden gerangschikt 

onder de noemer van het recht op een open toekomst. In dezelfde lijn stelt (Geraid) 

Dworkin dat wij met betrekking tot kinderen, waarvan moet worden aangenomen dat zij 
te zijner tijd wilsbekwaam zullen zijn, 'ought to choose for them, not as they might want, 

but in terms of maximising those interests that will make it possible for them to develop 
life plans of their own. We ought to preserve their share of what John Rawls calls 
'primary goods': that is, such goods as liberty, health and opportunity, which any rational 
person would want to pursue whatever life plans he chooses' ,43 

Het recht van het kind om niet te weten, meer speciaal: om te zijner tijd zelf te kunnen 

beslissen over het al dan niet ondergaan van voorspellend genetisch onderzoek, is mijns 

inziens te beschouwen als een aan kinderen toekomend 'anticiperend autonomie recht'. 

Tegen deze achtergrond geldt wat betreft genetisch onderzoek naar de aanleg voor 
toekomstige aandoeningen, die zich pas manifesteren op een leeftijd waarop het kind 
wils bekwaam zal zijn, als uitgangspunt, dat men zoveel mogelijk moet afzien van kiezen 

namens het kind ('proxy consent'), en juist moet verzekeren dat het later zelf kan kiezen. 

Uitzonderingen op het hiennee bepleite uitstel van predictief onderzoek behoeven een 
rechtvaardiging in termen van het belang van het kind. De meest voor de hand liggende, 

sterkste, rechtvaardiging is gelegen in het behartigen van gezondheidsbelangen van het 

kind. 

De eigen verantwoordeliJkheid van de m1s 
De arts heeft binnen de driehoeksverhouding met het kind en diens ouders een eigen 

verantwoordelijkheid. Dit betekent onder andere dat de wil van de ouders niet per se wet 
is. De hulpverlener moet zich moreel en juridisch (volgens de WGBO, artikel 7:453) 
laten leiden door 'de zorg van een goed hulpverlener'. Dit kan inhouden dat hij opvattin

gen en verzoeken van de ouders naast zich neerlegt respectievelijk niet inwilligt. 
Tegen deze achtergrond dienen de richtlijnen (uit 1991) van de Vereniging voor Gezond

heidsrecht inzake erfelijkheidsonderzoek bij kinderen te worden aangescherpt. De 
Vereniging fonnuleert in dit verband het volgende uitgangspunt: 'Voor ouders die kiezen 
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voor erfelijkheidsonderzoek bij hun (ongeboren of jonge) kind zal het recht op niet-weten 

van het kind een extra punt van overweging kunnen vormen. Het gaat dan immers om een 
beslissing die voor het kind (later) vergaande gevolgen kan hebben'." Dit uitgangspunt 

bevat ten eerste geen handelingsaanwijzing voor de arts/hulpverlener, terwijl deze toch 
een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft. Bovendien dient uitdrukkelijk te 

worden aangegeven dat het belang van het kind een punt van overweging moet vonnen, 

en dat dit onder omstandigheden reden is (moet zijn) om toepassing van de test te 

weigeren, ook al vragen de ouders daar om. 45 Plaatsvervangende toestemming door de 
ouders in voorspellend onderzoek bij het kind biedt op zich geen rechtvaardiging voor het 
onderzoek. (Gevers lijkt zich in zijn preadvies over voorspellend medisch onderzoek bij 

deze kritiek aan te sluiten. ") Toestemming door de ouders betekent dus geenszins dat de 
counselor de test moet verrichten - de ouderlijke toestemming opent weliswaar de poort, 
maar het is aan de counselor om te bepalen of hij naar binnen loopt." Om zijn standpunt 

te bepalen moet de counselor ook de rechten en belangen van kind in het vizier houden. 

8,3.2.2 Voordelen en risico's van predictief onderzoek bij kinderen 
Veelal staat ouders het beste belang van hun kinderen voor ogen. Dit zal ook het geval 

zijn als zij vragen om predictief genetisch onderzoek bij hun kind. Het is echter denkbaar 
dat zij zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijke risico's van degelijk onderzoek. 

Als ouders om predictief onderzoek vragen staan hen, aldus Wertz c.s., meestal de voor
delen van een gunstige uitslag voor ogen, bijvoorbeeld geruststelling voor henzelf en voor 
het kind. Zij zijn zich soms minder bewust van de impact van een ongunstige uitslag. 48 

Uit een enquête onder Britse artsen blijkt dat ook zij gemakkelijker de mogelijke voorde
len van predictief onderzoek bij kinderen onderkennen dan de mogelijke nadelen.49 
Een aantal voor- en nadelen van predictief onderzoek bij kinderen is door de Britse Werk
groep weergegeven in een tabel die ik, met enkele aanvullingen, hier heb opgenomen 
(tabel 1).50 Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat het gaat om mogelijke voor- en 

nadelen. Om te beginnen bestaat voor een aantal van de genoemde voor- en nadelen geen 
empirisch 'bewijs' - dat kan ook moeilijk, want predictief genetisch onderzoek bij 

kinderen is grotendeels 'terra incognita·. De genoemde voor- en nadelen mogen dan ook 

niet (alle) als evidenties in de morele beoordeling van dergelijk onderzoek bij kinderen 
worden betrokken. Bovendien worden sommige effecten door een aantal deskundigen als 
een voordeel gezien op grond van aanvechtbare morele veronderstellingen (ik denk 

bijvoorbeeld aan voordeel nummer 5). En tenslotte valt niet uit te sluiten dat eenzelfde 
testuitslag voor het ene kind overwegend voordelen biedt, maar voor een ander kind 

nadelig uitpakt. 
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len van predictief genetisch onderzoek bij kinderen 

Voordelen 
1. de test stelt in staat tot (secundaire) preventie of vroegtijdige behandeling van de 

ziekte; 
2. de test neemt de angst wat betreft eventuele vroege symptomen van de ziekte weg; 

3. de test beperkt de onzekerheid binnen het gezin wat betreft de toekomst; 
4. de test maakt een precieze erfelijkheidsvoorlichting mogelijk; 
5. de houding van het kind ten opzichte van toekomstige voortplanting zal meer verant

woord zijn; 
6. testen maakt een vroege planning mogelijk van onderwijs, carrière, en huisvesting 

mogelijk; 
7. testen stemt de verwachtingen van de ouders wat betreft de mogelijkheden en capacitei

ten van het kind af op diens genetische constitutie. 
8. testen kan bijdragen aan de groei van medisch-wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld 
over het natuurlijk beloop van de ziekte of over de betrouwbaarheid van een bepaalde 

genetische test. 

Nadelen 
1. de test druist in tegen het recht van het kind om op volwassen leeftijd zélf over 

genetisch onderzoek te beslissen; 
2. de (ongunstige) uitslag verstoort de (nonna Ie ontwikkeling van de) ouder-kind relatie; 

3. het gevoel van eigenwaarde van het kind wordt ondermijnd; 
4. een ongunstige uitslag resulteert in obsessionele aandacht voor mogelijke eerste 
symptomen van de ziekte; 
5. een ongunstige uitslag resulteert in stigmatisering van het kind. eventueel in de vorm 
van een onderschatting door de ouders van de capaciteiten van het kind; 
6. een gunstige uitslag kan leiden tot gevoelens van 'survivor guilt' bij het kind; 
7. de precieze implicaties van de test worden door ouders en! of het (jeugdige) kind niet 
begrepen, hetgeen bijvoorbeeld kan leiden tot disproportionele angstgevoelens en 

bovemnatige bezorgdheid over de toekomstige gezondheid van het kind; 
8. een gunstige uitslag bij één van de kinderen in een gezin kan leiden tot de idee dat een 

broertje of zusje, dat (nog) niet getest is, een verhoogd risico heeft of zelfs drager moet 
zijn (een variant op het fenomeen pre-selectie; zie hoofdstuk 6)"; 
9. de verwachtingen van de ouders wat betreft toekomstige keuzen van het kind inzake de 

voortplanting wijzigen zich; 
10. de test leidt tot toekomstige problemen bij het verkrijgen van een verzekering. 
11. er is sprake van een schending van de vertrouwelijkheid indien de uitslag wordt 

doorgegeven aan de ouders. 
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Een aantal van de hier genoemde risico's doet zich ook voor bij voorspellend genetisch 

onderzoek van volwassenen (met name de nummers 3, 4, 6, 7 en 10), terwijl sommige 
risico's specifiek zijn voor predictief genetisch onderzoek bij kinderen (de nummers 1, 2, 
5, 8 en 9). 

Opvallend is dat het rapport van de Britse Werkgroep naar het oordeel van de 'Genetic 
Interest Group' (GIG) bovenmatig gepreoccupeerd is met psychosociale overwegingen en 

met de risico's van informatie over (toekomstige) genetische ziekten voor de betreffende 
gezinnen. Ter adstructie wijst deze groep er op, dat in al die jaren dat presymptomatische 

diagnostiek van HD plaatsvindt, slechts één keer suicide is gepleegd na het ontvangen van 
een ongunstige uitslag (dit overigens in een geval waarin men was afgeweken van het 

protocol). De GIG vervolgt aldus: 'We feel ourselve to be in astrange position in this 
argument; it is often the role of the voluntary sector to educate the medical profession in 

the need to understand psychological factors and perhaps the pendulum has swung too far 
the other way in genetics' ." Natuurlijk is een eenzijdige aandacht voor mogelijke 
risico's van predictief genetisch onderzoek bij kinderen onjuist. Het oordeel dat de Britse 
werkgroep geobsedeerd zou zijn door de mogelijke risico's deel ik echter niet - integen
deel, ik denk dat de Werkgroep hier en daar juist te weinig oog heeft voor mogelijke 
nadelen (hierover aanstonds meer). Het door de GIG aangevoerde 'bewijs' voor de 

'onschadelijkheid' van voorspellend onderzoek bij kinderen is aanvechtbaar. Ten eerste 

betreft de presymptomatische diagnostiek van HD tot nog toe uitsluitend volwassenen. De 

betreffende ervaring is dus niet relevant voor de inschatting van de risico's van PGO voor 
kinderen. Daar komt bij dat bij het testen op HD waarschijnlijk sprake is van een sterke 
zelf-selectie (zie hoofdstuk 6). Dit is bij het testen van kinderen op-verzoek-van-de-ouders 
uiteraard niet het geval. En tenslotte: HD is een dominant erfelijke ziekte die, ondanks de 

verschillen in expressie, een betrekkelijk zeker/uniform beloop heeft - de drager wacht 
een dodelijke aandoening. Het is nog maar de vraag of de ervaringen met voorspellend 

onderzoek naar HD ook gelden voorspellend onderzoek naar dominant erfelijke ziekten 
met een sterk variabele expressie en naar multifactoriële ziekten, waarbij de (ongunstige) 

uitkomst met veel meer onzekerheden over de toekomst is omgeven. Al met al: geen 

reden om bij voorbaat de genoemde zorgen en bedenkingen met betrekking tot voor
spellend onderzoek bij kinderen weg te wuiven. 

Enkele van de (mogelijke) VOOf- en nadelen voorzie ik nu van een kort commentaar. 

Een groot probleem betreft het risico van verkeerd (of half) begrepen informatie. Een 
verkeerd, of onvolledig, begrip van de implicaties van de test kan leiden tot misverstan

den over de risico's voor de toekomstige gezondheid van het kind. Ook bestaat het gevaar 
dat drager-zijn wordt verward met patiënt-zijn. Dit misverstand wordt helaas in de hand 

gewerkt door onzorgvuldig taalgeblUik van sommige onderzoekers. Het risico op misver

standen geldt wellicht nog sterker voor predictief genetisch onderzoek naar multifactoriële 
ziekten dan voor predictief onderzoek naar managene ziekten (al is dit onderscheid 

286 



minder scherp dan vroeger werd gedacht). Ten onrechte kunnen dragers van predisposi

ties immers denken dat de betreffende ziekte hen met zekerheid zal treffen - 'DNA is 
destiny'. Voorspellingen wat betreft een eventuele later optredende multifactoriële ziekte 

zijn gekenmerkt door onzekerheid, zij zijn immers probabilistisch. De interpretatie van 
dergelijke risico's, met name door leken, is een punt van zorg: zijn zij in staat testuitsla
gen te hanteren die niet aangeven dat men wel of niet risico loopt, maar een groter of 

kleiner risico?" (Overigens is er ook bij veel dominant erfelijke ziekten sprake van 
variabiliteit.) Het ontwikkelen van adequate strategieën voor de counseling rond dit type 

testen is een van de uitdagingen voor de toekomst. Dit geldt in het bijzonder voor de 
counseling van jonge kinderen (en hun ouders). 

In het ideale geval kunnen na een ongunstige uitslag preventieve maatregelen genomen 

worden, gericht op primaire of secundaire preventie. Mogelijke preventie vormt ongetwij

feld een krachtige stimulans voor predictief onderzoek bij kinderen (en biedt volgens 
sommigen de enige valide morele rechtvaardiging daarvan). Wie zal niet verheugd zijn, 

als door een kleine (hypothetische) aanpassing van de leefstijl van het kind, of door een 

eenvoudige bijstelling van het dieet, een ernstige ziekte bij het kind kan worden kan 
worden voorkómen? Maar wat als ingrijpende aanpassingen nodig zijn om een ziekte te 
voorkomen die pas laat in het leven, en bovendien slechts met een zekere waarschijnlijk
heid, zal optreden? De verhouding tussen doel en middel kan bij nader inzien dispro

portioneel zijn, een medisch voordeel kan alles afwegend in een nadeel verkeren. De 

'Dialektik der Aufklärung' wordt hier, aldus de Duitse medisch-sociologe Beck-Gern

sheim, tastbaar: 'Aus dem Modell der Selbstverantwortlichkeit des Individuurns kann der 

Selbstzwang entstehen, die Lebensfiihrung unter das Diktat genetischer lnformationen zu 
stellen. Die Autonomie, die das genetische Wissen verspricht ('Das Schicksal selbst in die 

Hand nehmen!), schlägt unterderhand urn in eine Expertenabhängigkeit, die fiir immer 
mehr Details Handlungsimperative auswirft. Das Wissen urn die genetische Veranlagung 

betrifft fundamental das Selbstbild, greift tief ein in die Lebenszusammenhänge, Leben
splanungen, Alltagsablaüfe der Menschen, unterwirft sie medizinischen Betreuungs
vorgaben, Präventionskonzepten, Kontrollen.'54 Vervang in deze zin de termen 'indivi

du' en 'mens' door kind, en het wordt duidelijk dat op goedbedoelde preventie gericht 
voorspellend onderzoek onder omstandigheden een ernstige inbreuk kan zijn in het 'goede 
leven' van het kind. Als niet alleen het daadwerkelijk optreden van ziekte onzeker is, 
maar bovendien de medische waarde (gezondheidswinst) van de betreffende interventie 

onbewezen is, kan de prijs van predictief onderzoek vanuit de belangen van het kind 

redenerend wel eens te hoog zijn. 
Onzeker is welke invloed een ongunstige uitslag zal hebben op het zelfbeeld van het kind, 
op zijn gevoel van eigenwaarde. Zal het zichzelf als minderwaardig beschouwen? Is dit 

risico wellicht groter bij het een type testen dan bij het andere (is dit risico 'ziekte

specifiek')? Het valt op dat, terwijl empirisch onderzoek terzake ontbreekt, bij velen reeds 
uitgesproken opvattingen bestaan. Zo is de filosoof Brock er stellig van overtuigd dat de 
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(nog asymptomatische) drager van een predispositie gelabeld zal worden als patiënt, en 
ook zichzelf als zodanig zal zien: 'this labeling will undermine their sense of themselves 

as healthy, well-functioning individuals and will have serious adverse effects bath on their 
conceptions of themselves and on the quality of their lives' ,55 Evenmin onderbouwd is 

de tegengestelde overtuiging van vele Britse kinderartsen, dat de ondermijning van het 

gevoel van eigenwaarde van het kind geen reëel risico is van predictief genetisch onder

zoek.56 

Een vaak genoemd argument voor predictief onderzoek van kinderen is dat men op basis 

van de uitslag de toekomst kan plannen. Terecht plaatsen Wertz c.s. hierbij de kantteke
ning dat het plannen van de toekomst kan verkeren in het 'beperken van de toekomst', 

bijvoorbeeld doordat de financiële middelen van het gezin worden onttrokken aan het kind 
met een ongunstige uitslag, en/of het betreffende kind niet wordt gestimuleerd om van 

zijn mogelijkheden gebruik te maken: 'They may not expect a child who tests positive for 
a genetic disorder with shortened life expectancy to train for a profession. Such children 

grow up in a world of limited horizons and may be psychologically harmed even if 
treatment is subsequently found for the disorder'." Hoewel het denkbaar is dat predictief 
onderzoek onder omstandigheden kan bijdragen aan realistische verwachtingen van ouders 
wat betreft de (beperkte) mogelijkheden van hun kind, bestaat het gevaar dat 'aangepaste' 

(lees: lage) verwachtingen 'self-fulfilling' zullen zijn. 
De ervaring wijst uit dat de test in een aantal gevallen onzekerheid bij de ouders 

wegneemt. De bevrijding van onzekerheid met betrekking tot de toekomstige gezondheid 

van hun kind kan, aldus Marteau en Michie, voor de ouders heel waardevol zUn, óók als 
het gaat om een ongunstige uitslag met betrekking tot een (toekomstige) onbehandelbare 
ziekte - 'knowledge can be a kind of cure'." Hierbij passen echter enkele kanttekenin

gen. Ten eerste komt het verminderen van onzekerheid van de ouders het kind niet altijd 
ten goede, zeker niet als het gaat om de aanleg voor een ernstige, onbehandelbare ziekte. 

Het is, ten tweede, denkbaar dat de 'dodelijke zekerheid' van een onontkoombare, 
ernstige. ziekte van het kind de ouders in tweede instantie méér verontrust dan de voort
durende onzekerheid ten gevolge van een onbekende genetische status van het kind - hoop 

doet leven. In de derde plaats verschaft een ongunstige uitslag vaak geen zekerheid over 
de leeftijd waarop het kind (mogelijk) ziek zal worden, en soms evennlÎn over de ernst 

van de ziekte. Op belangrijke punten biedt predictief DNA-onderzoek dus (vooralsnog) 
géén zekerheid (wellicht neemt in de toekomst de kennis over zogenaamde genotype
fenotype correlaties toe). En tenslotte: de verhoopte geruststelling van de ouders is even

min gegarandeerd als de uitslag gunstig is. Het is bekend dat ouders soms, ondanks een 
gunstige uitslag, overtuigd blijven van de aanwezigheid van een genetische risicofactor. 
Men spreekt hier wel van het 'vulnerable child syndrome' , waarbij ouders jegens kind 
'overbeschennend' blijven terwijl van verhoogde risico's geen sprake iS. 59 

Als voordeel van voorspellend genetisch onderzoek bij het kind wordt ook genoemd dat 
de attitude van het kind' ten aanzien van toekomstige voortplanting verantwoorder zal zijn 
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(dit voordeel wordt blijkeIl5 de enquête van de Britse werkgroep vooral door kinderartsen 
beaamd).'" Het lijkt wellicht op het eerste oog onwaarschijnlijk dat ouders om deze 

reden vragen om voorspellend onderzoek bij hun kind. De natuurlijke bezorgdheid van 

ouders over het welzijn van hun kinderen strekt zich echter uit naar de toekomst op 
langere termijn, meer in het bijzonder naar het stichten van een gezin. Dit motief om te 
laten testen, terwijl het kind in kwestie helemaal nog niet bezig is met beslissingen inzake 
de voortplanting, acht ik met Harper en Clarke dubieus. 6I 

Als er één conclusie mogelijk is wat betreft de voor- en nadelen van predictief genetisch 

onderzoek bij kinderen is he.! wel dat hierover nog weinig met zekerheid te zeggen valt; 

het ontbreekt aan voldoende ervaring en aan systematisch sociaalpsychologisch onderzoek. 
Standpunten over en ethische richtlijnen voor dergelijk onderzoek zullen moeten worden 
ontwikkeld op grond van de (relatieve) ervaringsdeskundigheid van de betrokkenen, intu
itie, en algemene principes van de medische ethiek. 

8.3.2.3 Doen of laten? 

Wat is 'good clinical practice' wat betreft voorspellend genetisch onderzoek bij kinderen? 

Een eenduidig antwoord is niet mogelijk - daarvoor verschillen de typen van predictief 
onderzoek en de omstandigheden te zeer. Verantwoorde richtlijnen vragen om differentia

tie. Bij mijn poging enige morele klaarheid te scheppen maak ik een onderscheid tussen 

verschillende categorieën van voorspellend onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de 
orde: 

1. Predictief onderzoek naar laat in het leven optredende ('adult') ziekten, waarbij geen 
preventie of behandeling mogelijk is (HD); 

2. Predictief onderzoek naar ziekten waarvoor (minstens gedeeltelijk) preventie of 

behandeling mogelijk is (MEN 2A); 

3. Predictief onderzoek naar op jeugdige leeftijd optredende ('childhood') ziekten 
waarvoor geen preventie of behandeling bestaat (DMD); 

4. Predictief onderzoek naar ('adult' en 'childhood') ziekten waarbij wellicht preventie of 
behandeling mogelijk is (LFS;FHC). 

Het is goed denkbaar dat een nadere discussie uitwijst dat een verdere differentiatie van 
belang is. Voor een eerste - noodzakelijk globale - ethische analyse van predictief 
onderzoek bij kinderen lijkt deze vierdeling echter te volstaan. 

CATEGORIE I: Onbehandelbare 'Iate-onsel' ziekten: HD als paradigmatische casus. 

VolgeIl5 de 'EC Huntington's Disease Collaborative Study Group', die enige tijd geleden 
een overzicht publiceerde van de ethische problemen bij voorspellend genetisch onderzoek 
naar de ziekte van Huntington, is de vraag van ouders om hun kind presymptomalisch te 

testen een van de vaakst gesignaleerde problemen. 62 Ouders reageren soms furieus als de 
test wordt geweigerd: 'wij hebben toch zeker het recht om de genetische status van ons 
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kind 'at risk' te weten?!'. Eenzelfde patroon valt overigens te verwachten met betrekking 

tot voorspellend onderzoek naar de ziekte van Alzheimer: blijkens een in Canada 

gehouden enquête onder leken was61 % van de ondervraagden van mening dat ouders hun 

kinderen op dragerschap van deze ziekte moeten kunnen laten testen. 63 

Van verschillende kanten wordt bericht dat ouders die vragen om presymptomatische 

diagnostiek van onbehandelbare 'late onsel' zieken (in de regel) alleen oog hebben voor 

de mogelijkheid van een gunstige uitslag en niet (willen) nadenken over de gevolgen van 

een eventuele ongunstige uitslag. Soms geven zij te kennen dat zij zich alleen kunnen 

hechten aan het kind als het geen drager is van de ziekte.'" In de internationale richtlij

nen met betrekking tot presymptomatische diagnostiek van HD wordt presymptomatische 

diagnostiek bij minderjarigen op verzoek van de ouders afgewezen. os Deze richtlijn 

wordt in de klinisch genetische centra strikt nageleefd. Eenzelfde richtlijn is inmiddels 

door een Canadese werkgroep aanbevolen met betrekking tot presymptomatisch diagnos

tiek van de ziekte van Alzheimer. 66 Is deze richtlijn gerechtvaardigd? Wordt daarmee 

niet onvoldoende recht gedaan aan de belangen en de autonomie van de ouders? Een 

nadere bezinning is om verschillende redenen aangewezen. Ten eerste wordt binnen 

andere medische specialismen (dan de klinische genetica) kennelijk vaak een permissiever 

standpunt ingenomen. Opvallend is bijvoorbeeld dat, blijkens een enquête van de werk

groep van de Britse 'Clinical Genetics Society', een meerderheid van de Britse kinder

artsen een 5-jarig kind wél op verzoek van de ouders zou testen op dragerschap van de 

ziekte van Huntington." (Naar de redenen van deze artsen werd dool' de onderzoekers 

helaas niet gevraagd.) 

In de tweede plaats bestaat hier en daar expliciete kritiek op het restrictieve testbeleid, 

zowel vanuit juridische als vanuit sociaal-wetenschappelijke hoek. Wat het eerste betreft 

wijs ik op de kritiek van de Amerikaarue jurist Sharpe. Ik citeer:" 

'In those instanees where either course of act ion would appear to offer bath bene fit and 

harm, which course is to be given priority and by whom? How valid is the geneticist's 

conclusion in the absence of a full knowledge and understanding of the parents' reasans 

for wishing to have their child undertaken the procedure? If this position is adopted as 

standard policy for all children, does this not in its practical effect reduce the child and 

the parents to an abstract generalization, medical genetics decision making undertaken not 

in response to the individual patient's needs, values, objectives ( ... ), and right of personal 

autonomy, but rather upon preconceived assumptions and values that may prove invalid 

on a case by case basis? May not one argue with equal force that the cllild's parents alone 

can best weigh the social, familial, economie, and emotional factors? Has the genetieist 

effectively imposed upon others his/her own values and beliefs about what is 'best' for 

the child and the family? Why are these deemed more valid, and given a higher priority, 

than those of the parents who are the child's legal representatives?' 

Wat hiervan te denken? Ik formuleer mijn commentaar puntsgewijze: 

1. Sharpe gaat er van uit dat beide opties - niet alleen het testen, maar óók het niet-testen 
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van het kind - voor- en nadelen kunnen hebben. Hij verwijst in dit verband naar de 

Amerikaanse filosofe Nussbaum: 'the special agony of th is situation is that none of the 

possibilities are harrnIess' -ieder handelingsalternatief kan in een tragedie eindigen. 69 De 

centrale vraag is uiteraard hoe groot de kans is dat het kind baat heeft bij dan wel 

geschaad wordt door de test. Gezien de sombere prognose voor dragers valt niet goed in 

te zien dat de jeugdige drager baat zou hebben bij vroege wetenschap. Overigens is het zo 

dat de schade die het kind treft/kan treffen in geval van een ongunstige uitslag irreversibel 

is: deze kennis kan niet worden weggepoetst. Hier staat tegenover dat de weigering om 

een kind te testen voorlopig is; het kind kan later, als het de jaren des onderscheids heeft 

bereikt, alsnog worden getest. 

2. Natuurlijk zou de test een voordeel kunnen hebben voor de ouders, in zoverre een 

gunstige uitslag hun ongerustheid kan wegnemen. Het ervaringsgegeven dat de betref

fende ouders in de regel de mogelijkheid van een ongunstige uitslag negeren - terwijl deze 

levensgroot aanwezig is (50%) - doet vermoeden dat de verwerkingsproblematiek voor de 

ouders na het ontvangen van een onverhoopt ongunstige uitslag groot zal zijn. Counseling 

lijkt hier dan ook eerder aangewezen dan het riskante avontuur van presymptomatische 
diagnostiek. 

3. Sharpe rept met geen woord over het recht van het kind om niet te weten, in casu het 

recht om later zelf te (kunnen) beslissen over het al dan niet ondergaan van de test (zie 

hierboven). Dit recht kan niet worden 'overruled' door het gegeven dat ouders die om de 

test vragen de wettelijke vertegenwoordigers zijn van het kind. De ouderlijke macht is, 

zoals gezegd, geen vrijbrief om naar eigen goeddunken rechten van het kind terzijde te 

stellen, maar een opdracht om te zorgen dat het kind 'tot zijn recht komt'. 

4. De kritiek van Sharpe bevat de nauwelijks verholen beschuldiging aan het adres van 

klinisch genetici dat zij aan de haal gaan met hun beroepsethiek, meer in het bijzonder 

met het beginsel van de niet-directiviteit - de geneticus 'legt immers zijn eigen opvattin

gen op aan de ouders'. Deze beschuldiging is niet terzake: zij gaat voorbij aan het gege

ven dat de counselor zich hier in een driehoeksverhouding bevindt waarin hij óók 

rekening moet houden met de belangen en rechten van het kind, en zich dus niet a priori 

mag conformeren aan de waarden en voorkeuren van de ouders. 
5. Ten slotte: de precieze porté van Sharpe's kritiek, alsmede zijn alternatief, zijn niet 

duidelijk. Bekritiseert hij de 'standaard-afwijzing', maar laat hij wèl ruimte voor een 

afwijzing van het verzoek van de ouders in individuele gevallen, of bekritiseert hij iedere 

afwijzing? Indien hij een beoordeling 'van geval tot geval' voorstaat is niet duidelijk 

welke criteria deze beoordeling naar zijn mening zouden moeten oriënteren: in welke 
gevallen zou testen op verzoek van de ouders zouden mogen plaatsvinden - welke 'par

ticular (parental) needs, values, and objectives' zouden gerespecteerd moeten worden? 

Sharpe geeft zelfs geen aanzet tot een antwoord - hetgeen de indruk versterkt dat hij zich 

eigenlijk verzet tegen iedere afwijzing, en voorstander is van een open toegang voor 
ouders die willen weten of hun kind drager is. 
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Ook vanuit sociaal-wetenschappelijke hoek ligt de restnctteve richtlijn ('niet testen op 
verzoek van de ouders') onder vuur. 70 Ik neem als voorbeeld de kritiek van de Britse 

onderzoekster Michie. Tegenover het bezwaar dat door predictief testen op bijvoorbeeld 
HD het 'recht van het kind om niet te weten' wordt geschonden stelt zij (onder andere) 
'dat het niet-geteste kind het recht verliest om predictief te worden getest'.?1 Dit is mijns 
inziens een aanvechtbare kritiek. Het jonge kind behoudt immers het recht om te zijner 

tijd zelf te kiezen voor de test. Michie lijkt het verschil tussen uitstel en afstel te misken
nen. Maar wellicht bedoelt zij dat het recht van het kind om op zeer jeugdige leeftijd 
predictief te worden getest door uitstel van de test wordt geschonden ('adults loose their 
right to have been tested in childhood'). Hier bij rijst echter de vraag: waar is dat recht 

op gebaseerd? Welk belang wordt daarmee beschermd? 
Ten tweede: tegenover het bezwaar dat het kind door predictief testen op HD ernstig kan 

worden geschaad stelt Michie: 'This may be true, but it may not be: We lack the 
evidence. There mayalso be bene fits, such as giving more opportunity to prepare 

psychologically and practically for the future. Until we know what the actual, rather than 
the possible, effects are, we should avoid basing policy on specula ti on' n Misschien is 

niet-testen voor kind wel schadelijker dan wel testen. Michie pleit voor meer research 
naar (onder andere) de psychologische effecten van predictief onderzoek bij kinderen. 

'Caution in thc absence of evidence is 'second best'.' Wat hiervan te denken? Het belang 
van psychologisch onderzoek in de context van genetisch onderzoek behoeft geen betoog; 

dit kan bijdragen aan 'evidence based clinical genetics' . (De jarenlange traditie binnen het 
Rotterdamse Centrum voor Klinische Genetica heeft wat dit betreft - ook internationaal -

een voorbeeldfunctie.) Michie's rechtvaardiging van predictief genetisch testen van jonge 
kinderen op onbehandelbare late onset ziekten zoals HD is echter wankel. Natuurlijk, het 

risico dat dergelijke testen het kind schaden is niet bewezen - maar wel aannemelijk. De 
gewenste 'evidencc' kan slechts worden verkregen door een experiment met disproportio
nele risico's voor het kind. De bewijslast voor de aanname dat deze risico's zó speculatief 
of zó gering zijn dat arts/onderzoeker deze mag nemen berust bij de voorstanders van 
'empiricism' . Michie lijkt te miskennen dat het principe 'niet schaden' ('Do no haml') 

óók de plicht behelst om geen ernstige schade te riskeren zonder goede, dit wil zeggen 
aan het belang van kind gerelateerde, reden. 

Volgens de Britse werkgroep kunnen ouders die hun kind presymptomatisch willen laten 
testen de terughoudendheid van (volwassen) personen 'at risk' ten aanzien van het onder

gaan van de voorspellende Huntington-test soms moeilijk begrijpen, eve!Unin als een 
eventuele (toekomstige) terughoudendheid van hun eigen kind." Men mag zeker niet 

veronderstellen dat het kind later zal willen weten of het drager is, en als het ware antici
peren op deze latere beslissing door het jonge kind alvast te laten testen; in de praktijk 
blijkt immers dat de meeste personen 'at risk' voor HD zich niet laten testen (ongeveer 
85 %). De taak van de counselor is de ouders bewust te maken van het zeer persoonlijke 
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karakter van de afweging van de voor- en nadelen van de test, en de ouders inzicht te 
geven in de beperkingen van hun eigen perspectief. 

Uit de Britse enquête blijkt, zoals gezegd, dat veel (Britse) kinderartsen overtuigd zijn van 
het recht van ouders om hun kind te laten testen. Welnu, de 'parental rights' zijn in dit 

geval ethisch gezien zwak, gezien het vereiste respect voor de toekomstige autonomie van 
het kind en het beginsel van 'niet-schaden'. 

Wat betreft de gezondheidsrechtelijke dimensie wijs ik op een opvallende wijziging in het 

Handboek Gezondheidsrecht van Leenen. In de tweede dlUk (uit 1988) stond: 'Hebben 
ouders recht op informatie over genetische ziekten en aanleg (bedoeld is uiteraard: 
genetische aanleg voor ziekten, GDW) van hun kinderen? ( ... ) Tijdens de zwangerschap 

en voor de eerste periode na de geboorte zal deze vraag in positieve zin moeten worden 
beantwoord.'74 Onduidelijk is wat Leenen hier precies bedoelde: hebben ouders ook 

recht op neonataal genetisch onderzoek naar de aanleg voor later optredende, onbehandel

bare ziekten? Dit zou indlUisen tegen recht van kind op niet-weten. Wat hier ook van zij, 
in de derde dlUk van het Handboek is deze passage aanmerkelijk gewijzigd: 'In het 

algemeen hebben ouders binnen de regels die bij minderjarigheid gelden ... recht op 
iIÛormatie over genetische ziekten en aanleg daarvoor bij hun kinderen, tenzij de arts 
geen inlichtingen mag verschaffen op grond van zijn zorg als een goed hulpverlener (art 
16531 lid 3 WGBO)'. 75 Leenen lijkt hiermee aan te geven dat 'de zorg van een goed 
hulpverlener' (nader te bepalen) grenzen stelt aan het inwilligen van vragen van ouders 

om predictief genetisch onderzoek bij hun kind. 

In het bovenstaande is de eerste categorie predictief testen bij minderjarigen toegespitst op 
HD, een (onbehandelbare) monogene, neuropsychiatrische ziekte. Deze toespitsing ligt, 
gezien de ervaring die met deze toepassing is opgedaan, voor de hand. Geldt de hier 

verdedigde, restrictieve, richtlijn ook voor a) niet-neurodegeneratieve ziekten en b) voor 
multifactoriële later in het leven optredende ziekten met een slechte prognose? Het valt op 
dat er, blijkens de enquête van de Britse werkgroep, onder Britse klinisch-genetici een 

sterke consensus bestaat wat betreft de afwijzing van het op verzoek van de ouders testen 
van kleine kinderen op dragerschap van neurodegeneratieve ziekten, terwijl er binnen 

deze groep geen consensus bestaat wat betreft het predictief testen van kleine kinderen op 

niet-neurodegeneratieve ('late onse!') ziekten.76 Deze bevinding suggereert dat er volgens 
een aantal artsen een moreel relevant verschil zou bestaan tussen voorspellend onderzoek 
naar beide typen van aandoeningen. Dit lijkt mij onhoudbaar; of de aandoening somatisch 
of neuropsychiatrisch is doet niet ter zake - kleine kinderen horen niet te worden getest op 
dragerschap van later in het leven optredende ziekten met een slechte prognose. De 

bewijslast voor de aanvaardbaarheid van een minder restrictief toelatingsbeleid wat betreft 
niet-neurodegeneratieve ziekten ligt uiteraard bij de voorstanders. In dezelfde lijn hoort er 
mijns inziens ook geen verschil te worden gemaakt wat betreft het erfelijkheid spa troon 

van de betreffende ziekten: verzoeken van ouders om hun kind te testen op de aanleg voor 
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multifactoriële ziekten uit de eerste categorie (schizofrenie, manische depressiviteit, 

etcetera) zouden niet 'soepeler' mogen worden beoordeeld dan verzoeken om presympto

matisch te testen op monogene ziekten zoals HD. Een ongunstige uitslag van dergelijke 

testen zou immers vanwege het ontbreken van preventieve en therapeutische opties dezelf
de risico's hebben voor het kind. 

Diagnostisch of predictie! .. ? 
Een Brits team onder leiding van Craufurd maakte enige tijd geleden melding van de vol

gende casus: het centl1lm voor klinische genetica werd gevraagd een HD-test te verrichten 

bij een 7-jarig dochtertje van een HD-patiënt. Het meisje vertoonde bepaalde neurologi

sche symptomen die zouden kunnen wijzen op de (betrekkelijk zeldzame) juveniele vorm 

van HD." Doel van de test is in dit geval het vermoeden van de ziekte te bevestigen. 

Craufurd c.s. vestigden in hun commentaar de aandacht op een belangrijke beperking van 

DNA-onderzoek bij dergelijke kinderen: hoewel de test een betrouwbare uitspraak moge

lijk maakt over dragerschap van het kind, geeft een ongunstige uitslag géén uitsluitsel 

over de vraag of de symptomen die kulmen wijzen op de aanwezigheid van een bepaalde 

ziekte (en die aanleiding waren voor de vraag om DNA-onderzoek) ook inderdaad het 

gevolg zijn van het gevonden gendefect. Het verzoek om de test werd geweigerd, om een 

aantal redenen. Om te beginnen zou een eventuele ongunstige uitslag niet kunnen beves

tigen dat symptomen die kind momenteel heeft inderdaad wijzen op aanwezigheid van de 

ziekte. Ten tweede: indien het kind zou herstellen na een ongunstige uitslag van het 

DNA-onderzoek zou in feite geen .diagnostische, maar een predictieve test zijn gedaan. 
De auteurs concluderen dat de - beperkte - bijdrage van de test aan het stellen van een 

diagnose moet worden afgewogen tegen de aanzienlijke psychosoeiale risico's indien de 

symptomen (achteraf) niet zouden wijzen op een reeds aanwezige HD. 

De 'geëmancipeerde' minderjarige 
Het komt voor dat een minderjarige zelf vraagt om toegang tot voorspellend onderzoek uit 
de eerste categorie (ook wat dit betreft is de voorspellende test op HD paradigmatisch). 

De internationale richtlijnen voor de HD-test hanteren de grens van de meerderjarigheid 

als inclusiecriterium (in ons land 18 jaar)." Sharpe heeft gelijk met zijn kritiek dat in de 

verantwoording van deze richtlijn aandacht ontbreekt voor de valide redenen die een 

minderjarige kan hebben om de test aan te vragen.79 En wat te denken van het berokke

nen van schade aan de jeugdige aanvrager ten gevolge van het niet-verrichten van de 

gewenste test? Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een blijvende depressie en/of onge

rustheid. De arts heeft, zo stelt Sharpe terecht, niet alleen de verantwoordelijkheid te 

voldoen aan de 'standard of care', maar ook 'ta exereise good judgment as deteImined by 

each patients particular needs'. (59) Vasthouden aan een 'harde' leeftijdsgrens van 18 jaar 

is in ons land ook moeilijk te rijmen met de WGBO, die immers personen vanaf 16 jaar 

het recht toekent om zelf een behandelingsovereenkomst aan te gaan (in casu zelfstandig 
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te beslissen inzake het ondergaan van erfelijkheidsonderzoek). Het spreekt vanzelf dat 

artsen verzoeken om de test door jeugdige personen zorgvuldig toetsen. Dit zou kunnen 
betekenen dat vragen van minderjarigen vaker als 'ondoordacht' moeten worden be

schouwd dan vragen van meerderjarigen. Een a priori weigering van minderjarigen is 

echter moeilijk te verdedigen. Recente richtlijnen van een Canadese werkgroep met 

betrekking tot presymptomatische diagnostiek van de ziekte van Alzheimer vervangen de 

grens van de meerderjarigheid dan ook terecht door 'the capacity to understand '. 8() 

CATEGORIE 2: Predictief onderzoek naar 'childhood' ziekten die te voorkómen enlof te 

behandelen zijn 

Deze categorie van predictief onderzoek is vanuit ethisch oogpunt het minst problema

tisch; het behalen van 'gezondheidswinst' voor het kind vormt de belangrijkste rechtvaar

diging voor predictief onderzoek. 
Een actueel voorbeeld is presymptomatische diagnostiek van MEN 2A. Daarmee is ook in 
ons land sinds enige tijd de nodige ervaring opgedaan (deze diagnostiek is in ons land 
geconcentreerd in het Klinisch Genetisch Centrum Utrecht). De test biedt zekerheid over 
het al dan niet dragen van de aanleg voor schildklierkanker. Bij dragers kan door tijdig 
chirurgisch ingrijpen (het preventief verwijderen van de schildklier) de prognose sterk 

worden verbeterd. Veel ouders uit 'risico-families' blijken hun kinderen te willen laten 

onderzoeken. Belangrijkste motieven zijn het voorkómen van belastend periodiek 

onderzoek (gericht op een vroegtijdige detectie van de tumor) en het verkleinen van de 

gezondheidsrisico's door tijdig chirurgisch ingrijpen. 
Ik spits mijn commentaar toe op drie aspecten. Het eerste betreft het belang van zorgvul
dig psychosociaal evaluatie-onderzoek. Over de psychische impact van deelname aan het 

MEN 2A dragerschapsonderzoek is nog weinig bekend. Het Utrechtse team benadrukt 
terecht dat de procedure bij het geven van uitslagen en bij de begeleiding van de onder

zochte familieleden bij het verwerken van het goede of het slechts nieuws speciale 
aandacht vragen. 81 De psychosociale gevolgen van deelname zijn voorwerp van empi

risch onderzoek. Men hoopt langs die weg meer zicht te krijgen in bijvoorbeeld 'voor

spellers' voor een problematische verwerking van de testuitslag. De eerste, voorlopige, 
resultaten van het psychologisch evaluatie-onderzoek zijn tot op zekere hoogte vergelijk

baar met de bevindingen van soortgelijk onderzoek naar predictief onderzoek op HD 
(mondelinge mededeling Grosveld, psycholoog verbonden aan het onderzoeksteam te 

Utrecht)." Dragers vertonen een schrikreactie. Zij hebben veelal behoefte aan een 

directe operatie. De niet-dragers reageren opgelucht. Hun blijdschap wordt echter over
schaduwd door gevoelens van schuld (vergelijkbaar met de 'survivor guilt'), leegte, en 
vervreemding. Deze bevinding onderstreept het uitgangspunt dat presymptomatische 
diagnostiek vraagt om een adequate pre- en post-test counseling, óók als het gaat om een 
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ziekte waarvoor preventie mogelijk is. 

Dat het beginsel van 'weldoen' of 'niet schaden' vraagt om de beschikbaarheid van 
psychosociale desknndigheid in het kader van predictief testen, moge ook blijken uit de 

bevinding dat in veel families sprake is van zogenaamde pre-selectie. dit is een irrationele 
toedeling van de 'ziekenrol' aan een asymptomatische individu in families waarin een 
bepaalde ziekte voorkomt die met onzekerheden is omgeven, zoals HD, de ziekte van 
Alzheimer, en ook MEN 2A. SJ Vaak is de 'gepreselecteerde' persoon nog kind. Prese
leetie functioneert onder andere als een 'coping' strategie om stress en bezorgdheid ten 
gevolge van de van de onzekerheid te beperken. Door preselectie wordt een illusie van 
onzekerheid-reductie en bescherming (van de andere personen 'at risk') gecreëerd. Vindt 

pre-selectie plaats, dan is er sprake van een voortdurende bevestiging door een herhaalde 
associatie van het gepreselecteerde individu met de patiënt, zodat ieder gaat geloven dat 

het gecreëerde scenario het enig mogelijke is. Dat dit dramatische gevolgen kan hebben 
voor het betreffende kind laat zich raden. 

De herkenning van dit soort familie-dynamiek door de hulpverlener is van groot belang 
voor een geslaagde counseling. De hulpverlener zal een rationele kijk van de familieleden 
moeten bevorderen met het oog op het voorkómen en/of verkleinen van problemen. Het is 
in dit verband onder andere van belang om de verwanten die /liet gepreselecteerd zijn te 

doordringen van het irrationele van preselectie; zij kUIUlen inuners, indien onderzoek 
uitwijst dat zijzelf drager zijn, grote psychische problemen krijgen met de aanvaarding 

van de realiteit dat zij de ziekte zullen krijgen. 
Het Utrechtse psychologische evaluatie-onderzoek betreft uitsluitend de oudere deelnemers 

(en hun ouders) - de psychische impact van het onderzoek (en de eventuele operatie) voor 
jongere kinderen wordt niet onderzocht. De argumenten om kleine kinderen niet bij het 
evaluatie-onderzoek te betrekken zijn tweeledig. (mondelinge mededeling drs. F. 
Grosveld) Ten eerste zijn de geteste kinderen regelmatig zeer jong (3 jaar), waardoor 
deelname onmogelijk zou zijn. Ten tweede bestaat bij een aantal ouders een grote 

weerstand tegen het bedoelde psychologisch onderzoek van hun kinderen. Dit zou knllllen 
betekenen dat de instroom laag zou zijn, hetgeen methodologische problemen met zich 
mee brengt. Wat hiervan te denken? 

Met de Britse werkgroep wil ik het belang van onderzoek naar de effecten van predictief 
onderzoek voor het welbevinden van de betreffende kinderen onderstrepen." Dergelijk 

onderzoek kan onverwachte risico's aan het licht brengen en leiden tot een bijstelling van 
het test- en lof informatiebeleid. In de termen van Marteau: psychosociaal onderzoek 
draagt bij aan beleidsontwikkeling 'not upon the shifting sands of conjecture, anecdote, 
and prejudice, but upon the more solid rocks of empirical evidence'. 85 De genoemde 
overwegingen om kinderen niet bij het onderzoek rond de MEN 2A-test te betrekken zijn 

voor discussie vatbaar. Om te beginnen zijn andere desknndigen van mening dat het wel 
degelijk mogelijk (en zinvol) is ook kleine kinderen in dergelijke evaluatie-studies te 
betrekken. Het spreekt vanzelf dat men dan de onderzoeksinstlUmenten moet aanpassen. 
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En bovendien moet men niet te snel capituleren voor een eventuele weerstand terzake bij 
ouders. Vraag is waar de genoemde weerstand vandaan komt. Het is goed denkbaar dat 

men ouders met goede argumenten kan overtuigen van het belang van het psychologisch 
onderzoek. 

Een tweede punt voor ethisch commentaar betreft de 'timing' van presymptomatische 
diagnostiek bij kinderen. De vraag is niet zozeer of men op jonge leeftijd predictief test 

op MEN 2A, maar wanneer precies: wat is de ideale leeftijd voor de test en de eventuele 

preventieve operatie? Als voordeel van vroeg ingrijpen geldt dat de kans op uitzaaiingen 

nihil is. Daar staat echter, volgens een deel van de betrokken hulpverleners, een dubbel 

nadeel tegenover. Ten eerste is de preventieve verwijdering van de schildklier niet zonder 
risico: de kans bestaat dat de spraakzenuw - die over de schildklier heen loopt - wordt 
beschadigd. Ten tweede wijst men er op, dat kinderen op oudere leeftijd kunnen begrijpen 

wat er aan de hand is, en eventueel zelf kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Tegen 

deze achtergrond zijn sommige hulpverleners van mening dat de eventuele preventieve 

winst niet opweegt tegen de bezwaren tegen thyreoidectomie op zeer jeugdige leeftijd. 86 

Zij achten het in het algemeen gerechtvaardigd, zo niet aangewezen, om (de test en) de 

operatie uit te stellen tot de leeftijd van 12-13 jaar of totdat resultaten van de periodiek te 

verrichten 'klassieke' biochemische stimuleringstest ongunstig blijken. De meerderheid 
van de patiënten die pas werden geopereerd na een positieve uitslag van deze test kreeg 

geen recidiverende kanker. Dit standpunt is niet onweersproken gebleven. Zo acht Uiiger 

de vondst van microscopische carcinomen bij kinderen en adolescenten met een gunstige 

uitslag van de klassieke biochemische test zorgwekkend, want deze kunnen agressief 
zijn. 81 Hij bepleit daarom testen-en-opereren op de leeftijd van 4-5 jaar. Hij wijst er 

verder op dat er geen enkel bewijs is dat het risico van de operatie bij oudere kinderen 

kleiner is dan bij zeer jeugdige kinderen. 

Tegen deze achtergrond zijn er mijns inziens inderdaad geen overtuigende morele 

argumenten voor het uitstellen van predictief onderzoek. Indien de risico's van de 

chirurgie inderdaad gelijk zijn (niet leeftijd-afllankelijk), en uitstel van de voorspellende 

DNA-test en de operatie mogelijk betekent dat men bij een aantal kinderen te laat komt, 
behoeft niet het vervroegen van leeftijdsgrens, maar juist uitstel een rechtvaardiging. Het 

tweede genoemde voordeel van uitstel, nl dat het oudere kind kan participeren in de 
besluitvorming, weegt niet op tegen het mogelijke gezondheidsrisico van uitstel. Inter
nationaal gezien lijkt er sprake te zijn van een trend naar een steeds verdere verlaging van 

de leeftijd waarop kinderen predictief (kunnen) worden getest op MEN 2A, waarbij ook 
de door Utiger bepleite grens (4-5 jaar) ter discussie wordt gesteld. Ten derde rijst de 
vraag, of deelname aan dit type predictief onderzoek geheel vrijwillig zou moeten zijn of 

niet. 
Veelal luidt de ethische vraag ten aanzien van predictief genetisch onderzoek bij kinderen: 
'mag het?'. Bij categorie 2, waar in het verlengde van een ongunstige uitslag effectieve 

medische interventies mogelijk zijn, is de vraag legitiem: 'zou het niet moeten?' Het is 
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hierbij van belang een onderscheid te maken tussen drang en dwang (in de ruime 

betekenis van: het verrichten van presymptomatische diagnostiek bij het kind tegen de wil 
van de ouders). 
Bij drang ten aanzien van ouders denk ik vooral aan morele druk door de arts. Mag de 
arts bij de ouders aandringen op het geven van toestemming voor predictief genetisch 

onderzoek uit de tweede categorie? De beantwoording van deze vraag veronderstelt een 

bezinning op de morele verantwoordelijkheid van ouders met betrekking tot de gezond
heid van hun kinderen. Uitgangspunt is dat ouders de gezondheidsbelangen van hun 

kinderen dienen te behartigen. Het is in dit verband nuttig te wijzen op het onderscheid 
van Hilhorst tussen twee typen handicaps: enerzijds aangeboren handicaps, die 'onont

koombaar met het leven mee komen' ('niemand kon er iets aan doen'), en anderzijds 

'aangedane' handicaps, die op een of andere manier het gevolg zijn van een menselijke 

keuze: mensen staan (mede) aan de basis ervan, de handicap zou te voorkómen zijn 

geweest. 88 Hilhorst spitst zijn beschouwing toe op beslissingen inzake het wel of niet 

behandelen van ernstig gehandicapte of premature pasgeborenen en inzake prenatale 
diagnostiek. Het genoemde onderscheid is mijns inziens ook relevant voor de onderhavige 
categorie van voorspellend genetisch onderzoek bij kinderen. Door toenemende kennis is 
van steeds meer ziekten van de kinderleeftijd de aetiologie bekend - 'zij komen niet langer 
uit de lucht vallen'. Naarmate de moleculair-biologische achtergrond van meer aandoenin
gen is opgehelderd, wordt het steeds vaker mogelijk kinderen 'at risk' op dragerschap te 

testen, en, waar nodig, preventieve maatregelen te nemen. Dit betekent, in de termen van 
Hilhorst, dat steeds meer 'childhood' ziekten in principe buiten de categorie 'aangeboren' 
komen te liggen. Het niet-benutten van de mogelijkheden om deze ziekten te voorkómen 

komt zo onder de noemer van de plicht tot verantwoording te staan.89 (Zie in dit verband 
ook de opmerkingen over 'genetische verantwoordelijkheid' in hoofdstuk 6). 
Wanneer ouders geen toestemming geven voor predictief genetisch onderzoek uit de 

tweede categorie ligt het voor de hand dat de arts hen aanspreekt op hun taak om (als 
onderdeel van hun zorgplicht jegens het kind) de gezondheidsbelangen van het kind te 
behartigen. Dit is een vonn van (morele) drang. Een afwijzing daarvan met een verwij

zing naar de traditionele niet-directiviteit van de hulpverlener inzake erfelijkheidsvoorlich

ting is misplaatst. (zie hoofdstuk 6) Wat als dit appèl niet helpt, en de ouders volharden 
in het weigeren van toestemming? De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereen
komst biedt de arts de mogelijkheid dan toch te handelen (in casu: predictief onderzoek te 
verrichten) als de zorg van een goed hulpverlener dat vereist. De algemene norm in dat 
verband is, dat het moet gaan om situaties waarin een ernstig nadeel dreigt voor de 

gezondheidstoestand van het kind. Men kan zich hierbij afvragen of dan ook geen 

kinderbeschermingsmaatregel meer nodig is. Onder gezondheidsjuristen lijkt hierover enig 
verschil van mening te bestaan.9() Mij lijkt een kinderbeschenningsmaatl'egel is ieder 
geval nodig indien de ouders het de arts praktisch omnogelijk maken datgene te doen 

waartoe hij als goed hulpverlener verplicht is, bijvoorbeeld door het kind mee naar huis te 
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nemen. Of voor predictief onderzoek bij kinderen jonger dan 12 jaar zonder toestemming 
van de ouders een beroep op de WGBO volstaat of (onder omstandigheden) ook een 

kinderbeschermingsmaatregel nodig zou zijn, blijft hier verder buiten beschouwing. Ik 

beperk mij tot enkele kanttekeningen bij de vraag onder welke voorwaarden deze testen 

zonder toestemming van de ouders vanuit ethisch oogpunt verantwoord zouden kunnen 
zijn. 

Hier en daar lijkt de opvatting te bestaan dat het betreffende onderzoek gerekend moet 
worden tot de 'medisch noodzakelijke zorg' (die ouders niet aan hun kind mogen 
onthouden),91 Het is echter zeer de vraag of een weigering door ouders van toestemming 
voor bijvoorbeeld een bloedtransfusie op één lijn kan worden gesteld met een weigering 
van predictief onderzoek bij het kind (jonger dan 12 jaar). Bij het eerste gaat het om een 
acute, levensbedreigende situatie, bij het laatste niet. Voor de beantwoording van de vraag 

of predictief onderzoek zonder toestemming van de ouders mag plaatsvinden lijken mij 
onder andere de volgende factoren relevant: 
- de ernst van de ziekte of handicap die men zou willen voorkómen; 
- de grootte van de kans dat het betreffende kind de aanleg voor de ziekte draagt; 
- de grootte van het risico dat een kind met de aanleg voor de ziekte inderdaad ziek wordt 
als geen preventieve maatregelen worden genomen; 
- de mate van effectiviteit en de belasting van de preventieve opties; 
- de termijn waarop zich de ziekte eventueel zal manifesteren: 

gaat het om een immanent of een ver verwijderd risico? 
Als vuistregel verdedig ik dat het 'overrulen' van een weigering van de ouders éérder 

aanvaardbaar is naarmate de kans op ernstige gezondheidsschade bij het achterwege laten 
van het onderzoek groter en immanenter is. Terughoudendheid lijkt mij echter geboden. 
Men dient zich ook te realiseren dat, anders dan het toepassen van bijvoorbeeld een 
bloedtransfusie tegen de wil van de ouders, predictief onderzoek op zich het kind geen 

medisch voordeel biedt; dit voordeel kan pas worden behaald door in geval van een 
ongunstige uitslag preventieve maatregelen te nemen. Gaat het daarbij om een eenmalige 

medische interventie, bijvoorbeeld chirurgisch ingrijpen, dan kan deze, indien de ouders 
zich ook daartegen zouden verzetten, betrekkelijk gemakkelijk plaatsvinden. Sommige 

preventieve interventies, zoals een dieet of een (andere) aanpassing van de leefstijl, 
vragen echter om een continue medewerking en inzet van de ouders, en zijn dus in de 
praktijk niet of nauwelijks afdwingbaar. Is testen zonder toestemming van de ouders wel 
wenselijk als men voor de uitvoering van de preventieve maatregelen op hun motivatie en 
'commitment' is aangewezen? 
Het verrichten van predictief genetisch onderzoek bij kinderen jonger dan 12 jaar zonder 
toestemming van de ouders is slechts aanvaardbaar als ultimum remedium. Het is zaak 
om deze onverkwikkelijke situatie zoveel mogelijk te voorkómen door weigerachtige 

ouders te overreden tot het geven van toestemming voor medische verrichti~gen die zij 
als ouder (als goed vertegenwoordiger) niet zouden mogen weigeren. Het gegeven dat het 
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zelden of nooit zal gaan om acute ('emergency') situaties betekent dat de hulpverlener de 

tijd heeft voor nadere pogingen tot overreding - en dat hij deze tijd moet nemen. 

CATEGORIE 3: PGO naar 'childhood' ziekten, waarvoor geen preventie of behandeling 
mogelijk is. 

Ten aanzien van deze derde categorie overheerst dissensus. Standpunten van gezaghebben

de commissies staan diametraal tegenover elkaar. Zo acht de Britse werkgroep predictief 

testen 'clearly appropriate' indien de betreffende ziekte zich veelal 'in childhood' 

manifesteert of er effectieve medische interventies beschikbaar zijn. 91 Als de ziekte zich 

veelal op jeugdige leeftijd openbaart, is predictief testen dus ook 'clearly appropriate" als 

de mogelijkheid van gezondheidswinst ontbreekt. De klinisch-geneticus Clarke, voorzitter 

van de werkgroep, licht toe dat de werkgroep predictief testen op 'childhood' ziekten 

buiten beschouwing heeft gelaten 'because the eUlical and practical concerns that abound 

in relation to testing for late onset disorders simply do not apply.''' De commissie van 

het Amerikaanse 'Institute of Medicine' daarentegen acht voorspellend genetisch onder

zoek bij kinderen slechts verantwoord indien effectieve curatieve of preventieve behande

lingen mogelijk zijn (die vroeg in het leven moeten worden gestart om maximaal effectief 

te zijn)." Deze commissie wijst ook predictief onderzoek op onbehandelbare 'childhood' 

ziekten van de hand. Dit standpunt komt overeen met de aanbevelingen van de 'Commit

tee of Ministers' van de Europese Gemeenschap.95 
Het standpunt van de Britse werkgroep wordt mijns inziens gekenmerkt door achte

loosheid, terwijl het standpunt van de Amerikaanse commissie al te rigide is. Ik zou 

willen verdedigen dat de waarheid in het midden ligt: predictief genetisch onderzoek (op 

verzoek van de ouders) naar de aanleg voor ziekten van de kinderleeftijd kan onder 

bepaalde voorwaarden aanvaardbaar zijn, ook al ontbreekt de mogelijkheid van ge

zondheidswinst. Mijn bezwaar tegen het standpunt van de Britse werkgroep is dat reële 

zorgen rond en risico's van de betreffende testen veel te gemakkelijk (bij voorbaat) 

worden geïgnoreerd. Het standpunt van de voorzitter van de werkgroep, dat de bezwaren 

tegen predictief onderzoek van kinderen op de aanleg voor 'late onsel' ziekten met een 

sombere prognose (predictieve testen uit de eerste categorie) simpelweg niet van toepas

sing zijn op predictief testen op ziekten uit de onderhavige categorie, is merkwaardig - en 

kan met een verwijzing naar het rapport van de werkgroep zelf worden weerlegd. Een 

aantal (belangrijke) bezwaren tegen testen uit de eerste categorie is inderdaad niet van 

toepassing op testen uit de derde categorie. Dit geldt mijns inziens vooral voor het 

bezwaar dat de testen een inbreuk zijn op het recht van het kind om niet te weten, en 

voor het bezwaar dat het onderzoek C.q. het inlichten van de ouders over de uitslag ervan 

een inbreuk is op de vertrouwelijkheid van de informatie. Andere (deels door de werk

groep genoemde) zorgen rond en bezwaren tegen testen uit de eerste categorie gelden 

echter ook (evenzeer of tot op zekere hoogte) voor testen uit de derde categorie, onder 
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andere: 

- het risico dat het kind gedupeerd wordt door verkeerd begrepen informatie; 

- het risico dat de hechting 'bonding' van de ouders aan het kind wordt bemoeilijkt; 

- het risico van sociale stigmatisering, bijvoorbeeld doordat de omgeving in geval van een 

ongunstige uitslag nodeloos lage verwachtingen heeft met betrekking tot het kind; 

- het risico van het 'vulnerable child syndrome' . 

Tegen de achtergrond van deze risico's en zorgen acht ik het standpunt van de werkgroep 

met betrekking tot testen uit deze categorie ('clearly appropriate') onverantwoord. 

Dit betekent niet dat het tegenovergestelde standpunt van de Amerikaanse commissie 

('testen uit de derde categorie zijn onverantwoord') moet worden onderschreven. De 

commissie geeft voor dit standpunt geen argumenten. De reden voor haar standpunt is 
vermoedelijk dat predictief onderzoek het kind zou kunnen schaden (zie de genoemde 

risico's). Is een dergelijke argumentatie in termen van het 'schade-principe' in moreel op

zicht dwingend? Ik waag dit te betwijfelen. Een 'strenge' toepassing van het schade
principe ziet er als volgt uit:% 

a. testen uit deze categorie kunnen het kind schade berokkenen; 

b. zelfs indien deze schade beperkt is, of zich maar zelden voordoet, weegt zij zwaarder 

dan de voordelen van dergelijke testen, hoe groot deze ook mogen zijn. 

De conclusie van deze argumentatiefiguur luidt dat deze categorie predictief onderzoek 
achterwege dient te blijven. 

Men kan hiertegenover verdedigen dat een verantwoorde stellingname vraagt om: 

a. het afwegen van de voordelen tegen de risico's (niet: het tot iedere prijs vermijden van 
ieder risico); 

b. de erkenning dat in een aantal gevallen de voordelen kunnen opwegen tegen de 
nadelen; 

c. de erkenning dat, indien de uitkomst van de afweging onduidelijk is, de door de ouders 

gemaakte afweging een belangrijk gewicht krijgt in de besluitvorming. 

Binnen dit argumentatiemodel, dat zich verzet tegen de 'tyrannie' van één (streng 

geïnterpreteerd) ethisch beginsel (in casu 'primum non nocere'), krijgt het beginsel van 

respect voor autonomie van de ouders een belangrijk gewicht - al blijven de 'best 

interests' van het kind het primaire aandachtspunt. 

Terwijl de Britse werkgroep de risico's van dit type testen veronachtzaamt, gaat de 

Amerikaanse commissie geheel voorbij aan de mogelijke psychosociale voordeIelI ervan. 

De Britse 'Genetic Interest Group' (GIG) vraagt terecht om aandacht voor deze mogelijke 

voordelen." Zij denkt daarbij vooral aan het wegnemen van gevoelens van ernstige 

onzekerheid bij de ouders, en aan het tijdig aanpassen van de leefomgeving. Bij aldus 

gemotiveerde aanvragen door ouders van dergelijke testen kan ook het kind zelf in 

psychosociaal opzicht baat hebben. 

Zonder met de GIG te willen pleiten voor de erkenning van een ongekwalificeerd recht 

van ouders om hun kind te laten testen op de aanleg voor 'childhood' ziekten, denk ik dat 
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er ruimte zou moeten zijn voor het honoreren van dergelijke aanvragen. Per geval zal in 
samenspraak tussen ouders en het betreffende team een afweging van de 'pros and cons' 

moeten worden gemaakt. Voonvaardell voor het verrichten van dit type presymptomati
sche diagnostiek zijn dat 

- de ouders adequaat zijn geïnformeerd over de mogelijke (niet-medische) voor- en 
nadelen, en vervolgens toestemming verlenen; 
- de mogelijke voordelen proportioneel zijn aa!, de mogelijke nadelen; 

- psychosociale ondersteuning gewaarborgd is, teneinde de kans op schade te beperken; 
- psychosociaal evaluatie-onderzoek plaatsvindt. 

In het algemeen zal dit type predictief onderzoek waarschijnlijk eerder verantwoord zijn 
naarmate de betreffende ziekte zich op jongere leeftijd manifesteert. 

Een te onderscheiden probleem doet zich voor met betrekking tot ziekten (waarvoor geen 

preventie of behandeling beschikbaar is) met een variabele 'beginleeftijd' , met name 
ziekten die zich veelal manifesteren op de kinderleeftijd, maar soms (aanmerkelijk) later. 
Men zou deze ziekten kunnen onderbrengen in een subcategorie bij de onderhavige. 
derde, categorie van predictief genetisch onderzoek. De Britse werkgroep acht ook in dit 
geval predictief testen op verzoek van de ouders 'clearly appropriate'.98 Dit is merk

waardig, omdat de bezwaren die gelden ten aanzien van presymptomatische diagnostiek 

bij kinderen van dragerschap van 'adult' ziekten alle aan de orde (kunnen) zijnbij testen 
uit deze subcategorie. Dit geldt bijvoorbeeld óók voor het bezwaar dat de test een inbreuk 

kan zijn op het recht van het kind om niet te weten. De grootte van het risico voor het 

kind zal mede afhangen van de kans dat de betreffende 'childhood' ziekte zich pas op 
later leeftijd manifesteert; als een 'late onset' een grote uitzondering is, is het risico dat 
men de facto test op een 'late onset' ziekte heel klein, terwijl dit risico toeneemt naarmate 
de beginleeftijd van de betreffende ziekte variabeler is. Vanwege dit extra risico is ten 
aanzien van predictief onderzoek naar ziekten met een variabele beginleeftijd een grotere 
terughoudendheid op zijn plaats dan ten aanzien van voorspellend onderzoek naar de 
aanleg voor ziekten die zich altijd op (zeer) jeugdige leeftijd manifesteren. Naarmate de 

manifestatie op latere leeftijd frequenter is (minder het karakter heeft van een uitzonde

ring) valt predictief genetisch onderzoek (op jonge leeftijd) in deze subcategorie moeilij
ker te rechtvaardigen. 

CATEGORIE 4: PGO naar ziekten waarbij wellicht preventie en/of behandeling mogelijk 

is. 

In een aantal gevallen is onzeker of dragers van een predispositie door kennis van hun 
genetische status gezondheidswinst kunnen behalen. Voorbeelden van deze categorie van 

voorspellend onderzoek betreffen LFS en familiaire hypertrofische cardiomyopathie 
(FHC). 

Indien de effectiviteit van medische interventies ('monitoring', profylactische chirurgie, 
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medicatie, etcetera) of van aanpassingen van dieet of leefstijl onbewezen is, dient men 

deze expliciet te presenteren als experimenteel. Van een sterke aanbeveling om kinderen 
'at risk' predictief te testen - zoals bij voorspellend onderzoek uit de tweede categorie -

kan hier geen sprake zijn. Predictief onderzoek uit de vierde categorie zou aan tenminste 
de volgende voO/waardell moeten voldoen: 

- de 'informed consent' procedure moet voldoen aan de vereisten met betrekking tot een 
research protocol;99 

- het predictieve onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden in het kader van een 

researchprogramma, waarin de effectiviteit van de vermeende preventieve optie systema

tisch wordt bestudeerd. Alleen zo is de ontwikkeling van 'evidence based genetic 

medicine' mogelijk; 

- het evaluatie-onderzoek zou behalve de medische ook de psychosociale aspecten moeten 

betreffen, onder andere omdat deze laatste cruciaal kunnen zijn voor het toekomstige 

testbeleid indien mocht blijken dat de medische voordelen van presymptomatische 

diagnostiek onduidelijk blijven (of zelfs ontbreken); 

- predictief onderzoek bij (jonge) kinderen naar de aanleg voor laat in het leven optreden

de ('adult') ziekten is slechts verantwoord indien dit naar verwachting van belang is voor 

het verhogen van de effectiviteit van de experimentele preventieve opties; 

- de verwachte medische (preventieve) voordelen enerzijds en de mogelijke risico's en 
bezwaren anderzijds moeten proportioneel zijn. Dit vereist een afweging van onder andere 

de penetrantie van de genmutatie waarop men het kind zou willen testen, de ernst van de 
betreffende ziekte, de belasting van eventuele preventieve alternatieven voor predictief 
genetisch onderzoek (bijvoorbeeld periodiek medisch onderzoek, gericht op vroegtijdige 

detectie van de ziekte), de belasting en verwachte mate van effectiviteit van de (vermeen
de) preventieve opties voor kinderen die de erfelijke aanleg voor de ziekte blijken te 

dragen, en de psychosociale risico's van presymptomatische diagnostiek. Het moge 
duidelijk zijn dat het vaak zal gaan om delicate afwegingen - waarbij verschillende 

uitkomsten verdedigbaar kunnen zijn. 

In het algemeen zal men terughoudender dienen te zijn met het verrichten van predictief 
genetisch onderzoek uit de vierde categorie naarmate de verwachte effectiviteit van de 

voorgestelde preventieve optie geringer is en de prognose voor patiënten met de betreffen

de ziekte somberder. 

Dat predictief genetisch onderzoek uit deze categorie vraagt om lastige afwegingen, 

waarbij weldenkende mensen soms tot een verschillende conclusie kunnen komen, kan 

worden geïllustreerd aan de hand van presymptomatische diagnostiek van LFS bij (zeer) 

jonge kinderen. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, achtte een Amerikaarue 

commissie deze voorspellende diagnostiek alles afwegend aanvaardbaar, met name 

vanwege de mogelijkheid dat men bij jeugdige dragers vroegtijdig een abdominale tumor, 

die bij dit syndroom vaker vóórkomt, zou kunnen ontdekken en beter behandelen. 100 De 

Landelijke Werkgroep Erfelijk Mammacarcinoom daarentegen concludeerde dat dergelijke 
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testen vooralsnog onverantwoord zijn, aangezien de preventieve waarde ervan zeer 

beperkt (en deels volstrekt speculatieO is, terwijl de psychosociale risico's van en 

bezwaren tegen het testen van kleine kinderen (op verzoek van de ouders) groot zijn. 101 

Presymptomatische diagnostiek van FHC bij jonge kinderen uit risico-families vindt in 

enkele (buitenlandse) centra al geruime tijd plaats. Deze praktijk is in de medische 

vakliteratuur regelmatig voorwerp van discussie. Sommige auteurs bekritiseren dergelijke 

predictief onderzoek omdat, net als bij voorspellend onderzoek naar de ziekte van 

Huntington, het risico bestaat dat het kind zal opgroeien 'under a cloud of doom' .102 

Het is echter zeer de vraag of de analogie met de ziekte van Huntington terzake is. Ten 

eerste is FHC geen 'late onset' ziekte, maar een aandoening met een variabele begin
leeftijd, die zich regelmatig al manifesteert op de kinderleeftijd in de vorm van 'sudden 

death'. Bovendien zou het profylactisch gebruik van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld a

miodarone) misschien de morbiditeit en mortaliteit kunnen beperken. lOl Dit laatste 

wordt overigens door anderen betwijfeld. Bij de afweging moet men ook verdisconteren 

dat de wetenschap dat een kind de aanleg heeft voor FHC van belang kan zijn voor 

beslissingen inzake deelname van het kind aan sport: het vermijden van grote lichamelijke 

inspanning kan het risico op een plotseling overlijden aanzienlijk beperken. Zo gezien 

hoeft wetenschap van dragerschap geenszins te leiden tot een 'cloud of doom', maar biedt 

het een reële weg naar overleven op lange termijn. Dit laat onverlet dat het risico bestaat 
dat de ouders zich al te beschermend jegens het kind opstellen. 11ll 

Als alternatief voor predictief genetisch onderzoek noemen Clarke en Harper de mogelijk

heid van periodiek lichamelijk onderzoek bij het kind 'at risk' .105 Zodoende zou men de 

eerste symptomen van de ziekte tijdig kunnen ontdekken en vroegtijdig de behandeling 

kunnen starten. Predictief genetisch onderzoek zou men beter kunnen uitstellen totdat het 

kind oud genoeg is om daar zelf over te beslissen. Hierbij rijst echter de vraag of niet ook 

periodiek lichamelijk onderzoek een ernstige (psychische) belasting voor de betrokkenen 

kan inhouden. 

Al met al bestaan ook bij deze toepassing meer vragen dan antwoorden. Indien inderdaad 

op goede gronden mag worden verwacht dat toediening van bepaalde geneesmiddelen de 

symptomen kan uitstellen, lijkt het niet onverantwoord om in een onderzoekssetting - met 

inachtneming van de genoemde voorwaarden - bij jonge kinderen voorspellend onderzoek 

naar FHC te verrichten. 

8.3.3 Screening 

In het verlengde van de toenemende mogelijkheden tot predictief genetisch onderzoek van 

leden van 'risico-families' zal het naar verwachting steeds vaker mogelijk zijn om binnen 
asymptomatische populaties bevolkingsonderzoek te verrichten naar de genetische aanleg 

voor toekomstige ziekten. In dit hoofdstuk komen ethische aspecten van predictief-gene-
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tische screening van minderjarigen aan de orde. Ten eerste besteed ik aandacht aan de 

'klassieke' neonatale screening op behandelbare ziekten, zoals PKU (8.3.3.1). Vervolgens 

belicht ik 'de ethiek' van een eventuele uitbreiding van het screeningspakket voor 

minderjarigen (8.3.3.2). Om te beginnen de neonatale screening op de aanleg voor 

onbehandelbare ziekten en vervolgens de screening (van neonaten en/of scholieren) op 

genetische vatbaarheden voor later optredende multifactoriële ziekten die door een aanpas

sing van de leefstijl kunnen worden voorkómen. 

Om te beginnen een algemene opmerking over screening. Screeningsprogramma's kunnen 
niet alleen voordelen bieden voor de leden van de doelgroep (denk bijvoorbeeld aan 

gezondheidswinst), maar kennen ook risico's, waaronder psychosociale risico's (denk 
bijvoorbeeld aan het gevaar van valse geruststelling, nodeloze onrust, etcetera). Door de 

Gezondheidsraadconmlissie 'Genetische screening' zijn algemene criteria geformuleerd 
waaraan genetische screeningsprogranuna's moeten voldoen,l06 Van cruciaal belang is 
dat screening kan slechts verantwoord kan zijn indien de voordelen ervan duidelijk 

opwegen tegen de nadelen. Dit uitgangspunt onderstreept het belang van een zogenaamd 

'evidentie' -model voor de ontwikkeling van het beleid terzake: de besluitvorming inzake 

de eventuele introductie van screeningsprogranuna's dient plaats te vinden op basis van 

een evaluatie van klinische research en een interdisciplinaire analyse van de normatieve 

problemen van de betreffende screening. Dit model is verre te prefereren boven een 

'improvisatie'-model (een 'extemporaneous' model), waarbij vooral de feitelijke praktijk, 
professionele gewoonten en 'consumer forces' het gebruik van screeningtesten bepalen en 
rechtvaardigen. 101 

8.3.3.1 Behandelbare ziekten van de kinderleeftijd 

Ten aanzien van dit type screening rijzen twee clusters van ethische vragen. In de eerste 
plaats de vraag of deelname aan deze screening niet verplicht zou moeten zijn. Ten 

tweede verdienen enkele vragen met betrekking tot de informed consent nadere aandacht. 

VrijlViIlig of gedlVongen? 
Deelname aan neonatale screening vindt in ons land plaats op vrijwillige basis. De 

commissie 'Genetische screening' van de Gezondheidsraad heeft het vereiste van 
vrijwillige deelname nog eens onderstreept. Vrijwilligheid is, aldus deze commissie, een 

absolllle voorwaarde bij screening: 'De toelaatbaarheid van een programma staat of valt 

met de vrijheid die aan de te testen personen wordt gelaten om aan het programma deel te 

nemen en uit de handelingsopties te kiezen.' 108 Uit deze formulering blijkt overigens dat 

de commissie bij deze voorwaarde primair denkt aan het screenen van (jong-)volwasse
nen; met betrekking tot kleine kinderen - waaronder pasgeborenen - kan men immers niet 
spreken van 'de vrijheid die aan de testen personen wordt gelaten om aan het programma 
deel te nemen'. Dit laat onverlet dat de commissie ook met betrekking tot neonatale 
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screening op behandel bare ziekten vasthoudt aan het beginsel van vrijwillige deelname: de 
ouders beslissen. 

Voor een nadere ethische evaluatie van het criterium van vrijwilligheid terzake is het 

(opnieuw) van belang een onderscheid te maken tussen dwang en drang. Anders dan de 
commissie van de Gezondheidsraad suggereert ('Het toepassen van dwang of drang is uit 

den boze') kan men dwang en drang niet in één adem afwijzen. 

Het standpunt dat ook bij deze screening vrijwilligheid een absolute voorwaarde is, is 

geenszins vanzelfsprekend. In een aantal landen is deelname niet-vrijwillig. De medisch
socioloog Wertz en de ethicus Fletcher voorspellen op basis van hun internationaal 

onderzoek: 'In the future, as more evidence of the benefits of early treatment accrues, the 
weight of opinion is likely to shift towards mandatory screening of newborns'. 109 Ook 

zijzelf zijn voorstander van verplichte deelname aan deze screening: pasgeborenen zijn 

immers kwetsbaar en niet in staat om zichzelf te beschermen. In het door hen opgestelde 

concept voor een 'Universele Ethische Code' staat dan ook het volgende: 'The only 

exception to the rule of voluntary screening should be newborns, if, and only if, early 

treatment is available that would benefit the newborn. Governments have obligations to 
proteet their most vulnerable citizens' ,IlO Wat hiervan te denken? 
Om te beginnen betwijfel ik of er inderdaad sprake is van een internationale trend in de 

richting van gedwongen deelname aan neonatale screening. Behalve de commissie 

Screening van de Gezondheidsraad, houden bijvoorbeeld ook de Britse 'NufficId Council 

on Bioethics', de ethische commissie van de British Medical Association, de Raad van 
Europa. en de commissie van het Amerikaanse 'Institute of Medicine' een pleidooi voor 

vrijwillige deelname. 111 

Ten tweede: al is deelname aan deze screening hier en daar verplicht, tegelijkertijd 

kennen minstens een aantal van de betreffende staten uitzonderingen op deze verplichting, 
zodat toch nog enigszins recht wordt gedaan aan de beslissingsbevoegdheid van de 

ouders. Zo kennen bijvoorbeeld enkele Amerikaanse staten een clausule die weigering 
door de ouders toestaat. Sommige staten erkennen alleen een weigering op religieuze 

gronden, terwijl andere staten ieder motief om toestemming te weigeren erkennen. 

Overigens' merkt de Amerikaanse jurist Andrews terecht op dat men de praktische 

betekenis van deze uitzonderingsclausule niet moet overschatten: ' ... aIthough the majori

ty of states allow objection to screening on some grounds, very few statutes require that 
the parents or guardians of an infant either be sufficiently informed that they can choose 

whether or not their infant should submit to the screening or be told they have the right to 
object' ,112 

Ten derde: de argumenten voor gedwongen deelname lijken mij niet overtuigend. Het 
uitgangspunt dat de samenleving haar zwakke leden moet beschermen, is onbetwist. Daar
uit volgt echter niet dat de samenleving iedere beslissing van ouders die indruist tegen het 
belang van het kind moet 'overrulen'. Ouderlijke beslisingen worden - terecht - slechts 
gepasseerd indien er een grote kans is op ernstige schade voor het kind (in geval van een 

306 



ongunstige 'hann-probability' ratio). Indien de ruimte beperkt is om tegen de wil van de 
ouders predictief onderzoek te doen naar een behandel bare ziekte bij een kind uit een 

risico-familie (zie mijn commentaar bij de tweede categorie van predictief genetisch 
testen), is de ruimte daartoe nog veel beperkter, zo niet afwezig, als het gaat om kinderen 

buiten risico-families: de 'hann-probability' ratio ziet er voor deze laatste kinderen 
immers veel gunstiger uit. Concreet: het is zeer onwaarschijnlijk dat een eventuele 
beslissing van ouders om hun kind niet te laten deelnemen aan de PKU-screening het kind 
schade berokkent. Het is immers, gezien de lage incidentie van PKU, zeer onwaarschijn

lijk dat net het kind dat niet wordt gescreend PKU onder de leden heeft (en dus mentaal 
geretardeerd zal worden). Wat betreft de kans op schade bestaat er dus een levensgroot 

verschil tussen bijvoorbeeld het weigeren van toestemming door de ouders voor een 
medisch noodzakelijke bloedtransfusie en het weigeren van toestemming voor de hielprik. 

Niet alleen is de kans op schade ten gevolge van het achterwege blijven van de hielprik 
buitengewoon klein, bovendien is de vrijwillige deelname aan deze screening zeer groot 
(in ons land bijna 100%). De combinatie van deze factoren betekent dat de kans dat een 
kind gehandicapt raakt door een weigering van de ouders bijna verwaarloosbaar is. 
Wettelijke maatregelen zijn in dit licht disproportioneel. 
In de vierde plaats valt te verdedigen dat een vrijwillige deelname enkele potentiële 
voordelen heeft. Vrijwilligheid voegt een controle toe: als deelname vrijwillig is en 
ouders toestemming verlenen, en de ouders vervolgens merken dat de test achterwege 
blijft (door slordigheid, of om wat voor reden dan ook), kunnen zij actie ondernemen om 
te waarborgen dat de test alsnog plaatsvindt. Zo gezien zou een vrijwillig programma wel 

eens minder kinderen kunnen 'missen' dan een gedwongen screening. Daarnaast heeft een 
vrijwillig programma een zekere educatieve waarde. In de toekomst zal iedereen gecon
fronteerd worden met de mogelijkheid om allerlei genetische testen te ondergaan. Dit 
vereist dat mensen het vermogen hebben om een veelheid aan genetische informatie te 
begrijpen en te gebruiken. Tegen deze achtergrond stelt de Amerikaanse commissie van 
het Institute of Medicine: 'The more settings in which they can be informed about gene
tics, the more able they will be to make these decisions. The disclosure of information to 

parents about newborn screening prior to newborn screening can be an important tooI for 
public education about genetics' .113 Dit potentiële voordeel veronderstelt natuurlijk wel 
een echte informed consent in het kader van neonatale screening, geen 'opting ouC-sys
teem (waarover aanstonds meer). 
Samenvattend: ook voor neonatale screening moet aan vrijwillige deelname worden 
vastgehouden. ook al zou gedwongen deelname aan deze screening, anders dan bijvoor
beeld gedwongen deelname aan preconceptionele screening op dragerschap van recessief 
erfelijke ziekten of aan prenatale screening, niet botsen met het grondrecht op lichamelij
ke integriteit of een inbreuk vormen op het vrijheidsrecht inzake de voortplanting. 114 

Gedwongen neonatale screening is niet a priori en categorisch verwerpelijk, maar op 
grond van een afweging van de voor- en nadelen disproportioneel. 
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De commissie 'Genetische screening' van de Gezondheidsraad acht niet alleen dwang, 
maar ook drang - bijvoorbeeld in de vorm van morele druk - uit den boze. Zij merkt in 

dit verband op dat de voordelen van deelname zodanig kunnen zijn dat de aanbieder zich 

bij een afwijzing van het aanbod ervan moet vergewissen of de informatie wel is 
begrepen. Echter: 'Ook dan zal duidelijk moeten zijn dat het gaat om het geven van voor

lichting en niet om beïnvloeding, om het bieden van keuzemogelijkheden en niet om het 

bewerkstelligen van gewenst gedrag. Het zelfbeschikkingsrecht van mensen vraagt om het 

respecteren van individuele keuzen'.1IS De argumentatie in tenuen van zelfbeschikking 
maakt opnieuw duidelijk dat de commissie bij de bespreking van de relevantie van het 

beginsel van 'respect voor autonomie' voor de opzet en uitvoering van genetische 
screeningsprogramma's primair (zo niet uitsluitend) denkt aan screening van (jong

)volwassenen. In de context van bijvoorbeeld preconceptionele screening op dragerschap 

van recessief erfelijke ziekten of van prenatale screening is inderdaad (ook) de hier 

bedoelde drang verwerpelijk."6 In de context van neonatale screening op behandelbare 

ziekten is het daarentegen verantwoord dat hulpverleners ouders waar nodig proberen te 

overreden tot het verlenen van toestemming voor de screeningstest. Sterker nog: Een 
hulpverlener die zich hier zou beperken tot het verschaffen van objectief-medische infor

matie en, indien geconfronteerd met een weigering door de ouders, uit respect voor hun 
autonomie afziet van pogingen tot beïnvloeding, schiet tekort in zijn 'zorg als goed 

hulpverlener' . 

Illfol1lled consent of veronderstelde toestemming? 
Zojuist is betoogd dat ook bij de klassieke neonatale screening moet worden vastgehouden 

aan vrijwillige deelname; de beslissing van de ouders dient te worden gerespecteerd. Een 

te onderscheiden vraag is, of ook voor deze screening een ('echte') informed consent 
vereist is. 
In de praktijk in binnen- en buitenland wordt vaak een zogenaamde 'geen bezwaar' 

systeem gehanteerd (in het Angelsaksisch taalgebied aangeduid als 'opting out'). Vaak 

wordt de ouders wel meegedeeld dat de pasgeborene onderzocht gaat worden, maar over 

het doel en de implicaHes ervan wordt niet of nauwelijks informatie verschaft, en everunin 
over het feit dat ouders toestemming kunnen weigeren. Het 'geen bezwaar' systeem is 
gebaseerd op de zogenaamde 'veronderstelde' toestemming. Mag toestemming van de 

ouders in 'de hielprik' eigenlijk wel worden verondersteld? Volgens de WGBO mag 

toestemming door de arts worden verondersteld voor verrichtingen van niet-ingrijpende 

aard (artike11653v lid 2). De Memorie van Toelichting noemt het hielprikje ingrijpend in 

verband met de gevolgen. Dit betekent dat het krachtens de WGBO wettelijk niet 

toelaatbaar is om toestemming voor het hielprikje simpelweg te veronderstellen. 

In ons land is, voorzover mij bekend, nog geen empirisch onderzoek verricht naar de 
vraag of ouders begrijpen welk onderzoek plaatsvindt in het kader van de neonatale 

screening. Onderzoek in het buitenland toont aan dat veel moeders niet begrijpen waar 
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deze test toe dient (hetzelfde geldt naar ik aanneem voor vaders - deze waren niet 

betrokken in het betreffende onderzoek). Hoewel de meerderheid van de moeders te 

kennen gaf dat (het doel van) de test hen was uitgelegd, bleken de meesten in feite slecht 
geïnformeerd: 'These results clearly challenge the notion that women are giving informed 

consent for their babies to be tested, even though they believe themselves to have been 
informed' . 117 Hoewel nader empirisch onderzoek ook in ons land wenselijk is, mag men 
er veilig van uitgaan dat de informed consent in het kader van de neonatale screening ook 
tcn onzent voor verbetering vatbaar is. 
Een punt voor nader ethisch onderzoek is of de criteria voor een inforrned consent en een 
adequate informed consent procedure voor de neonatale screening even strikt zouden 
moeten zijn als de criteria terzake in de context van andere typen van genetische scree
ning, met name preconceptionele screening op dragerschap van recessief erfelijke ziekten 
en prenatale screening. Ik kan mij voorstellen dat op onderdelen iets minder strikte 

criteria aanvaardbaar kunnen zijn. Zo is het vereiste van voldoende bedenktijd voor 

kandidaat-deelnemers in een genetisch screeningsprogramma zwaarwegender in het kader 
van bijvoorbeeld preconceptionele screening op dragerschap dan bij de neonatale 
screening op behandelbare ziekten. 

Te verwachten valt dat de in het kader van de onderhavige screening te verstrekken 

informatie in de toekomst aanmerkelijk ingewikkelder en omvattender zal worden, 
namelijk indien de screening zich over meer ziekten gaat uitstrekken. Dat dit geen 
futuristisch scenario is moge blijken uit het feit dat in Engeland wordt overwogen het 
aantal ziekten waarop men neonataal screent uit te breiden van twee (PKU en CHT) naar 

118 De 'genetica-commissie' van het Amerikaanse 'Institute of Medicine' adviseert om, 
bij gelijktijdige screening op verscheidene ziektebeelden, alleen te combineren voor zover 

dit met het oog op de vereiste voorlichting mogelijk is. Bovendien wijst deze commissie 
een gecombineerde (simultane) screening op behandelbare en onbehandelbare ziekten 
af. 119 Dit lijkt mij terecht, omdat een dergelijke mix tot ernstige verwarring onder de 
ouders kan leiden. 
Dit toekomstscenario onderstreept nog eens het belang van een betere kennis van erfelijk

heid en 'genetische geneeskunde' onder de bevolking. Blijft de 'public education' onder 

de maat, dan zal de steeds omvattender informatie die in het kader van het aanbieden van 
gecombineerde screeningstesten zal moeten worden verstrekt niet in vruchtbare aarde 
vallen. Natuurlijk wordt een verantwoorde omvang van eventuele 'multiplex testen' in het 
kader van de neonatale screening niet alleen begrensd door het bevattingsvermogen van de 
ouders, maar ook door 'the best interests of the child'. Het wordt technisch mogelijk 

kinderen tegelijkertijd te screenen op tal van gendefecten, niet alleen op de aanleg voor 
behandelbare en onbehandelbare ziekten van de kinderleeftijd, maar ook op de aanleg 
voor later in het leven optredende, behandelbare en onbehandelbare, ziekten. 120 De 

vraag is natuurlijk: hoeveel willen en mogen wij weten over de toekomst van kinderen? 
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Het brandpunt van de normatieve discussie over genetische screening van minderjarigen 

betreft als ik het goed zie een eventuele tweeledige uitbreiding van de huidige praktijk, 
namelijk: 

1. neonatale screening op onbehandelbare ziekten; 

2. screening van (pasgeboren of schoolgaande) kinderen op de erfelijke aanleg voor later 
in het leven optredende, muItifactoriële ziekten, waaronder ziekten die (mede) te maken 

hebben met een ongezonde leefstijl. 
Ethische aspecten van beide typen screeningsprogramma's worden in het onderstaande aan 
de hand van een actueel voorbeeld besproken. 

8.3.3.2 Onbehandelbare ziekten van de kinderleeftijd: screening op de spierziekte 

van Dnchenne 

Tot voor kort was vrijwel unaniem aanvaard dat neonatale screening uitsluitend behan
delbare ziekten zou moeten betreffen, waarbij vroegtijdig ten behoeve van de aangedane 

pasgeborenen met preventie kan worden gestart. Er lijkt sinds een aantal jaren sprake van 
een toenemende steun voor pasgeborenenscreening op onbehandelbare ziekten, of althans 
voor de opvatting dat een dergelijke screening serieuze overweging behoeft. Dit neemt 

niet weg dat een aantal gezaghebbende adviescommissies wil vasthouden aan de klassieke 
- therapeutische - doelstelling van neonatale screening. Zo stelt de Britse 'Science and 

Teclmology Committee': 'We recommend that there should be no mass screening ... in 

childhood unless a treatment for the disorder exists'.121 Ook de Amerikaanse commissie 

van het 'Institute of Medicine' wijst neonatale screening op onbehandelbare ziekten 
af. 122 Het afwijzende standpunt van deze laatste commissie is niet verbazingwekkend; 

het zou immers inconsistent zijn als deze commissie enerzijds individueel predictief 
onderzoek - op verzoek van de ouders - op onbehandelbare ziekten bij jeugdige minderja
rigen zou afwijzen (zie 8.3.2.3), maar anderzijds zou instemmen met het aanbieden van 

dergelijke testen in het kader van bevolkingsonderzoek. 
De belangrijkste voorbeelden van ('kandidaten voor') neonatale screening op onbe

handelbare ziekten zijn DMD-screening en screening op het fragiele X-syndroom. l2l Ik 
spits de discussie toe op de casus DMD-screening, omdat vooral hiermee inmiddels in het 

buitenland enige ervaring is opgedaan. 
Het is tegen de achtergrond van de dissensus over de wenselijkheid van dit type neonatale 
screening even opmerkelijk als begrijpelijk dat een aantal voorstanders ervan probeert de 
ethische problemen 'weg te masseren' door de filosofieën achter de klassieke neonatale 

screening enerzijds en de neonatale screening op onbehandelbare ziekten anderzijds op 
één lijn te plaatsen. Zo stelt Rosellberg, betrokken bij een van de buitenlandse 'pilot 

studies' rond neonatale DMD-screening: ' ... the comparison of DMD with the metabolic 
diseases (bedoeld is met name screening op PKU, GdW) is avalid one. Both share the 

broad objective of preventing mental and physical handicap in individuals and hence in 
society. The broad program me objectives are similar' . 124 Mijns inziens zijn de verschil-
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len tussen de beide screeningprogramma's belangrijker: ten eerste betreft de klassieke 

screening de detectie van pasgeborenen die behandeling nodig hebben, terwijl neonatale 

DMD-screening primair gericht is op het identificeren van draagsters van DMD, zodat 
men deze vrouwen (en hun verwanten 'at risk') kan informeren over het herhalingsrisico. 
Ten tweede: bij de klassieke screening heeft het aangedane kind onmiddellijk en evident 
voordeel van vroegdetectie, terwijl bij DMD-screening primair het gezin (de ouders) de 

belanghebbende is. De suggestie dat een eventuele neonatale DMD-screening welbe
schouwd 'meer van hetzelfde' is, kan de toets van de kritiek niet doorstaan. 

Ook de 'Statement' voor neonatale screening 'in the nincties' van een workshop onder 

leiding van Laberge en Knoppers bagatelliseert het verschil tussen 'de oude en de nieuwe 

filosofie'. Het document wil 'de traditionele doeleinden van de neonatale screening 
herbevestigen en de nieuwe aspecten beschouwen die dergelijke programma's in de jaren 

negentig beïnvloeden'. De tweede voorgestelde richtlijn luidt als volgt: 'Newborn genetic 

screening should lead to medical intervention for the benefit of the newborn'. 125 Dit lijkt 
op het eerste oog inderdaad bedoeld als een herbevestiging van de traditionele doeleinden 

van neonatale screening. De toelichting bij deze richtlijn is echter opmerkelijk: 'A 
medical act implies medical intervention that is either curative, palliative, informative Of 

preventive. Medical intervention for the benefit of the newborn tested includes the 

traditional notion of immediate and early treatment of pre-symptomatic diseases (PKU and 
congenital hypothyroidism). ( ... l Semanticaly and by extension of the notion of benefit to 

the newborn, where 'newborn' is considered as a general term, some newborn genetic 

screening programs may want to provide infonnation to parent(s) abaut screened 
newborns and future newborns. While maintaining the immediate goals of preventive 

medicine in the context of newborn programs, reproductive ... rationales can be extended 

secondarily to the primordial goal of 'benefit to the newborn' because these activities will 
eventually benefit a newborn. Thus, the notion of benefit can be extended to include the 

rationales of ... reproductive counselling' .126 Het document besluit met de opmerking 

dat de voorgestelde richtlijnen tegelijkertijd de klassieke doeleinden van de neonatale 
screening bevestigen en open staan voor het 'verruimen van de filosofie' van deze 

screeningprogramma's: '(".) these principles expand the notion of 'newborns' and 'bene

fits' to include future generations of newborns and future benefits' .127 

De voorgestelde 'verruiming van de filosofie' is bedoeld om ruimte te maken voor 

bijvoorbeeld DMD-screening. Zodoende wordt niet zozeer het klassieke doel van de 
neonatale screening 'herbevestigd', maar een nieuwe filosofie van neonatale screening 

wordt geïntroduceerd. De bedoelde uitbreiding van de neonatale screening, voorzover 

gemotiveerd door het informeren van ouders (en bloedverwanten) over eventuele herha

lingsrisico's, betekent in feite dat 'de filosofie' van screening op dragerschap van 

recessief erfelijke ziekten (denk bijvoorbeeld aan screening op dragerschap van CF) wordt 
geïntroduceerd in de context van neonatale screening: via de omweg van onderzoek bij de 

pasgeborenen wil men ouders informeren over de vraag of zij (met name de moeders) wel 
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of niet drager zijn van een bepaalde recessief erfelijke afwijking, en hen zodoende in staat 

stellen tot een geïnformeerde keuze met betrekking tot een eventuele volgende zwan
gerschap. 

Met deze opmerking over de nieuwe filosofie achter neonatale screening op onbehandel

bare ziekten is nog niets gezegd over 'de moraal' ervan: zou een dergelijke screening 
aanvaardbaar zijn, of zelfs wenselijk, en zo ja, onder welke voorwaarden? 

Volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) gelden aangescherpte normen voor 
screenen op ziekten waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is: een vergunning 

daarvoor kan slechts worden verleend 'indien bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven' (artikel 7, lid 3). Dit betekent een 'bijna-verbod' voor de betreffende 

screeningsprogramma's. Unaniem wordt onderschreven dat bij genetische screening op 
onbehandelbare ziekten grote terughoudendheid op zijn plaats is, zeker wanneer zo'n 

ziekte zich pas later in het leven openbaart. Een groot probleem ontstaat echter, zoals de 
commissie 'Screening' van de Gezondheidsraad terecht heeft opgemerkt, indien de 
screening is gericht op beslissingen inzake de voortplanting. De commissie noemt in dit 

verband prenataal onderzoek en preconceptionele screening op dragerschap van recessief 
erfelijke ziekten: 'Een verbod bij voorbaat op dergelijke vormen van screening acht de 
commissie niet goed te verdedigen gelet op de doelstelling van de WBO: bescherming van 

mensen die in bevolkingsonderzoek worden betrokken' .'28 Neonatale screening op 

onbehandelbare ziekten neemt in dit verband een bijzondere positie in. Net als de door de 
commissie van de Gezondheidsraad genoemde typen van genetische screening heeft zij als 

primaire doelstelling het informeren over risico's inzake de voortplanting en het aanbie

den van handelingsopties terzake. Anders dan de genoemde typen van screening vindt de 
neonatale screening echter niet plaats bij de volwassenen aan wie handelingsopties kunnen 

worden geboden, maar bij de pasgeborene. De vraag is nu, of een 'in beginsel verbod' 
van neonatale screening op onbehandelbare ziekten in het licht van de genoemde doelstel
ling van de WBO in de rede ligt. Voorzover het gaat om later in het leven optredende 

(onbehandelbare) ziekten ligt een verbod voor de hand, dit vooral met het oog op de 
bescherming van het recht van de betreffende kinderen 'om niet te weten'. Voorzover het 

echter gaat om ziekten die zich manifesteren op zeer jeugdige leeftijd zou predictief 
genetisch onderzoek géén schending van het recht om niet te weten inllOuden - al geruime 
tijd voordat het kind zelf in staat zou zijn tot een zelfstandige beslissing inzake het al dan 
niet ondergaan van de predictieve test heeft de ziekte zich inuners gemanifesteerd. Tegen 

deze achtergrond, en vanwege het belang van (aanstaande) ouders bij een geïnformeerde 
beslissing inzake de voortplanting, zou óók een verbod-bij-voorbaat van neonatale 
screening op onbehandelbare, zich zeer vroeg in het leven manifesterende ziekten niet 

goed te verdedigen zijn.'" Dit betekent geen 'ja, natuurlijk' met betrekking tot bijvoor
beeld neonatale DMD-screening; men zal de 'pros and cons' uiteraard zorgvuldig tegen 

elkaar moeten afwegen. 
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Ten behoeve van de discussie belicht ik in het onderstaande enkele ethische problemen en 

discussiepunten rond (lopende 'pilot' studies met betrekking tot) neonatale DMD
screening. 

Eugenetica of geiiifonneerde keuzen? 

Het (primaire) doel van deze screening moet zijn de deelnemers in staat te stellen kennis 

te nemen van de eventuele aanwezigheid van DMD bij hun zoontje, en - in geval van een 

ongunstige uitslag - van het herhalingsrisico, en naar aanleiding daarvan een beslissing te 
nemen. Net als bij prenatale diagnostiek of preconceptionele screening is het doel dus niet 

gelegen in het voorkómen van de geboorte van (nog meer) gehandicapte kinderen - al is 

screening vermoedelijk moeilijker te rechtvaardigen indien nict kan worden verwacht dat 
minstens een aanzienlijk deel van de deelnemers in geval van een ongunstige uitslag 

maatregelen zal nemen om de geboorte van (nog) een gehandicapt kind te voorkómen. 

Een aantal van de lopende pilot studies heeft echter (hetzij expliciet, hetzij verhuld) een 

eugenetische doelstelling. Zo stellen Rosenberg c.s. in hun evaluatie van de DMD-scree

ning in Manitoba: 'I! must be emphasized that the primary objective of DMD-screening is 

to avoid repeat cases ... '. IJO Een screeningsprogramma met deze doelstelling staat op 

gespannen voet met het beginsel van de niet-directiviteit van de erfelijkheidsvoorlichting. 

Bovendien leidt deze doelstelling tot het hanteren van bedenkelijke, eenzijdige maten in 

het kader van evaluatiestudies - 'het programma functioneert beter, naarmate de geboorte 

van méér gehandicapte kinderen is voorkómen'. Het is overigens opmerkelijk dat ook in 

evaluaties van screeningprogramma's die gericht (heten te) zijn op het bevorderen van een 

geïnformeerde keuze inzake de voortplanting vaak primair of uitsluitend met dergelijke 

maten wordt gewerkt. Indien het programma mikt op het bevorderen van weloverwogen, 

geïnformeerde keuzen is een hoge deelnamegraad of 'verantwoord voortplantingsgedrag' 

géén bewijs voor succes - waar het vooral om gaat is of de opzet en uitvoering van de 
screening de facto bijdraagt aan autonomie inzake de voortplanting, of beslissingen inzake 

screening gebaseerd zijn op adequate iIÛormatie. 13I 

Verstoorde hechting? 

Als één van de belangrijkste bezwaren tegen neonatale screening op onbehandelbare 

ziekten wordt veelal genoemd dat 'vroegdiagnostiek' de hechting en de normale emotione

le groei tussen ouders en het kind dat de ziekte 'onder de leden' heeft, kan verstoren. Hoe 

groot dit risico is, is vooralsnog niet bekend, maar vormt een belangrijk aandachtspunt in 
de lopende pilot studies. Alleen al vanwege dit potentiële risico zijn goede informatie 

voor het verkrijgen van een informed consent en een adequaat netwerk voor psychosociale 

hulp cruciaal bij dit type neonatale screening. Uit kleinschalig onderzoek in Breitnau is 

bekend dat een ongunstige uitslag kan leiden tot sterke emotionele reacties, woede, en 
onbegrip bij de ouders. Vaak heeft de moeder (die het gendefect aan haar zoontje heeft 

doorgegeven) schuldgevoelens. Gewezen wordt dan ook op het belang van post-test coun-
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seling en van contact met lotgenoten. Overigens bleek de meerderheid van de ouders alles 
afwegend voorstander van neonatale DMD-screening,132 

Dl/che1111e of Becker? 
In het advies van de commissie 'Erfelijkheid' van de Gezondheidsraad werd destijds als 

bezwaar tegen DMD-screening genoemd dat de betreffende screeningstest vaak geen 

betrouwbaar onderscheid maakt tussen de spierdystrofie van Duchenne en de spier

dystrofie van Becker. Dit betekende dat men de ouders niet precies kon informeren over 
de prognose voor het kind, met alle onzekerheid van dien. 133 Door nauwkeuriger testen 
is de voorspelling van de ernst en het beloop van de spierdystrofie de laatste jaren veel 
nauwkeuriger geworden. Door deze verbetering van de diagnostiek wordt echter tegelijk 
een in de discussie veronachtzaamd probleem manifest. Bij de screening wordt een aantal 
jongens gevonden bij wie zich een ernstige vorm van de spierziekte van Becker zal 
ontwikkelen. De symptomen van deze spierziekte manifesteren zich, in tegenstelling tot 
DMD, veelal pas op de tienerleeftijd. Als de 'aangedane' jongen opgroeit, zal hij zich 
realiseren wat hem boven het hoofd hangt. Het is goed denkbaar dat hij dit, als hij had 

kunnen kiezen, liever niet zou willen weten. Tegen deze achtergrond rijst de vraag: is het 
aanvaardbaar om neonataal te screenen op de aanleg voor een ziekte (DMD) die zich op 
zeer jeugdige leeftijd openbaart als daarbij tevens voorspellende informatie beschikbaar 

komt over een ernstige ziekte die zich pas later (op de tienerleeftijd) manifesteert? Ik 

memoreer in dit verband het in brede kring onderschreven standpunt dat neonatale 

screening op onbehandelbare ziekten slechts aanvaardbaar kan zijn als het gaat om 
aandoeningen die zich vroeg in het leven manifesteren. 
Het hier gesignaleerde probleem, namelijk de mogelijke inbreuk op het recht om niet te 

weten van jongens die de spierziekte van Becker onder leden hebben, zal zich vermoede

lijk niet zelden voordoen. In een samenvattend overzicht van de stand van zaken begin 
1994 berichtte Van Ommen dat in de verschillende pilot studies iruniddels 236 jongens 
met DMD waren gevonden en 33 met BMD.'34 Dit betekent dat ongeveer 14% van de 

aangedane jongens de spierziekte van Becker wacht. Het is duidelijk dat deze bevinding 
de ten aanzien van neonatale DMD-screening te maken afweging compliceert. 

biformed C011se11/ 
In verband met de toestemming door de ouders zijn enkele punten van belang. Ten eerste: 
het vereiste van 'infonned consent' door de ouders is hier, waar het gaat om predictief 
onderzoek op een dodelijke ziekte, eens te meer van belang. De praktijk in een Franse 

pilot studie is volstrekt onverantwoord: 'Parents do not know. When levels of CK are 
high, we send the same letter used to recall PKU and CH without explaining that the 
disease suspected is DMD'.IJS Dezelfde auteur bericht dat een aantal families met een 
aangedane zoon genetie counseling op religieuze gronden weigerde. Het is onbegrijpelijk 
dat onderzoekers door systematische desinformatie riskeren dat dergelijk verstrekkend 
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onderzoek plaatsvindt bij kinderen van ouders die erfelijkheidsvoorlichting afwijzen. Dit 

betekent niet alleen dat de primaire doelstelling van de screening wordt gemist, het 

betekent ook dat ouders met zeer slecht nieuws worden opgezadeld, dat zij, als zij hadden 

knnnen kiezen, wellicht nooit hadden willen ontvangen. Ook in pilots waarin men het 

belang van geïnformeerde toestemming onderstreept knnnen 'ongelukken' gebeuren; zo 

kwam het voor dat ouders compleet verrast werden door een ongunstige uitslag. 136 Zij 
bleken de voorlichtingsfolder niet te hebben ontvangen. Een dergelijk accident onder

streept de relevantie van een eigenlijk vanzelfsprekende zorgvuldigheidseis: omdat 

hulpverleners er niet van uit mogen gaan dat alle ouders de betreffende informatiefolder 

(ontvangen,) lezen en begrijpen, dienen zij te checken of dit het geval is. Los hiervan 

geldt dat een informatiefolder een persoonlijk onderhoud, waarin de ouders uitdrukkelijk 

de gelegenheid krijgen vragen te stellen, niet kan en mag vervangen. 

Ten tweede: er bestaat, ook onder degenen die het belang van informed consent onder

schrijven, twijfel aan de haalbaarheid ervan in het kader van (grootschalig) bevolkingson

derzoek. Zo acht bijvoorbeeld de Britse 'Royal College of Physicians' het nauwelijks 

mogelijk te waarborgen dat alle deelnemers de 'issues' en mogelijke complicaties zodanig 

begrijpen dat zij een echt-geïnformeerde toestemming knnnen geven. 137 Hier ligt denk ik 

een van de grootste uitdagingen voor degenen die screening willen introduceren. Deze 
uitdaging is wellicht nog groter wat betreft neonatale screening, omdat deze plaats vindt 

in een hectische periode, waarin de details van screeningsprogramma's waarschijnlijk niet 
hoog genoteerd staan op de prioriteitenlijst van ouders. 

Een ingezonden brief van de initiatiefnemers van de neonatale DMD~screening te Wales 
geeft te denken. De auteurs onderstrepen het gevaar dat mensen deelnemen aan screening 

zonder dat zij alles goed hebben overwogen, en vervolgen met de nogal cryptische 

opmerking: 'This problem has also arisen in the newborn screening program for Duchen
ne muscular dystrophy in Wales, still under psychosocial evaluation, where the uptake 

rate (about 95%) is disconcertingly high and where we are assessing ways of reducing 

it'.I38 De auteurs zijn kennelijk bezorgd over de kwaliteit van het besluitvormingsproces 

van veel kandidaat-deelnemers aan DMD-screening. Deze bezorgdheid lijkt mij om een 

aantal redenen terecht. Ten eerste betreft de beslissing inzake deelname een complexe 

afweging - vanwege de onbehandelbaarheid van DMD en het delicate karakter van de 

afweging van 'pros and cons' is de bijna volledige deelname verdacht. (Wat betreft PKU

screening is het moeilijk voorstelbaar dat betrokken hulpverleners een bijna volledige 

deelname 'disconcertingly high' zouden noemen.) Bovendien: veel ouders die wordt 

gevraagd om toestemming voor neonatale DMD-screening zullen hun gezin als 'compleet' 

beschouwen. Omdat de primaire doelstelling van deze screening gerelateerd is aan een 

eventuele volgende zwangerschap, zou het in de rede liggen dat veel van de vrouwen die 

sowieso daarvan afzien geen belangstelling (meer) hebben voor DMD-screening. Tegen 

deze achtergrond is het toe te juichen dat de onderzoekers vragen stellen bij het 'succes' 

van hun pilot studie. 
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Ten derde: de creatine kinase (eK) test is een screeningstest, geen diagnostische test. Het 

'diagnostisch traject' kent vier fasen: Is de uitslag van het eerste eK-onderzoek verdacht, 
dan vindt bloedonderzoek ter bevestiging plaats. Is de uitslag wederom ongunstig, dan is 
nadere diagnostiek mogelijk door mutatie-analyse (DNA-onderzoek), en tenslotte door een 

spierbiopsie en dystrofine-analyse. Het is in dit verband van belang te erkennen dat 

toestemming geen 'single event' is, maar een proces (zie ook hoofdstuk 6). Op ieder mo

ment in dit proces, van de screeningstest tot de uiteindelijke diagnose, moeten de ouders 
weten dat zij kunnen doorgaan of stoppen met het onderzoek. Sommige ouders geven de 

voorkeur aan een gedeeltelijke onzekerheid; zij willen na een ongunstige eK-test, of na 

het daarop volgende DNA-onderzoek, wachten op de symptomen. Zij willen geen defi
nitief diagnostisch onderzoek, de enige manier om de spierdystrofie van Duchenne en van 
Becker te onderscheiden.139 Deze ouders prefereren te leven met de hoop dat hun kind 

de (relatief mildere) ziekte van Becker zal krijgen. Wat vroeger als minpunt van neonatale 

DMD-screening werd gezien, nl de onzekerheid wat betreft het type spierdystropfie dat 
aangedane jongens zullen ontwikkelen, blijkt nu voor sommige ouderparen juist een voor

deel te zijn. 
Het recht van ouders om 'gedeeltelijk niet te weten' moet worden erkend - 'liceat sperare 
timenti' . De wens om in het kader van genetische screening, na adequate infonnatie over 
reikwijdte, beperkingen, en implicaties van de screeningstest, bepaalde mogelijke 
uitslagen niet te ontvangen spitst zich niet slechts toe op 'bijkomende' bevindingen of 

niet-verwachte ontdekkingen, maar 66k op de resultaten van nader diagnostisch onder

zoek. Een en ander impliceert een afwijzing van een 'carte blanche' toestemming 
(toestemming voor de DMD-screeningstest is niet automatisch toestemming voor de 
differentiaal-diagnostische test), en vereist een gerichte, gefaseerde toestemming. Ouders 

moeten de mogelijkheid hebben om na een ongunstige uitslag van de screeningstest de 
opties inzake diagnostisch vervolg-onderzoek te heroverwegen. Het protocol voor de 

follow up na een ongunstige eK-test moet hierop zijn afgestemd. 

Een preconceplioneel allemalief? 

Het (primaire) doel van neonatale DMD-screening is het identificeren van draagsters 

onder de moeders van' aangedane zoons (en draagsters onder haar bloedverwanten), zodat 
men deze kan inlichten over het herhalingsrisico. Welnu, kan het primaire doel van 
neonatale DMD-screening niet 6ók, of zelfs beter, worden bereikt door preconceptionele 
screening van vrouwen (met kinderwens) op dragerschap van DMD ('DMD-carrier 

screening')?140 DMD 'carrier' screening zou in principe. vergeleken met neonatale 
DMD-screening, enkele aanmerkelijke voordelen kunnen hebben. Ten eerste: door deze 

screening kUIUlcn aanstaande ouders desgewenst ook de geboorte van een eerste zoon met 
DMD voorkómen. Preconceptionele screening biedt ouders niet pas opties als zij reeds 

een aangedaan kind hebben, en draagt zo beter bij aan geïnformeerde keuzen inzake de 
voortplanting en het voorkómen van ernstig leed. Preconceptionele screening zou, ten 
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tweede, het voordeel hebben dat een schending van het recht op niet weten van jongens 

die de ziekte van Becker onder de leden hebben wordt voorkómen. Tenslotte is het risico 

van een verstoorde 'bonding' tussen de ouders en hun aangedane zoon bij de preconcep

tionele variant niet aan de orde. 
Al steekt preconceptionele screening op dragerschap van DMD in theorie op een aantal 

punten gunstig af tegen neonatale DMD-screening, het is - minstens voorlopig - geen 

bruikbaar alternatief. Preconceptionele screening vergt een geschikte DMD-dragerschaps

test - en daar wringt hem de schoen. De in het kader van de neonatale screening gebruikte 

eK-testen zijn onvoldoende betrouwbaar voor screening op dragerschap, terwijl de mu

tationele heterogeniteit screening met behulp van een DNA-test uiterst gecompliceerd 

maakt. Al is de ontwikkeling van bruikbare preconceptionele screeningstesten voor DMD 

niet bij voorbaat uitgesloten, op dit moment is daar, zo begrijp ik van de deskundigen, 

geen zicht op. Overigens kan men via DMD-carrier screening, gesteld dat dat op de 

langere termijn technisch mogelijk zou zijn, geen draagsters van een zogenaamd gonadaal 

mozaïek identificeren (dat wil zeggen vrouwen die in een aantal eicellen de mutatie 

dragen, en in andere niet). Dit zal leiden tot een aanzienlijk aantal 'fout-negatieve' 

uitslagen. Aangezien ook in ons land in de laatste jaren uitvoerig onderzoek is gedaan 
binnen families waarin DMD vóórkomt, zou men bovendien moeten bekijken of via 
grootschalige carrier screening nog voldoende 'nieuwe' draagsters van DMD zouden 
worden geïdentificeerd. 

Ik rond af. Ethische a priori bezwaren tegen neonatale DMD-screening (en tegen 

neonatale screening op andere onbehandelbare, zeer vroeg in het leven optredende 

ziekten) ontbreken. Het is echter prematuur om neonatale DMD-screening aan te bevelen. 

Vooralsnog is niet aangetoond dat de voordelen van neonatale DMD-screening duidelijk 

opwegen tegen de nadelen. Eén potentieel probleem is de 'bijkomende' informatie over de 

spierziekte van Beeker. Meer infonnatie is nodig over de frequentie waalmee dit 
vóórkomt, de ernst van de gevallen van Becker die via DMD-screening worden voor

speld, en de ervaring die elders is opgedaan met betrekking tot de eventuele verwer

kingsproblematiek voor de betreffende jongens. Onduidelijk is ook of een echte 'informed 

consent' een haalbare kaart is. Bestudering van de onderzoeksresultaten van de bui

tenlandse pilot studies, alsmede een nadere bezinning op de gesignaleerde knelpunten, zijn 

van belang voor een afgewogen besluitvorming. Ten aanzien van preconceptionele DMD

carrier screening 'geldt: 'Es mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 

Praxis' . 

8.3.3.3 Multifactoriële 'late-onset' ziekten: screening op AAT-deficiëntie 
Sommige artsen hebben hoge verwachtingen van genetisch bevolkingsonderzoek naar de 

aanleg voor multifactoriële ziekten. Dit zou immers een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan primaire preventie. Met betrekking tot de voor dragers beschikbare preventie-
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ve maatregelen zijn uiteenlopende opties te onderscheiden: bepaalde medische interventies 
en en/of een gerichte aanpassing van de leefstijl. Wat dit laatste betreft kan men onder

scheiden tussen enerzijds het achterwege laten van bepaalde gedragingen en/of eetgewoon
ten die voor mensen zonder de betreffende predispositie geen kwaad kunnen, maar voor 
dragers van de erfelijke aanleg wel, en anderzijds het achterwege laten van bepaalde 

gedragingen en/of gewoonten die (in principe) voor iedereen schadelijk zijn, maar voor 
dragers van de predispositie in het bijzonder. Individuen met een verhoogde kans op het 

krijgen van een bepaalde ziekte zouden door het aanpassen van hun leefstijl de kans 
kunnen verkleinen dat zij deze ziekte krijgen. Sommige deskundigen voorspellen dat de 

toepassing en verbreiding van dit type testen zal leiden tot een nieuw type gezondheids

zorg (een nieuw 'paradigma'), waarin de nadruk ligt op vormen van preventie die 'op de 
genetische maat' van het betreffende individu zijn toegesneden.'" De veronderstelling 

hierbij is, dat iemand eerder (sterker) gemotiveerd is tot het aannemen van een gezonde 

leefstijl wanneer hij beseft wat bij uitstek voor hem riskant is, dan wanneer hij via 
algemene gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) wordt aangespoord tot een 

gezonde leefstijl. 
De technische mogelijkheden tot bevolkingsonderzoek naar de aanleg voor multifactoriële 
ziekten zijn momenteel uiterst beperkt. Voorbeelden die de laatste tijd regelmatig in de 

belangstelling staan zijn onder andere het screenen van kinderen op de aanleg voor type 1 
diabetes ('juveniele' -) en op AAT-deficiëntie.'42 Deze paragraaf concentreert zich op de 

casus 'screening op AAT-deficiëntie'. Eerst komt echter een aantal algemene normatieve 
(of althans ethisch relevante) aandachtspunten rond screening op de aanleg voor multi

factoriële ziekten aan de orde. 

a. Vooralsnog verschaft een positieve uitslag van 'susceptibility testing' veelal slechts 
beperkte informatie over het risico van de drager op het krijgen van de ziekte. Van belang 

in dit verband zijn onder andere de genetische heterogeniteit van veelvoorkomende 
('common') multifactoriële ziekten, en het gegeven dat een aantal mensen tevens drager is 

van zogenaamde beschermende genen, die het risico juist weer kuIll1en verlagen. CPro
tective genest zijn inmiddels aangetoond voor onder andere hart- en vaatziekten en voor 
diabetes mellitus.) De voorspellende waarde van een ongunstige uitslag zal vaak dubieus 

zijn. 
b. Men zal serieus rekening moeten houden met psychische problemen bij de verwerking 
door deelnemers van met name ongunstige uitslagen. Voor velen zal het moeilijk zijn 

'probabilities' te hanteren. Voorzover mensen al vertrouwd zijn met genetisch onderzoek, 
betreft het veelal testen die uitwijzen dat iemand wel of niet een bepaald risico loopt -

genetische testen die uitwijzen dat een bepaald risico groter of kleiner is, zijn voor de 
meeste mensen nieuw. Het is niet denkbeeldig dat een aantal dragers van predisposities 
(bijvoorbeeld op basis van de misvatting: 'DNA is destiny') zich overdreven zorgen 

maakt over de betreffende gezondheidsrisico's. Aan deze verwarring wordt helaas 
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bijgedragen doordat mensen met een predispositie regelmatig (óók in de vakliteratuur".) 
worden aangeduid als 'affected patients' .143 

c. In een aantal gevallen zal de effectiviteit van de (vermeende) preventieve voorschriften 
onduidelijk zijn. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat bepaalde goedbedoelde adviezen in de 

praktijk resulteren in gezondheidsschade voor de deelnemers. (Clarke meldt bijvoorbeeld 
dat de cholesterolscreening onder Amerikaanse kinderen in een aantal gevallen heeft 
geleid tot ondervoeding. I") Een strikte naleving van het evidentie-model, waarbij de 

veiligheid en effectiviteit van preventieve interventies in het kader van een pilot studie 

worden geëvalueerd, zal de kans op dergelijke risico's kunnen verkleinen. 
d. De veronderstelling dat mensen met een verhoogd genetisch risico op het krijgen van 

een bepaalde ziekte éérder bereid zullen zijn om riskante leefgewoonten op te geven, is 
omstreden. De ervaring wijst uit, dat de 'complianee' met betrekking tot medische 

adviezen vaak nogal tegen valt, zelfs als mensen al ziek zijn. Genoemde veronderstelling 

mag dan ook niet als een evidentie worden 'meegenomen' bij de opzet en uitvoering van 
eventuele screeningsprogramma's, maar dient zelf voorwerp te zijn van nader onderzoek; 
e. Het gevaar is niet denkbeeldig dat sommige vormen van 'susceptibility'-screening con

traproductief zullen zijn. Dit gevaar speelt met name als het gaat om screening op de 
aanleg voor ziekten die worden veroorzaakt door een samenspel van erfelijke factoren en 
een ongezonde leefstijl. De preventieve handelingsopties betreffen in dat geval het nalaten 
van gedragingen die in het algemeen slecht zijn voor de gezondheid, niet alleen voor 

dragers. Wanneer screening er toe kan leiden dat (sommige) mensen uit de uitslag, dat zij 

de gezochte 'susceptibility' niet dragen, concluderen dat zij wat betreft deze gedragingen 
hun gang wel kunnen gaan ('ik loop toch geen risico'".), is het twijfelachtig of bevol
kingsonderzoek naar genetische 'vatbaarheden' wel tot gezondheidswinst zal leiden. 145 

f. Ethische vragen zijn ook aan de orde bij de keuze van de doelgroep van een eventueel 
screeningsprogramma. met name ook als men screening van minderjarigen overweegt: op 
welke leeftijdscategorie zou het programma zich moeten richten? Men zal in dit verband 
soms een afweging moeten maken tussen het beginsel van weldoen en het beginsel van 
respect voor de (toekomstige) autonomie van kinderen, dat wil zeggen hun recht om te 
zijner tijd zelf over het ondergaan van predictief screeningsonderzoek te beslissen. 
Voorzover de gezondheidsbelangen van kinderen dit toelaten, zou men screening op 
genetische vatbaarheden in beginsel moeten uitstellen tot de leeftijd waarop kinderen zelf 
kunnen kiezen of althans kunnen deelnemen aan de besluitvorming. 146 Speciale aandacht 

is vereist voor mogelijke problemen wat betreft genetische screening op school (zie de 

onderstaande casus). 
g. De preventieve betekenis van bepaalde maatregelen zal in een aantal gevallen pas 
kunnen blijken na langlopende studies waarin mensen (met een verhoogd risico) die 

bepaalde maatregelen nemen worden vergeleken met een controle-groep, bestaande uit 
mensen die de betreffende maatregelen niet nemen. Het zal regelmatig noodzakel ijk zijn 
(voor het slagen van de studie) om mensen uit de eerste groep te steunen in het volharden 
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in de preventieve maatregelen ('reinforcement'). Voork6men dient te worden dat dit 

ontaardt in een onwenselijke drang, die een persoonlijke afweging van de 'risicodrager' 

bemoeilijkt. Voorspellend onderzoek zou ook kunnen bijdragen aan 'blaming the victim'. 
Het identificeren van individuen met specifieke, genetisch bepaalde gezondheidsrisico's 

kan niet alleen leiden tot een meer gerichte gezondheidsvoorlichting, maar ook tot een 
minder vrijblijvende voorlichting, die mensen prest tot een 'gen-conforme' leefstijl - zeker 
als bewezen is dat bepaalde gedragsveranderingen het risico sterk verkleinen. Waar het 

beginsel van de 'eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid' hier en daar nu reeds 
wordt ingeroepen om bij de selectie van patiënten de 'schuldigen' van de 'onschuldigen' 
te scheiden, is een bezinning op een mogelijke gentechnologische versterking van deze 

benadering noodzakelijk. In dit verband rijst ook de vraag of ziektekostenverzekeraars in 

de toekomst geen discriminerend gebruik zullen maken van de bevindingen van voorspel
lend onderzoek naar multifactoriële ziekten. 141 

h. Het risico bestaat dat, door ziekten met een complexe aetiologie aan te duiden als 

genetische ziekten, en door preventie te focussen op individuen met een (iets) hoger risico 

(dan niet-dragers), de aandacht voor maatschappelijke determinanten van ziekte en 
gezondheid vermindert, terwijl een structurele aanpak van gezondheidsrisico's (denk 
bijvoorbeeld aan de zorg voor een schoner milieu en aan onderzoek naar efficiëntere 

vormen van GVO, gericht op de totale populatie) mogelijk bijdraagt aan het behoud van 

de gezondheid van meer mensen tegen lagere kosten. 148 Genetische screening op 'vat

baarheden' en een beleid dat focust op maatschappelijke determinanten van gezondheid 

hoeven elkaar natuurlijk niet uit te sluiten - zij kunnen complementair zijn. Echter, 
gegeven de mogelijke risico's van screening op genetische vatbaarheden (a) en de naar 

verwachting hoge 'opportunity costs' ervan (b) zal investering in een dergelijke screening 
een duidelijke meerwaarde moeten hebben vergeleken met een beleid dat gericht is op het 
terugdringen van schadelijke factoren in de leefomgeving en op andere gezondheidsbe
vorderende maatregelen voor de totale bevolking. 

Zoals eerder beschreven, is met AAT -deficiëntie screening in het verleden reeds enige 

ervaring opgedaan, onder andere in Zweden. Het programma werd gestaakt vanwege 
ongewenste psychologische effecten. Nadere aandacht voor deze casus is met name van 

belang omdat er in de literatuur sprake is van pleidooien voor heroverweging van deze 
screening. De herlevende belangstelling komt ten eerste voort uit het gegeven dat nader 

onderzoek onomstotelijk aantoont dat niet-rokende personen met AAT-deficiëntie een veel 
betere levensverwachting hebben dan rokende. Bovendien blijken jongeren bij wie in het 
kader van de vroegere screening AAT-deficiëntie werd vastgesteld veel minder vaak te 

roken dan andere leeftijdgenoten (zie par.S.2.2). En tenslotte: jongvolwassenen bij wie 
begin jaren zeventig in het kader van de Zweedse neonatale proefscreening een tekort aan 
AAT werd aangetoond blijken in meerderheid voorstander van screening op AAT-defici

entie. 149 Is deze screening inderdaad wenselijk? 
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Ik zal de door de commissie van de Gezondheidsraad geformuleerde criteria niet systema

tisch langslopen, maar concentreer mij op enkele relevante aandachtspunten. 15o Ik ga er 

daarbij van uit dat de te gebruiken screeningtest voldoende betrouwbaar is (persoonlijke 
mededeling prof. dr R.Frants). 

De lever verdo/lkermaand 
Een afweging van de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan een screeningspro
gramma vereist om te beginnen een omvattende inventaris daarvan. Onder andere Wal! en 
Janus hebben in hun pleidooi voor (heroverweging van) AAT-deficiëntie screening eenzij
dig aandacht voor de mogelijkheid van primaire preventie, of tenminste uitstel, van 

emfyseem. IS! Zij reduceren AAT-deficiëntie zodoende eigenlijk tot een genetische 
predispositie voor vroegtijdig emfyseem. Er is echter, zoals reeds opgemerkt, méér aan 

de hand: ZZ-kinderen lopen het risico (2-3%) om op zeer jeugdige leeftijd te overlijden 
aan cirrhose, en een kans van 10% om op latere leeftijd cirrhose of levercarcinoom te 
krijgen. Dit laatste risico kan door hen als zeer bedreigend worden ervaren. Primaire 
preventie van deze leveraandoeningen is niet mogelijk. De mogelijkheid van effectieve 

behandelingen (waaronder levertransplantatie) is, zo begrijp ik, vooralsnog onzeker. Het 

gegeven dat screening op een tekort aan AAT kinderen kan opzadelen met belastende 'bij

komende' informatie over het risico op een ernstige toekomstige leverziekte maakt de 
voordelen van deze screening bij voorbaat minder overtuigend dan door de pleitbezorgers 

ervan wordt gesuggereerd. Ik beperk mij tot de stelling dat het genoemde nadeel alleen op 

de koop toe mag worden genomen indien AAT-screening evidente - het nadeel 'com
penserende' - gezondheidsvoordelen biedt. 

Welke doelgroep? 

Stel, dat de zojuist genoemde complicatie geen overwegend bezwaar vormt tegen AAT

deficiëntie screening, welke doelgroep zou dan de voorkeur verdienen? Indien in beginsel 
verschillende doelgroepen mogelijk zijn, moet de gemaakte keuze worden verantwoord. 
Wat betreft de doelgroep en de 'timing' van de screening worden in de literatuur drie 

opties genoemd: 
A. screening van pasgeborenen (neonataal); 

B. screening van 8-10 jarigen; 
C. screening van 12-14 jarigen. 
Hoewel de vroegere screening in het buitenland neonataal plaatsvond, lijkt dit niet 

noodzakelijk voor het slagen van het programma (in termen van een reductie van de 
morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van emfyseem). Uitstel van de screening tot de leef

tijd waarop kinderen zelf gaan overwegen te roken ligt gezien de doelstelling van het 
programma in de rede. Bovendien doet uitstel recht aan het principe dat kinderen liefst 

zelf moeten kunnen beslissen of althans 'mee-beslissen' over deelname (tenzij hun 
gezondheidsbelangen een vroege screening vorderen). Het valt op dat de jongeren bij wie 
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vroeger in het kader van de Zweedse proefscreening een tekort aan AAT werd vastgesteld 

zelf voorstander zijn van neonatale screening. 152 Uit de beschrijving van het onderzoek 
wordt helaas niet duidelijk of deze voorkeur de resultante is van een 'geïnformeerde 

afweging' van de respectievelijke voor- en nadelen van de verschillende screenings
strategieën. 

Ik ga er op grond van het bovenstaande van uit dat de discussie over een eventuele 
screening op AAT-deficiëntie zou moeten gaan over de opties B of C. Voordeel van optie 

C is dat kinderen op deze leeftijd voldoende competent zijn om samen met hun ouders te 
beslissen. Men zal dit voordeel echter moeten afwegen tegen het risico dat screening op 
de leeftijd van 12 jaar mogelijk minder effect sorteert dan een iets vroegere screening; 
recent onderzoek toont immers aan dat een groeiend aantal kinderen in ons land reeds op 
de leeftijd van 10-I2 jaar begint met roken. '53 

Of men nu zou kiezen voor optie B of C, in beide gevallen rijst de vraag hoe de scree
ning zou moeten worden georganiseerd. De belangrijkste opties lijken screening via de 
huisartspraktijk of via de school. Hoewel dit laatste mogelijk praktische voordelen heeft -

men zou de screening eventueel kunnen integreren in de lopende' Anti-rook campagne' -
vragen enkele potentiële nadelen van screening op school nadere aandacht. Ik denk met 

name aan het risico dat de vrijwilligheid van deelname door sociale drang onder drok 

komt te staan, en dat het bewaren van de vertrouwelijkheid van de testuitslagen wordt 

bemoeilijkt. 

Vrijwilligheid 
Deelname aan genetische screening dient vrijwillig te zijn. In dit verband moet niet alleen 
worden gewezen op het risico van sociale drok indien de screening via de school plaats 

vindt, maar ook op mogelijke drok door de ouders. Als het gaat om minderjarigen in de 
leeftijdscategorie van 12-16 jaar zullen kinderen samen met hun ouders moeten beslissen 
over het al dan niet ondergaan van de test (het systeem van de zogenaamde 'dubbele' 
toestemming, zoals vastgelegd in WGBO). Degenen die de test aanbieden zullen moeten 
checken of inderdaad ook de minderjarige zelf de test wil ondergaan. Het is bekend dat 
minderjarigen uit deze leeftijdscategorie zich soms nog sterk binnen de invloedssfeer van 

hun ouders bevinden. Een vrijwillige toestemming door het kind is ook om praktische 
redenen (met het oog op het bereiken van het doel van de screening) van belang; ouders 

kunnen het kind misschien wel pressen tot het ondergaan van de test, maar niet tot 
gemotiveerd luisteren naar de boodschap van de hulpverlener. (Onevenredige) drok door 

de ouders impliceert derhalve niet alleen een aantasting van de autonomie van het kind, 
maar bemoeilijkt ook een effectieve counseling. 

Voorlichting en ondersteuning 
Er moeten voldoende faciliteiten voor voorlichting en ondersteuning van de deelnemers 
zijn. Deze voorwaarde lijkt een open deur - het is echter gemakkelijker gezegd dan 
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gedaan, zeker als het gaat om een grootschalige screening. De verwarring bij de ouders 
van pasgeborenen met AAT-deficiëntie was in het Zweeds programma in belangrijke mate 

het gevolg van slechte voorlichting aan en begeleiding van de ouders. Zowel de Zweedse 

'reviewers' als Amerikaanse onderzoekers benadrukken dat bij een eventuele hernieuwde 
introductie van deze screening lering uit het verleden moet worden getrokken. 154 Hoe op 
een adequate manier infonnatie kan worden verstrekt aan ouders en minderjarigen aan 
wie eventueel de test wordt aangeboden, kan alleen in een pilot studie worden vastgesteld. 
Ik beperk mij hier tot enkele kanttekeningen bij de vereiste ondersteuning. 

De ondersteuning (begeleiding) betreft bij een eventuele pasgeborenenscreening in eerste 
instantie de ouders, en pas later het kind met AAT-deficiëntie. Bij het screenen van 
oudere kinderen (optie B of C) betreft de begeleiding primair de kinderen met een 
ongunstige uitslag, maar tegelijk óók de ouders. De begeleiding heeft een tweeledig doel. 

Ten eerste dienen de betrokkenen desgeweru;t te worden geholpen bij het verwerken van 
de (ongunstige) uitslag. Het is niet ondenkbaar dat het 'zelfbeeld' van de betreffende 

kinderen wordt aangetast ('ik ben genetisch minderwaardig') of dat zij zichzelf als patiënt 
gaan beschouwen. Adequate counseling zal deze risico's wellicht kunnen verkleinen. De 
begeleiding betreft ten tweede ondersteuning bij het nemen (en volhouden) van preventie
ve maatregelen. Vindt de screening neonataal plaats, dan gaat het primair om het rook

gedrag van de ouders en in tweede termijn om het motiveren van het kind om niet te 
beginnen met roken. Mikt de screening op oudere kinderen, dan gaat het primair om het 

motiveren van het kind met AAT-deficiëntie om niet te beginnen (of te stoppen) met 
roken en tegelijk om het motiveren van rokende ouders om te stoppen met roken - niet 

alleen omdat hun rookgedrag het kind kan aanmoedigen om ook te gaan roken, maar 
bovendien omdat (frequente) blootstelling aan tabaksrook ('passief roken') voor kinderen 
met de aanleg een extra gezondheidsrisico kan vormen. 1SS 

Het adagium van de klinische genetica: 'the patient is the family' krijgt hier een nieuwe 
betekenis. Wan c.s. bepleiten een 'directed, family-based smoking intervention and 
education' . De auteurs weten dat het Zweedse neonatale screeningsprogramma geen enkel 
positief effect had op het rookgedrag van de ouders, maar dit is voor hen geen reden tot 
pessimisme, immers: 'no format intervention was offered'. 156 In verband met de door 

hen bepleite 'intervention and education' rijzen zowel psychologische als ethische 
vragen. 157 Stel dat de ouders roken, dan zal men de ouders proberen te motiveren om 

daarmee in het belang van hun kind te stoppen. Gegeven het feit dat het een verslaving is, 
zal het voor ouders vaak moeilijk zijn om te stoppen. Het lijkt reëel om te verwachten dat 
veel ouders wel willen proberen om te stoppen, maar daar niet in slagen. De hulpverlener 
zal wellicht niet gauw opgeven, maar dat kan gemakkelijk leiden tot grote psychosociale 

problemen. De Gezondheidsraad heeft er terecht op gewezen dat de spanning tussen de 
wetenschap van het dragen van een verhoogd genetisch risico voor de toekomstige 

gezondheid en het onvermogen om het riskante gedrag te wijzigen veel stress kan doen 
ontstaan. 158 Is de kans op stress niet nog groter als het gaat om ouders die wetens-maar-
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niet-willens hun kind schaden door te blijven roken? Zoals opgemerkt, bleken veel ouders 

(met name moeders) van de kinderen die in het Zweedse screeningsprogramma werden 
gedetecteerd, te kampen met stress. Het zou mij niet verbazen als dit voor een deel 

voortkwam uit schuldgevoelens van 'falende', rokende, ouders. Stress kan ook ontstaan 
bij kinderen met een tekort aan AAT die toch beginnen te roken of niet daarmee kunnen 
stoppen. AI zijn de bevindingen van WaIl c.s. bemoedigend ('we are encouraged about 

the low rates of smoking initiation and current smoking in our group of children, whose 

families recieved general information concerning smoking and AAT but in whom no 
formal intervention was attempted'), de opgedane ervaring is te beperkt en de onderzoeks
gegevens zijn te summier om de genoemde zorg te kunnen wegnemen. 159 

Naast deze voor de ethische afweging relevante psychosociale vragen, rijzen er wat 
betreft de 'ondersteuning' ook ethische vragen in strikte zin. De eerste vraag: 'mag een 
hulpverlener rokende ouders van een kind met AAT-deficiëntie aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid en adviseren om te stoppen' is zojuist al bevestigend beantwoord -
een beroep het beginsel van de niet-directiviteit zou hier (opnieuw) misplaatst zijn. Maar 

wat als zij niet bereid of niet in staat zijn om te stoppen? Ligt hier dan een taak voor de 

samenleving? Interessant in dit verband is het werk van de Amerikaanse filosofen Menzel 

en Goodin. Menzel verdedigt dat in geval van 'passive smoke's imposition of harm on 
unconsenting others' een 'direct interventie' serieus moet worden ovenvogen,l60 Bij 

'niet-toestemmende derden' denkt Menzei vooral ook aan kinderen - 'the moraIly outstan

ding victims'. WeIlicht, zo vraagt hij zich af, is er voor dit probleem maar één echte 
oplossing: 'to ban non-segregated, indoor smoking in households with children'. Mocht 

dit in de praktijk niet werken, dan is volgens hem misschien een totaal verbod van 
binnenshuis roken in gezinnen met kinderen aangewezen. In dezelfde lijn verdedigt 

Goodin dat roken niet langer kan worden beschouwd als een 'private regarding vice'. 

Vanwege de gezondheidsschade ten gevolge van passief roken is roken 'an issue concer
ning the quality of social life, requiring codes that are formal rather than informal and 
enforceable rather than merely hortatory.'16l Roken zou vooral moeten worden beperkt 

op plaatsen waar een speciale zorgplicht bestaat ten opzichte van degenen die geschaad 
kunnen worden. Dergelijke plichten gelden bijvoorbeeld voor ouders. Goodin wijst in dit 
verband op enkele rechtszaken in de VS, waarin de rechter iemand oplegde niet te roken 

in nabijheid van de partner, die zeer gevoelig was voor tabaksrook, en/of van de kinde
ren; de betreffende rokers 'was further ordered to confine her smoking to Dne room of 
their house'. Het is duidelijk dat, binnen deze filosofie, rookverboden te meer aanvaard

baar zouden zijn ten aanzien van ouders wier kinderen een extra (genetisch verhoogd) 
risico lopen om door blootstelling aan tabaksrook ziek te worden. 
Dergelijke maatregelen zijn disproportioneel - het middel is erger dan de kwaal; de 

grootste risicofactor is immers, óók als het gaat om kinderen met AAT-deficiëntie, actief 
roken door het kind zelf. Zelfs indien kinderen van rokende ouders vaker zelf gaan roken 

dan kinderen van niet-rokende ouders, dan nog is de bedreiging van de gezondheid van 
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het kind door het rookgedrag van de ouders onvoldoende groot en acuut om maatschappe

lijke interventie (wettelijke maatregelen) te kunnen rechtvaardigen - nog afgezien van de 

intra familiale conflicten die rookverboden zouden kunnen veroorzaken. Bovendien zijn 

rookverboden voor de thuissituatie oncontroleerbaar en dus niet te effectueren - óók de 

zogenaamd 'eenvoudige' variant van Menzei. 

Hel grole gevaar: 'veilig roken' 
Bij de afweging van voor- en nadelen moet worden gekeken naar gevolgen voor de 

deelnemers, óók voor degenen die een gunstige uitslag ontvangen. Ik spits dit toe op één 

ongunstig (potentieel) effect: de valse geruststelling van kinderen die niet behept zijn met 

AAT-deficiëntie. Het is goed denkbaar dat een aantal van deze kinderen aan een gunstige 

uitslag van de screening een vrijbrief ontleent om te gaan roken of niet daarmee te 
stoppen. De Brit Law, betrokken bij het onderzoek naar de 'genetica van longkanker', 

stelt, dat onderzoek naar kandidaat-genen die predisponeren voor longkanker primair 

plaatsvindt om het inzicht in de biologie van kanker te vergroten: 'Future public health 

application is unlikely. It would be difficult to screen sigarette smokers for lung cancer 

risk without at the same time implying that those without the marker could smoke 

safely' .162 Slechts één derde van alle sterfte ten gevolge van roken betreft longkanker, 

en er is geen enkele reden om aan te nemen, dat het risico op hart- en vaatziekten en 

andere met roken gerelateerde aandoeningen voor dragers van een predispositie voor 
longkanker anders zou zijn dan voor niet-dragers. Law concludeert dan ook: 'The harm 

of such screening could outweigh the benefit' . 

Hetzelfde risico kleeft aan AAT -deficiëntie screening. Het risico van contra-productiviteit 

wordt miskend door Thelin c.s., wanneer zij uit de bevinding dat jongeren die behept zijn 

met deze deficiëntie relatief minder vaak roken, concluderen dat deze screening waar
schijnlijk 'effectively prevents adolescent children from starting to smoke' .163 Deze 

conclusie zou slechts valide kunnen zijn als in het betreffende onderzoek ook het 

rookgedrag van kinderen met een 'gunstige' uitslag van deze screening was onderzocht -
quod non. De waarschuwing van Clarke, dat screening op de erfelijke aanleg voor mul

tifactoriële ziekten kan leiden tot een ongewenste geneticalisering, in de zin van: een 
overdreven aandacht voor genetische risicofactoren ten koste van aandacht voor (belang

rijkere) niet-genetische risicofactoren, moet in dit verband ter harte worden genomen. l64 

Het risico van contra-productiviteit bestaat te meer omdat een dergelijke screening ook bij 

leden van de doelgroep die niet deelnemen aan de screening, alsmede bij volwassenen, het 

misverstand zou kllIUlcn versterken dat roken niet voor iedereen slecht is: 'zie je wel, het 
risico is genetisch bepaald, en bovendien is de kans dat ik die erfelijke aanleg heb klein, 

dus waar zou ik mij druk om maken ... ?' Hoewel deze screening op het eerste oog prima 

aansluit bij de kern van de campagnes van de 'Nederlandse Stichting Volksgezondheid en 

Roken' (STIVORO), namelijk: 'Voorkom dat jongeren gaan roken', zou het de lopende, 

primair op jongeren gerichte, rookpreventie-campagnes kunnen doorkruisen. 
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Mijn conclusie is dat screening op AAT-deficiëntie op zijn best voorbarig is. Vanwege de 

mogelijke risico's (en kosten) ervan moeten alternatieve vormen van rookpreventie nader 
worden onderzocht op hun haalbaarheid en effectiviteit alvorens men de introductie van 
deze screening zou overwegen. Dat alternatieve rook-preventie beleid moet, wil het 

effectief zijn, omvattend zijn. 165 Van belang in dit verband zijn, behalve het voorgeno

men totale verbod op tabaksreclame, de geïntensiveerde voorlichtingscampagnes (denk aan 
de STIVORO), en projecten die mikken op het verhogen van de sociale weerbaarheid 

onder scholieren. De meeste jongeren gaan zich immers niet roken omdat ze niet weten 

dat roken ongezond is, maar omdat ze geen vaardigheden hebben voor het omgaan met 

sociale druk. l66 Omstreden is of ook een beperking van het aantal verkooppunten zinvol 

is. En tenslotte: de ontwikkeling van een nicotinevrije sigaret moet worden gestimuleerd. 
Technisch is de ontwikkeling van een dergelijke sigaret haalbaar. In de termen van 
Douglas: 'The addictive drug nicotine is no more all unavoidable component of a tobacco 
product anymore than the addictive drug cocaine is an unavoidable component of coca 

cola' .167 De tabaksindustrie staat natuurlijk niet te trappelen van ongeduld; zij ziet het 
liefst dat de groep rokers op zijn minst constant blijft. Het bewust op peil houden van een 
constante hoeveelheid nicotine draagt bij aan het groot houden van het contingent 
verslaafden. Als men een nicotinevrije sigaret op de markt zou brengen, of althans een 
sigaret met een veel lagere hoeveelheid nicotine, zou het verslavend effect van roken voor 
een (zeer) groot deel verdwijnen, en mag worden aangenomen dat de grote meerderheid 

van de rokers zou kUlmen stoppen. 
Het rookpreventie-beleid zou door screening op een tekort aan AAT weliswaar omvatten
der worden, maar wellicht ook minder effectief, vanwege de potentiële contra-productieve 
effecten. Mocht in de toekomst blijken dat de lopende en voorgenomen rookpreventie 
maatregelen (en de verhoopte introductie van de nicotinevrije sigaret) onvoldoende effect 

sorteren, dan zou wellicht (een aan genoemde maatregelen complementaire) AAT-defici
enlie screening overwogen kunnen worden, bij voorkeur gericht op wat oudere kinderen. 
Uiteraard zou eerst een pilot studie noodzakelijk zijn. 

8.4 Conclusies 

De ethiek van predictief genetisch onderzoek bij kinderen is complex. Relevante variabe
len zijn, behalve de (in)competentie van de minderjarige, met name de leeftijd waarop de 
betreffende ziekte zich (eventueel) manifesteert en het al dan niet beschikbaar zijn van 

mogelijkheden tot preventie en/of behandeling. 
Van belang is het onderscheid tussen predictief genetisch testen en predictieve genetische 

screening (bevolkingsonderzoek). Wat betreft predictief genetisch testen heb ik een 

onderscheid gemaakt tussen vier categorieën: 
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1. Predictief genetisch onderzoek bij het (wilsonbekwame) kind op verzoek van de ouders 

naar laat in het leven optredende ziekten, waarbij geen preventie of behandeling mogelijk 

is, is niet verantwoord. Dit geldt niet slechts voor monogene, neurologische en neuropsy

chiatrische ziekten, maar ook voor multifactoriële en niet-neurodegeneratieve aandoenin
gen. Als een 'geëmancipeerde minderjarige' echter zelf om dergelijke testen vraagt, dient 

dit niet a priori te worden afgewezen. Bij de beoordeling van de competentie is een varia

bele competentie-standaard aangewezen. Dit betekent bijvoorbeeld dat naarmate de 

psychosociale risico's van de predictieve test toenemen, hogere eisen aan de competentie 
moeten worden gesteld. 

2. Wat betreft predictief genetisch onderzoek naar ziekten van de kinderleeftijd waarvoor 

preventie of behandeling mogelijk is geldt dat niet zozeer het verrichten van het onder

zoek als het niet-verrichten ervan een morele rechtvaardiging behoeft. Hoewel het 

'overrulen' van een eventuele weigering door ouders van de toestemming onder nader te 
bepalen voorwaarden aanvaardbaar kan zijn, is terughoudend aangewezen. Een belangrijk 

aandachtspunt bij testen uit de tweede categorie is de 'timing' van het voorspellend onder

zoek. Bij de te maken afweging zijn vooral het bevorderen van de zelfbeschikking van het 

kind en het maximaliseren van de kansen op (primaire en/of secundaire) preventie van 

belang. 

3. Wat betreft predictief genetisch onderzoek naar ziekten die op de kinderleeftijd 

optreden waarvoor geen mogelijkheden tot preventie of behandeling bestaan, is een 

gedifferentieerde stellingname aangewezen. Het standpunt dat dergelijk onderzoek per se 

ethisch onverantwoord is, is al te rigide, terwijl de opvatting dat dergelijk onderzoek 

'moreel neutraal' is, onzorgvuldig is. Onder bepaalde voorwaarden kan dergelijk 

onderzoek niet-medische voordelen hebben (voor ouders en/of kind) en verantwoord zijn. 

Ten aanzien van de subcategorie van (onbehandelbare) ziekten met een variabele 

beginleeftijd - die zich meestal manifesteren op de kinderleeftijd, maar soms later - is een 
grotere terughoudendheid op zijn plaats. 

4. Predictief genetisch onderzoek naar ziekten waarbij wellicht preventie of behandeling 

mogelijk is, dient bij voorkeur plaats te vinden in het kader van een researchprogramma. 

Ook de psychosociale aspecten moeten in de evaluatie worden betrokken. Voorwaarde is 

onder andere dat is voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel. 
Wat betreft predictieve genetische screening kwam om te beginnen neonatale screening op 

behandelbare ziekten aan de orde. De richtlijnen van de commissie 'Genetische Screening' 
van de Gezondheidsraad zijn onvoldoende afgestemd op dit type screening. Met name het 

vereiste dat de hulpverlener zich niet-directief moet opstellen, is in dit verband niet van 

toepassing. Dit laat onverlet dat de (vermeende) internationale trend in de richting van 

verplichte deelname aan neonatale screening op behandelbare ziekten geen navolging 

verdient. 
Hoewel neonatale screening op onbehandelbare, vroeg in het leven optredende ziekten 
niet onproblematisch is, is een a priori verbod aanvechtbaar. Aanbeveling van neonatale 
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DMD-screening is vooralsnog prematuur. Onder andere enkele 'informed consent-issues' 

en de mogelijke schending van het recht 'om niet te weten' van jongens die de spierziekte 

van Becker onder de leden hebben, vragen om nadere aandacht. Preconceptionele 

screening van vrouwen op dragerschap van DMD zou vanuit ethisch oogpunt in theorie 

enkele belangrijke voordelen hebben vergeleken met neonatale DMD-screening. Dit 

laatste is echter minstens voorlopig de enige haalbare optie. 

Genetische screening van kinderen op erfelijke vatbaarheden voor multifactoriële ziekten 

kan slechts verantwoord zijn, indien het voldoet aan de geldende criteria voor genetisch 

bevolkingsonderzoek. Voorzover dergelijke programma's gericht zijn op risicoreductie 

door het bevorderen van een gezonde leefstijl moet worden bekeken of een op de totale 

bevolking gerichte GVO niet goedkoper en doelmatiger is. Het screenen van kinderen op 

AAT-deficiëntie, hetzij kort na de geboorte, hetzij op de schoolleeftijd, is voorbarig. 

Vanwege het risico op een valse geruststelling van kinderen die niet behept zijn met deze 

deficiëntie, is het goed denkbaar dat een dergelijke screening contra-productief zou zijn. 

Dil hoofdsl/lk is een bewerking \'all een deel \'all her rapport 'Voorspellend genetisch olldenoek' dat ik 

schreef ill het kader \'all het NWO-prioriteitenprogramma 'Humall Gellome Allalysis' (1996). Het betreffende 

ondenoek werd mede mogelijk gemaakt door co-financiering door het ministerie \'all VWS. 
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9 ALGEMENE DISCUSSIE, CONCLUSIES, AANBEVELINGEN, EN 
VOORUITBLIK 

Het slothoofdstuk dient voor het opmaken van de balans. Ik presenteer de belangrijkste 

conclusies van de voorafgaande hoofdstukken. Aansluitend wijs ik op enkele vragen voor 

verder onderzoek, hetzij ethisch, hetzij empirisch. Tenslotte schets ik, naar aanleiding van 

ieder hoofdstuk, enkele relevante technische ontwikkelingen, en ethische problemen daar
bij. 

HIV en kinderwens, een dilemma voor de dokter 

De hoofdstukken 2 en 3 hebben als thema de selectie van patiënten die opteren voor 

medische hulp bij voortplanting. Hoofdstuk twee belicht dit thema tegen de achtergrond 

van de AIDS-epidemie. Uit een enquête blijkt dat veel IVF-centra wensouders vragen de 

HIV-test te ondergaan. De centra hanteren verschillende argumenten voor dit beleid: 

- het beschermen van het personeel; 

- het beschermen van andere patiënten en hun nageslacht; 

- het beschermen van het toekomstige kind. 

Alleen het laatste argument verdient serieuze overweging. 

De arts heeft de verantwoordelijkheid rekening te houden met de belangen van het 

eventuele mede door zijn hulp verwekte kind. Dit kan betekenen dat hij een contra

indicatie mag of zelfs moet stellen, hetzij op psychosociale -, hetzij op medische gronden. 

Tegen deze achtergrond rijst de vraag: wat te doen als een HIV-seropositief paar vraagt 

om IVF? In discussie met enkele voorstanders van een 'permissief! beleid verdedigde ik 

voorheen dat artsen in verband met de medische en psychosociale risico's voor het welbe

vinden van het eventuele kind zouden moeten af zien van hulp bij voortplanting aan een 

HIV -seropositief paar. Onder invloed van recente ontwikkelingen zou deze afweging 

wellicht anders kunnen gaan uitvallen. Van belang is vooral de mogelijkheid om het risico 

op verticale transmissie sterk te verkleinen, de betere prognose voor geïnfecteerde ouders, 

en de betere prognose voor het kind dat onverhoopt toch besmet tcr wereld komt. 

Echter, vanwege de nog steeds reële (rest-)risico's verdient het aanbeveling enkele 

voorwaarden te stellen aan hulp bij voortplanting aan een seropositief paar. Zo is het 

bijvoorbeeld van belang dat de wensouders bereid zijn maatregelen te nemen gericht op 

het beperken van de kans op verticale transmissie. Is alleen de man besmet dan kan hulp 

bij voortplanting verantwoord zijn via de semen-schoonwas methode. 

De voortplantingsdokter zal meestal niet weten wat de HIV-status is van de wensouders. 

Mag hij, met een beroep op de belangen van het kind, vragen dat zij de HIV-test onder

gaan? Hoewel dit beleid op gespannen voet staat met enkele morele beginselen betreffende 

de arts-patiënt relatie (met name het beginsel van respect voor autonomie, en het recht 'op 

niet weten'), kan het desalniettemin aanvaardbaar zijn, in zoverre er sprake is van een 
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conflict van plichten tussen enerzijds de plicht recht doen aan de patiënt en anderzijds de 

plicht te bezien of er condities zijn, in casu seropositiviteit van de wensouders, die het 
welzijn van het kind ernstig bedreigen. Indien er ruimte is voor een 'coercive offer' van 
de HIV -test rijst de vraag of men deze test universeel of selectief zou moeten aanbieden. 
Alles afwegend kom ik tot de conclusie dat universeel testen op HIV onder de huidige 

omstandigheden disproportioneel is. Selectief testen verdient, minstens voorlopig, de 
voorkeur. 
Gewezen werd op de mogelijke precedentwerking van het hanteren van de HIV -test als 
voonvaarde voor hulp bij voortplanting. Onder omstandigheden kunnen voortplantingsart

sen immers ook genetisch onderzoek hanteren als selectie-instrument (zie hoofdstuk 5). 
Al kan men artsen die, vanwege de betere vooruitzichten, in een individueel geval hulp 
bij voortplanting verlenen aan een HIV-seropositief paar niet verwijten dat zij een loopje 

nemen met hun professionele verantwoordelijkheid, onder artsen bestaat toch nog grote 
terughoudendheid (persoonlijke mededeling dr M.L Heineman, dr C. Jansen). Dit is 
begrijpelijk in het licht van de restrisico's en onzekerheden. Follow up onderzoek zal over 

de aard en omvang van deze risico's meer iIÛormatie opleveren. 
Een verdere reductie van de risico's lijkt in de toekomst ook mogelijk door genetisch 

onderzoek op dragerschap van zogenaamde 'beschermende' genen (protective genes). 1 

Het is al langer bekend dat het natuurlijk beloop van een HIV-infectie een aanzienlijke 
variatie kent: terwijl sommige HIV-seropositieven snel AIDS krijgen, en op korte termijn 

overlijden, zijn anderen na 15 jaar nog kerngezond. (Bovendien raakt niet iedereen die 
aan HIV wordt blootgesteld geïnfecteerd.) Inmiddels is een aantal genetische polymorfis

men ontdekt dat een aanzienlijke invloed heeft op de vatbaarheid voor een HIV-infectie en 
op de progressie van de infectie. Naarmate het inzicht groeit in de wijze waarop de 

betreffende mutaties de drager beschermen, neemt de mogelijkheid toe om voor individue
le geïnfecteerden een betrouwbare prognose te geven. Dit kan betekenen dat artsen mede 
aan de hand van de uitkomst van (voorspellend) onderzoek op dragerschap van deze 

beschermende genen zouden kunnen beslissen of zij hulp bij voortplanting geven aan 

HIV-seropositieve wensouders. Volgens sOImnige deskundigen kan genetisch onderzoek in 
de toekomst nog op een andere manier soelaas bieden. De arts kan, indien geconfronteerd 
met een besmette wensvader, het risico op transmissie beperken door een semen schoon
was procedure, eventueel gevolgd door onderzoek van het semen op viraal DNA. De 
gynaecoloog Tournaye acht in de toekomst, in het verlengde daarvan, ook pre-implantatie 
genetische diagnostiek (pGD) mogelijk. Via PCR zou men virale DNA-sequenties kunnen 
amplificeren teneinde mogelijk besmette embryo's te identificeren en 'uit te selecteren'.2 
Wat hiervan te denken? Dat PGD in dit geval, anders dan bij de in hoofdstuk 5 beschre
ven toepassingen, niet zou plaatsvinden om een erfelijke afwijking bij het embryo uit te 

sluiten lijkt mij moreel irrelevant - waar het om gaat is of men ernstig leed kan 
voorkómen. Het probleem is veeleer dat men, om contaminatie - en dus een foutieve 
uitslag van de PCR-test - te voorkómen, ICSI (in plaats van IVF) zal willen toepassen, 
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terwijl men zodoende juist de kans op transmissie van HIV zou vergroten. 

Tenslotte noem ik enkele punten voor nader onderzoek. Van belang is om te beginnen 

empirisch onderzoek naar het huidige testbeleid inzake HIV, en naar het beleid ten 

aanzien van weigeraars van de test en HIV-seropositieve wensouders., Zijn de betere 
mogelijkheden voor preventie van verticale transmissie en de betere prognose voor HIV
seropositieve individuen in de praktijk reden tot aanpassing van het test- en toegangs

beleid? Hoe gaan artsen om met de restrisico's? Zijn deze in de praktijk reden voor het 

stellen van voorwaarden aan medische hulp bij voortplanting aan HIV -seropositieve 

wensouders? Een thema voor nader ethisch onderzoek is de vraag in hoeverre de verant
woordelijkheid van de behandelend arts bij kunstmatige voortplanting verschilt van zijn 

verantwoordelijkheId bij vruchtbaarheidsbehandelingen die gericht zijn op het herstel van 

functiestoornissen van de voortplantingsorganen, zoals tubachirurgie. In het eerste geval is 
het handelen van de arts direct gericht op het doen ontstaan van een kind, in het tweede 

geval schept (herstelt) hij de condities waaronder de wensouders zelf een kind kunnen 

verwekken. Impliceert dit verschil in betrokkenheid van de arts - direct versus 'voorwaar

denscheppend' - een wezenlijk verschil wat betreft zijn verantwoordelijkheid of niet? Con

creet: ligt het, zoals soms wordt aangenomen, in de rede om bij de toegang tot kunstmati

ge voortplanting een medische en psychosociale toetsing van de wensouders eisen, en 
deze in de context van andere vruchtbaarheidsbehandelingen achterwege te laten?' Zo 

nee, zou men, indien men belangstellenden voor kunstmatige voortplanting onder 
omstandigheden op HIV test, dO HIV -test onder vergelijkbare omstandigheden niet ook 

moeten aanbieden aan belangstellenden voor een 'indirecte' vorm van hulp bij voort
planting~ Interessant in dit verband is ook empirisch onderzoek: maken artsen in de 

praktijk verschil wat betreft hun mate van verantwoordelijkheid, en waarom wel/niet? 

De leeftijdsgrens op de helling? 

Betreft het tweede hoofdstuk de selectie van wensouders die in beginsel een indicatie 

hebben voor hulp bij voortplanting, maar bij wie eventueel een contra-indicatie wordt 

gesteld, hoofdstuk drie betreft een groep wensouders waarbij de indicatie voor hulp bij 

voortplanting a priori discutabel is: de oudere wensmoeders. Bij de analyse ga ik uit van 

twee veronderstellingen. Ten eerste: hoewel eiceldonatie vanuit ethisch oogpunt niet 
zonder problemen is, zijn deze problemen niet dusdanig dat eiceldonatie bij voorbaat 

onverantwoord is. Zou dit anders zijn, dan zou eiceldonatie aan peri- en postmenopauzale 
vrouwen a posteriori onverantwoord zijn. Ten tweede: de maatschappij-kritische. macro
ethische analyse van de vraag om hulp bij voortplanting door peri- en postmenopauzale 

vrouwen enerzijds en de micro-ethische evaluatie anderzijds moeten niet als alternatief 
maar als complementair worden beschouwd. Wie uitsluitend kijkt naar het individuele 

geval, en geen oog heeft voor de deels maatschappelijke achtergronden van het probleem 

is even naïef als degene die verwacht dat de vraag als sneeuw voor de zon verdwijnt 
zodra de maatschappij betere voorwaarden heeft geschapen voor de combinatie door 
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vrouwen van betaald werk en zorgtaken - het persoonlijke is niet altijd politiek. 

In de analyse worden de (directe en consequentialistische) bezwaren tegen hulp bij 

voortplanting aan oudere vrouwen gewogen: 
- 'het is onnatuurlijk'; 

- 'het is een onrechtvaardige verspilling van schaarse middelen'; 
- 'het doet IVF meer kwaad dan goed'; 

- . het vergroot het tekort aan donoreicellen . ; 
- 'de medische risico's voor de vrouw zijn onverantwoord'; 
- 'de (medische en psychosociale) belangen van het kind worden ernstig geschaad'; 

De meeste bezwaren, zo luidt de conclusie, lijken ofwel onllOudbaar, ofwel niet doorslag

gevend. Dit betekent dat niet een categorisch 'nee' is aangewezen, maar een discussie 

over de te hanteren voorwaarden/zorgvuldigheidseisen. In de internationale literatuur 

voorgestelde zorgvuldigheidsvoorwaarden voor hulp bij voortplanting aan oudere vrouwen 
(van pakweg 45+) betreffen de voorafgaande medische keuring, en een adequate 

monitoring van de eventuele zwangerschap, gericht op tijdige ontdekking van eventuele 

complicaties. Ik bepleit dat tenminste twee additionele voorwaarden worden gesteld, 

namelijk 

- de preventie van grotere meerlingzwangerschappen; 
- een stapsgewijze benadering, waarbij vrouwen uit een oudere leeftijdscategorie pas in 
aanmerking kuIUlcn komen voor hulp bij voortplanting indien de ervaring met iets jongere 
vrouwen uitwijst dat de gezondheidsrisico's voor moeder en kind aanvaardbaar zijn. Een 

bovengrens voor deelname aan een trial van 50 jaar lijkt mij redelijk. 

Of, indien de medische risico's aanvaardbaar zijn, inderdaad een verdere verhoging van 

de leeftijdsgrens mag plaatsvinden, is afhankelijk van andere overwegingen, met name 

betreffende het (lange termijn) belang van het eventuele toekomstige kind. De reductie 

van de ethische problematiek van hulp bij voortplanting aan oudere wensmoeders tot de 

obstetrische risico's staat op gespaImen voet met het uitgangspunt dat de arts steeds ook 

de belangen van het gewenste kind voor ogen dient te houden. Rekening houdend met de 

psychosociale belangen van het toekomstige kind is hulp bij voortplanting in de regel 

problematischer naarmate de leeftijd van de wensouders hoger is. Dit laat zich moeilijk 

vertalen in een harde leeftijdsgrens. Mijns inziens zou, in verband met de verantwoorde
lijkheid van ouders hun kind te begeleiden tot aan diens volwassenheid, de definitieve 

bovengrens niet veel hoger mogen zijn dan de provisorische grens die vanwege de 
medische risico's in het kader van de trials zou moeten gelden, namelijk ongeveer 50 
jaar. Echter, vanuit ethisch oogpunt is er vermoedelijk ruimte voor enige flexibiliteit, 
omdat niet alleen de leeftijd van de wensmoeder relevant is, maar de combinatie van haar 
leeftijd met de leeftijd van haar partner. Indien de medische risico 's van een zwanger
schap op hogere leeftijd gering zijn, zou wellicht ook een oudere vrouw (50+) met een 

jOligere partner in aanmerking komen voor IVF, dit analoog aan de omgekeerde situatie 

bij KID, en overeenkomstig de cis van consistentie. 
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Ik besluit deze terugblik met enkele vragen voor nader onderzoek. De noodzaak van 

empirisch onderzoek naar de uitkomst van zwangerschappen bij oudere vrouwen is 
evident. Zodoende kunnen belangrijke, ethisch relevante, data worden verkregen over de 

mogelijke risico's. Het empirisch onderzoek zou zich ook moeten richten op de 'lotgeval

len' van tweelingzwangerschappen. Een vraag voor ethisch onderzoek is of ook oudere 
vrouwen in aanmerking zouden moeten komen voor een vergoeding van hun IVF
behandeling. Stel dat hulp bij voortplanting zo belangrijk is dat het in beginsel collectief 

moet worden gefinancierd, geldt dit dan ongeacht de leeftijd van de wensouders? Is er 
binnen een theorie van verdelende rechtvaardigheid, toegespitst op de behandeling van 

ongewilde kinderloosheid, wel of geen ruimte voor harde leeftijdsgrenzen? Als 'de 
OIlllatuurlijkheid' van de peri- en postmenopauzale zwangerschap geen overtuigende reden 
is om van hulp bij voortplanting aan oudere vrouwen af te zien, kan het argument van de 
natuur dan wel een rol spelen in het kader van het verdelingsvraagstuk? 
In de toekomst rijst wellicht de mogelijkheid van uitstel val/ de mel/opauze. De vrouw 

leeft onder andere door medisch ingrijpen steeds langer, en op dit moment brengt zij 
reeds een derde deel van haar leven door in de overgang. De gestegen levensverwachting 
van de vrouw betekent, aldus de Rotterdamse onderzoeker Lamberts c.S., vooral meer 
jaren in matige gezondheid.4 Vromven komen, zo staat inmiddels vast, in de overgang als 
alle eicellen verloren zijn gegaan. In zijn oratie wijst de gynaecoloog Fauser op dierstu
dies die suggereren dat de voorraad overgebleven eicellen kan worden beïnvloed.' Dit 

betekent dat de weg open ligt naar 'beïnvloeding van ovariële veroudering en menopauze

leeftijd '. Zodoende ligt mogelijk een aanzienlijke winst in kwaliteit van leven voor de 
oudere vrouw binnen handbereik. Men zou een dergelijk uitstel/afstel van de menopauze 

als zodanig ter discussie )alImen stellen als symptoom van een verregaande medicalisering 
van de menopauze, of, variërend op de Amerikaanse filosoof Callahan, als een 'moderni
sering van de middelbare leeftijd'. 6 Het gaat mij hier echter om het volgende: Een - als 

ik het goed zie: onbedoeld - effect van het uitstel van de menopauze is een verlenging van 
de vruchtbare levensfase. In geval van een eventueel afstel van de menopauze zouden 
vrouwen wellicht zelfs, ongeacht haar leeftijd, in beginsel vlUchtbaar zijn. Wat betekent 

dit toekomstscenario voor de onderhavige problematiek? In principe zouden oudere-maar
nog-steeds-premenopauzale vrouwen - van, zeg, 50-60 jaar - geen hulp bij voortplanting 

meer nodig hebben. (Misschien dat sommigen alsdan zullen aandringen op een voortplan
tingsverbod voor deze groep, of dat oudere vrouwen die overwegen op hoge leeftijd nog 
kinderen te verwekken 'voor straf' de betreffende 'menopauze-uitstellers' niet meer 
mogen krijgen.) Mij interesseert hier de subgroep van premenopauzale vrouwen van 50-
plus die toch nog hulp bij voortplanting nodig zal hebben, bijvoorbeeld vanwege tubapa

thologie. Wordt het gewicht van het natuurberoep in aristotelische zin, voorzover toege
past op de peri- en postmenopauzale zwangerschap, dan niet nog problematischer? 
Kan/moet men dan zeggen dat hulp bij voortplanting niet geïndiceerd is, 'want in de na

tuurlijke situatie zijn vrouwen van 50-plus postmenopauzaal en dus onvruchtbaar'? Bedenk 
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dat de oorzaak van de onvruchtbaarheid in dit (vooralsnog hypothetische) geval niet de 
hogere leeftijd van de vrouw is, maar een pathologie.' 

'In der Beschl'änkung zeigt sieh der Meis!er' 
Het vierde hoofdstuk, over de problematiek van grotere meerlingzwangerschappen, betreft 

niet de selectie van patiënten, maar de gehanteerde methoden - niet het of, maar het hoe. 
Grotere meerlingzwangerschappen zijn beklemmend, vanwege de risico's voor de vrouw 
en de toekomstige kinderen. Een reductie van de meerlingzwangerschap kan uitkomst 
bieden, maar stuit op verschillende bezwaren, zowel wat betreft de bescherm waardigheid 

van de foetus, als wat betreft de risico's van de ingreep. Deze bezwaren zijn, zo wordt 
betoogd, niet doorslaggevend. De status van de foetus vormt alleen een morele weerstand 

tegen de achteloze verspilling ervan. De consequentialistische bezwaren zijn achterhaald, 
in zoverre dat het risico van een inductie van een miskraam veel kleiner is dan voorheen 
werd gevreesd, en het risico op een directe beschadiging van de 'Ieft-over(s), in ervaren 

handen nihil lijkt. Alles afwegend kan een reductie moreel verantwoord zijn, niet alleen 

om rnedi~che, maar ook om psychosociale redenen. 
Het zou getuigen van ethische bijziendheid om uitsluitend in te gaan op vraag of een 

. reductie (in een individueel geval) aanvaardbaar is. De problematiek van de meerling
zwangerschap, en de, soms noodgedwongen, keuze voor een reductie, vragen om 

aandacht voor de totaliteit van de infertiliteitsbehandeling, voor haar zinvolle toepassingen 

en morele grenzen. Het gevaar bestaat dat de iatrogene oorzaak van grotere meerling
zwangerschappen buiten kritiek blijft, mede omdat een reductie hier en daar als panacee 
wordt beschouwd. De Amerikaanse gynaecoloog Faber formuleerde het onlangs zo: 'The 

ethical dilemma of multifetal reduction relates to its role in encouraging clinicians to 
increase the risk of its necessity by exonerating their irresponsible practices. ( ... l The 

easy access and improving success of multifetal reduction allows clinicians to place more 
embryos without enough concern about multiple pregnancies." 

Een eerste argument voor de preventie van (grotere) meerlingzwangerschappen die nopen 
tot een reductie betreft de beschermwaardigheid van de foetus. Gegeven het gebrek aan 

overeenstemming over de (precieze implicaties van de) morele status van de foetus kan 
het tweede, consequentialistische, argument voor preventie wellicht op bredere steun 
rekenen, namelijk het beginsel van niet-schaden, toegepast op toekomstige kinderen. Wie 
een reductie presenteert als ethisch neutrale ingreep, en verzuimt te pleiten voor preven
tie, miskent niet alleen de onafhankelijke morele status van potentiële personen, maar 
veronachtzaamt ook de gezondheidsbelangen van toekomstige personen. 
Preventie van IVF-meerlingzwangerschappen vereist een terughoudend transferbeleid. De 

regel: 'twee, tenzij .. .' lijkt een aanvaardbaar compromis. Het gegeven dat dit beleid in 
de praktijk kan leiden tot een groter aantal 'overtollige' (ingevroren) embryo's vormt geen 

zwaarwegend bezwaar. 
Intussen staat de techniek niet stil. Onlangs kwam in het nieuws dat Japanse onderzoekers 
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de foetus van een geit drie weken voordat de zwangerschap was uitgedragen in een 
kunstmatige baarmoeder hadden geplaatst. 9 De onderzoekers hopen en verwachten dat 

een kunstmatige baarmoeder in de toekomst ook een klinische toepas,sing kan hebben. Zo 

zouden premature baby's een betere kans kunnen hebben om te overleven. De teclmiek 

zou met name ook een mogelijke oplossing bieden voor het begeleiden van grotere meer
lingzwangerschappen: een 'foetus-verhuizing' is volgens de onderzoekers te overwegen 

'to help fetuses in the final stages of multiple pregnancies when the womb becomes too 

cramped.' Wat hiervan te denken?" Om te beginnen zoU het acroniem 'MFPR' zo

doende een andere betekenis krijgen, namelijk: 'multifetal pregnancy rescue'. Vormt deze 

'MFPR nieuwe stijl' een reële oplossing voor grotere meerlingzwangerschappen? Om een 
aantal redenen valt dit te betwijfelen. Ten eerste lost deze verhuizing de psychosociale 

problematiek rond het grootbrengen van meerlingen natuurlijk niet op. Bovendien: al is de 

verhuizing misschien een oplossing voor de gezondheidsrisico's van een meerlingzwanger

schap voor de zwangere vrouw, deze verhuizing is (zelfs indien op zichzelf veilig) slechts 

gedeeltelijk een oplossing voor de gezondheidsrisico's van een grotere meerlingzwanger

schap voor de foetussen~ de gezondheidsschade is inuners voor een deel al aangericht 

vroeg in de zwangerschap. In theorie zou men deze schade natuurlijk kunnen beperken of 

voorkómen door een (nog) vroegere overplaatsing van de boventallige foetussen in een 

kunstmatige baarmoeder. Daardoor stijgen vermoedelijk echter de risico's van de ver
huizing zelf. Los van deze praktische problemen, rijst de principiële vraag of vrouwen, 

indien een MFPR-nieuwe-stijl mogelijk en veilig zou zijn, nog de bevoegdheid zouden 

hebben te kiezen voor een MFPR-oude-stijl. Ik herinner er aan dat de zwangere vrouw 

binnen de door Thomson geconstmeerde theorie (zie paragraaf 4.1) striktgenomen niet het 

morele recht heeft om de foetus te (laten) doden - zij mag slechts (onder omstandigheden) 

ophouden haar lichaam ter beschikking te stellen. 1I Kan de foetus buiten het lichaam van 

de vrouw verder leven, dan zou de foetus, indien men deze als persoon zou moeten 
aanmerken, deze mogelijkheid (in beginsel) ook moeten krijgen. Vanuit feministisch 

oogpunt kan men opwerpen dat Thomson een onjuiste voorstelling geeft van de noodsitua
tie van een ongewild zwangere vrouw. Het probleem is niet zozeer haar 'actuele' 
conditie, de 'tijdelijke bezetting' van het eigen lichaam, maar het krijgen van een kind. 

De vrouw is niet alleen ongewenst zwanger (deze conditie zou eventueel te verhelpen zijn 

door een 'foetusverhuizing'), maar ook en vooral ongewenst in verwachting van een kind 
- de vrouw wil geen moeder (meer) worden. 

Van groter belang voor de onderhavige problematiek is onderzoek naar betere mogelijk

heden om de meest 'levensvatbare' IVF~embryo's te selecteren. Zodoende zou het 

mogelijk worden om, met behoud van aanvaardbare kansen op een zwangerschap, minder 

embryo's per cyclus temg te plaatsen (bijvoorbeeld nooit meer dan twee), en daardoor het 

aantal meerlingzwangerschappen nog verder te beperken - inclusief het (grote) aantal 

tweelingzwangerschappen. Al zijn de medische risico's van tweelingzwangerschappen 
beperkt, ze zijn sig'nificant groter dan de risico's van een eenlingzwangerschap. 12 Een 
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veelbelovende optie is de zogenaamde 'verlengde embryo-kweek', waarbij de eventuele 

transfer van 'kansrijke' embryo's plaats vindt in het zogenaamde blastocyste-stadium. Een 

andere, eventueel complementaire, methode om de meest levensvatbare IVF-embryo's te 
selecteren is pre-implantatie genetische screening (PGS) op aneuploïdie. Een aanzet voor 

een discussie over de ethische aspecten ervan is gegeven in hoofdstuk 6. 
Ik heb de problematiek van meerlingzwangerschappen aan de orde gesteld in de context 

van IVF. Echter. grotere meerlingzwangerschappen ontstaan ook, en in onder andere ons 
land tegenwoordig zelfs vooral, na een zogenaamde gecontroleerde hyperstimulatie/intra
uteriene inseminatie (lUI)." Ook bij deze behandeling is uiteraard preventie van grotere 

meerlingzwangerschappen aangewezen. Van groot belang bij een gecontroleerde hypersti

mulatie is echoscopische monitoring; blijkt dat er te veel follikels ontstaan, dan is 

preventie van een grote meerlingzwangerschap mogelijk door de behandeling tijdig af te 

gelasten (stoppen met hMG-stimulatie). Deze monitoring is ook in ons land hier en daar 

voor verbetering vatbaar (persoonlijke mededeling mw. dl'. Land). Omdat een kleine kans 

op spontane ovulatie kan blijven bestaan, dient men het paar tevens te adviseren in de 
betreffende cyclus geen onbeschermde geslachtsgemeenschap te hebben. 

Tot slot van hoofdstuk 4 bespreek ik de inductie en selectieve reductie van de meerling

zwangerschap. Deze methode kan worden aangeboden aan paren met een hoog risico op 
het krijgen van een aangedaan kind, die een afbreking van de (totale) zwangerschap 

afwijzen. Het bijzondere is dat hierbij niet zozeer het ontstaan van een grote meerling

zwangerschap wordt geriskeerd. alswel beoogd - hoe meer foetussen, hoe groter immers 
de kans dat minstens één ervan vrij is van de betreffende afwijking. De ethische vraag is 

of het verantwoord is een (eventuele) belastende selectieve abortus te vOOl'kómen door een 

methode die per saldo aan meer - ook: gezonde - foetussen het leven kost, en bovendien 
aanzienlijke risico's kent voor zowel de aanstaande moeder als de toekomstige kinderen. 
De claim van de onderzoekers dat deze methode een redelijk alternatief is voor PGD is 

aanvechtbaar. Aangezien bij dit alternatief zoveel risico's en onzekerheden op elkaar 
worden gestapeld, betwijfel ik ten zeerste of hier sprake is van verantwoorde hulpverle

ning. De grote bereidheid van de door de onderzoekers benaderde vrouwen om deel te 

nemen aan de beschreven trial roept vragen op bij de kwaliteit van de vooraf gegeven 

voorlichting. Is niet een al te rooskleurige voorstelling van zaken gegeven? Wat hier ook 

van zij, navraag bij Brambati leert dat zijn team deze techniek de laatste jaren maar 

weinig heeft toegepast. De reden daarvoor is niet dat zijn team sceptischer staat ten 
opzichte van de waarde van dit alternatief, maar dat gynaecologen hun patiënten niet of 
nauwelijks verwijzen - volgens Brambati omdat de collega's geen risico's durven te 
nemen. (persoonlijke mededeling, dl'. B. Brambati, september 1998.) Deze houding valt 

hen mijns inziens niet te verwijten. 

Tot besluit van de terugblik op het eerste deel van het boek een opmerking over de rol 

van de gynaecologische beroepsgroep in het ethisch debat over ART. Het belang van 
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moreel beraad en van het aangeven van ethische grenzen wordt ook binnen de gynaecolo

gische beroepsgroep onderkend. Zo schreven Bleker en Wiegerinck alweer enkele jaren 

geleden: 'De wetenschappelijke vereniging en haar werkgroepen zullen in toenemende 

mate een eigen bijdrage leveren aan de ethische discussie aangaande voortplantingsvraag

stukken. Duidelijke communicatie, openheid, eigen ethische stellingname en bevorderen 

van internationale ethische standpunten zullen daartoe elementen zijn' ,14 Het valt op dat 
hier nog nict veel van is terecht gekomen, althans voorzover het gaat om ART. De 

beroepsgroep heeft tot nog toe alleen stelling genomen inzake de eventuele wettelijke 

opheffing van de anonimiteit van toekomstige zaaddonoren, en met betrekking tot experi
mentele varianten van ICSI: microchirurgische epididymale sperma aspiratie (MESA) en 

testiculaire sperma extractie (TESE)." (Een NVOG-richtlijn met betrekking tot 'hoog

technologisch' draagmoederschap is momenteel in de maak.) Wat betreft MESA en TESE 

werd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de 

Vereniging van Klinisch Embryologen (KLEM) besloten tot een moratorium. Het is 

echter een publiek geheim dat dit besluit wat betreft de gynaecologen primair werd 

ingegeven door politiek-strategische motieven, namelijk de vrees dat als de beroepsgroep 

niet zelf pas op de plaats zou maken óók toepassing van de zogenoemde 'standaard-ICS!' 

(ICSI met geëjaculeerd sperma) wettelijk zou worden gereguleerd. Opportunistische 

stellingnamen aangaande ontwikkelingen binnen de voortplantingsgeneeskunde dragen niet 

of nauwelijks bij aan een ethische discussie. Het zou het maatschappelijk debat over ART, 

met name ook over de nieuwste en te verwachten ontwikkelingen, tcn goede komen als de 

beroepsgroep inderdaad - conform de belofte van Bleker en Wiegerinck - zelf een 

actievere rol speelt in de ethische discussie. De vakinhoudelijke expertise en de directe 

ervaring met de problematiek van patiënten kunnen in het debat niet worden gemist. De 

ethische commissie van de American Society for Reproductive Medicine (ASRM) heeft 

hier een voorbeeldfunctie. 

De ethiek van pre-implantatie genetische diagnostiek: een Gordiaanse knoop 

De analyse van de ethische aspecten van PGD vormt de overgang naar het tweede deel 

van het boek. Het accent ligt op PGD 'in strikte zin', dit wil zeggen de nog experimente

le, invasieve vorm, gericht op onderzoek naar de genetische enlof chromosomale 

constitutie van de eicel of het embryo. Deze toespitsing mag ons niet doen vergeten dat er 

in het kader van de reguliere IVF routinematig embryo's worden ('uit-')geselecteerd op 

basis van simpele, niet-experimentele, waarnemingen onder de microscoop - 'PGD in 
ruime zin' . 16 

De ontwikkeling van PGD is, net als destijds de introductie van de reguliere IVF, nauw 

verweven met pre-klinische research met (dierlijke en) menselijke embryo's. Of deze 

research aanvaardbaar is hangt onder andere af van de vraag naar de 'pros and cons' van 

PGD. Indien het aanvaardbaar en toelaatbaar is dat (aanstaande) ouders een foetus met 

een ernstige afwijking laten aborteren, moeten zij in principe ook de mogelijkheid hebben 
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te kiezen voor (pre- of postconceptionele) PGD, gericht op een selectieve transfer - tenzij 

er doorslaggevende ethisch relevante verschillen bestaan. Een vaak genoemd verschil 

betreft de vermeende totipotentie van de afzonderlijke blastomeren. Zou in het achtcellig 

stadium nog sprake zijn van (cellulaire) totipotentie, dan zou een instrumenteel gebruik 

van het 'secundaire' embryo inherent zijn aan de biopsie. Aan de vermeende totipotentie 
kan echter, zo heb ik verdedigd, zowel op wetenschappelijke als op ethische gronden geen 

overtuigend argument worden ontleend om invasieve, postconceptionele PGD categorisch 
te veroordelen - al ontbreekt vooralsnog zekerheid met betrekking tot het definitieve einde 

van de 'status totipotentialis'. 

Dat in de toekomst wellicht in het kader van de reguliere IVF embryo's worden geklo

neerd om de succeskans van IVF te vergroten is op zich geen bezwaar tegen invasieve 
PGD. De mogelijkheid van 'reproductive embryo cloning' (REC) illustreert wel dat de 

agenda van het maatschappelijk debat over kloneren bij de mens te beperkt is. Er is 

disproportioneel veel aandacht voor de 'paradigmatische casus' van kloneren, namelijk 

'reproductive adult cloning' (RAC). Minstens even belangrijk is nonnatief onderzoek naar 

de in het debat verwaarloosde varianten, waaronder REC. 17 Zonder vooruit te willen 
lopen op een bepaalde conclusie, is het duidelijk dat er moreel relevante verschillen 

bestaan tussen de paradigmatische casus en REC; zo zou er bij de laatste toepassing, 

althans als men identieke embryo's tegelijkertijd in de baarmoeder plaatst, geen sprake 

zijn van een leeftijdsverschil Congelijktijdigheid') tussen de genetisch identieke individu

en. Het risico dat het eventuele kind door zichzelf en/of door anderen wordt gezien als 

'copie' van het oudere origineel is dan afwezig. 
Bij de beoordeling van PGD moet worden gewaakt voor de valkuil van de 'the sooner, 

the better assumption'. Tegenover het voordeel, dat PGD een selectieve abortus kan 

voorkómen, staan enkele reële nadelen, waaronder de noodzaak van 'kunstmatige' 
voortplanting. Het is de ervaring van de werkgroep PGD van het azM dat vele paren de 

belasting van PGD onderschatten. Even aanvechtbaar is een paternalistische kritiek op 

PGD. Waar het om gaat is dat betangstellenden op basis van adequate informatie een 

weloverwogen keuze kunnen maken, die het best past bij hun eigen preferenties. De 

relatieve belasting van PGD wordt overigens sterk beïnvtoed door de vraag of het 

betreffende paar vruchtbaar of onvruchtbaar is. Het zou mij niet verbazen wanneer PGD 
in de toekomst relatief vaak zal plaatsvinden bij paren die vanwege vruchtbaarheidsproble

men sowieso kiezen voor IVF of ICS!. 

Het is onvermijdelijk dat de voortgang van het Human Genome Project regelmatig leidt 

tot discussie over de te hanteren indicaties voor zowel prenatale diagnostiek als PGD. 

Waar de ondergrens zou moeten worden getrokken is echter niet eenvoudig aan te geven. 
Het komt de discussie ten goede als drie moreel relevante aspecten worden onderscheiden, 
die in hun onderlinge samenhang moeten worden gewogen: de ernst van de ziekte (met 

inbegrip van de mogelijkheden tot behandeling), de 'age of onset' , en de penetrantie van 

de betreffende afwijking. Om het debat te 'stofferen' belicht ik enkele categorieën ziekten 
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waarvoor prenatale diagnostiek en PGD controversieel zijn: behandel bare ziekten van de 

kinderleeftijd, en (al dan niet behandelbare) 'late onset' ziekten. Aan de hand van 

concrete voorbeelden verdedig ik dat de toepassing van prenatale diagnostiek of PGD in 

dergelijke gevallen, hoewel om begrijpelijke redenen omstreden, niet bij voorbaat 

onverantwoord is. 
In de literatuur is regelmatig bepleit dat voor PGD striktere indicaties zouden moeten 

gelden dan voor de reguliere prenatale diagnostiek. De argumenten voor dat standpunt 

zijn, zo betoog ik, voor een deel incoherent, en voor een deel wankel. Vandaar de 

conclusie dat aandoeningen en afwijkingen die 'ernstig genoeg' zijn om in aanmerking te 

komen voor prenatale diagnostiek ook in aalllilerking (moeten) komen voor PGD. De 

bepleite globale gelijkschakeling van indicatiegebieden zou niet moeten gelden met be

trekking tot vlUchtbare vrouwen die vanwege hun hogere leeftijd een verhoogde kans 

hebben op het krijgen van een chromosomaal afwijkend kind. 

Ten aanzien van 'oon-disclosure PGD' geldt mijns inziens: 'Das mag in der Theorie 

richtig sein, taugt aber nicht fijr die Praxis'. 
Met betrekking tot de indicaties voor PGD zijn er verschillende vragen en thema's voor 

verder ethisch onderzoek. Ten eerste: Zojuist is gesteld dat de maternale leeftijd op zich 

geen indicatie zou moeten zijn voor PGD. Indien inderdaad ook de statistische kans van 

het vlUcht bare paar op het krijgen van een aangedaan kind relevant is voor de vraag of 

IVF-PGD geïndiceerd is, rijst de vraag hoe hoog het risico dan minimaal moet zijn. Wat 

bijvoorbeeld te doen als een vrouw eerder een kind (of foetus) met een chromosoomafwij

king ter wereld heeft gebracht, en wegens het herhalingsrisico vraagt om PGD? Als geen 

dragerschap van een chromosomale afwijking bij een van de ouders is aangetoond, is het 

herhalingsrisico doorgaans hoogstens enkele procenten. En wat als een (vruchtbare) vrouw 
vraagt om PGD omdat zij draagster is van een zogenaamd kiembaan-mozaIek van de 

spierziekte van Duchenne, en een risico heeft van ongeveer 5-10% op het krijgen van 

zoon met deze ziekte? 

Een tweede vraag voor nader onderzoek is of, en zo ja in hoeverre, voor PGD ruimere 
indicaties zouden mogen gelden dan voor de reguliere prenatale diagnostiek. Deze vraag 

ligt in de rede voor ieder die aan het prille embryo een lagere morele status toekent dan 

aan de verder ontwikkelde foetus. Wie voorstander is van zeer strikte indicaties voor 

reguliere prenatale diagnostiek (en bijvoorbeeld een gelijkschakeling bepleit van de 

criteria voor abstineren dan wel staken van behandeling bij gehandicapte pasgeborenen 

enerzijds en de criteria voor prenatale diagnostiek anderzijds), kan wellicht ruimere 

criteria voor PGD accepteren ('prenatale diagnostiek van trisomie 21 mag niet, maar PGD 

van deze afijking mag wer). En wie, zoals ik, de gangbare criteria voor prenatale 

diagnostiek grosso modo aanvaardbaar acht, vindt het, uitgaand van de geringere status 

van het prille embryo, wellicht verantwoord dat voor de selectie van prille embryo's nog 

iets permissievere criteria gelden. Ten behoeve van de discussie heb ik verschillende 

'typen' verruimingen aangestipt, verschillende categorieën als het ware, geïllustreerd aan 
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de hand van (merendeels niet-gefingeerde) casussen: 

a. PGD om niet-medische redenen, met als voorbeeld sexe-selectie; 
b. PGD van minder ernstige afwijkingen, met als voorbeeld sexe-selectie met het oog op 
de preventie van de geboorte van een infertiele zoon; 
c. PGD om 'gemengde' redenen, met als voorbeeld sexe-selectie gericht op het voorkó
men van de geboorte van een gezonde draagster van een geslachtsgebonden ziekte; 
d. PGD met het oog op het selecteren van een 'gematchte donor' van regenererend 
weefsel. 

In de context van PGD kan de vraag: 'wat te doen met bijkomende bevindingen?' meer 

op de voorgrond treden dan in de context van de reguliere prenatale diagnostiek. Met 
betrekking tot embryo's die drager zijn van een recessief erfelijke ziekte zijn drie opties 
mogelijk: a) de informatie negeren, b) de drager-embryo's 'uitselecteren', of c) de niet
dragers 'pre-selecteren'. Het verschillende gewicht van de problematiek bij enerzijds auto
somaal - en anderzijds geslachtsgebonden recessief erfelijke ziekten laat wellicht ruimte 
voor een gedifferentieerd beleid. Wat betreft embryo's die drager zijn van autosomaal 

recessief erfelijke afwijkingen moet worden gekozen tussen de eerste en de derde beleids

optie. Bij dragerschap van geslachtsgebonden recessief erfelijke ziekten ligt de derde optie 
(pre-selectie) ongetwijfeld nog meer voor de hand dan bij het andere type dragerschap, en 

kan - als de aanstaande ouders insisteren - wellicht óók de tweede optie (het 'uitselecte

ren' van vrouwelijke draagster-embryo's) verantwoord kan zijn. De 'pros and cons' van 

deze optie kunnen het best worden geëvalueerd in samenhang met de te voeren discussie 

over PGD om 'gemengde' redenen (zie de zojuist aangestipte mogelijke venuimingen van 
de indicaties voor PGD, met name nummer c). 'Vat hier ook van zij, in ieder geval moet 

de arts het transferbeleid met betrekking tot drager-embryo's voorafgaand aan PGD be
spreken met het paar, zodat conflictsituaties zoveel mogelijk worden voorkómen. 

Staat in de ethiek van de reguliere prenatale diagnostiek de autonomie van de vrouw 

centraal, in de context van PGD is dit maar gedeeltelijk het geval, zo illustreerde ik aan 

de hand van een casus van een infertiele man, behept met CBA VD, die vraagt om ICS!. 
Erfelijkheidsvoorlichting en (het aanbod van) -onderzoek behoren in dat geval tot de 

professionele standaard. Dergelijk onderzoek kan echter verschillende doelstellingen 
hebben: het bevorderen van geïnformeerde beslissingen door de aanstaande ouders, en/of 

het gebruik ten behoeve van selectie van patiënten dan wel een voorwaardelijke behande

ling door de arts. Dat hier een potentiële bron van conflicten ligt, blijkt uit het feit dat 
ongewild kinderloze paren enerzijds en hulpverleners anderzijds gezondheidsrisico's voor 
het nageslacht soms heel anders afwegen. Zo zien eerstgenoemden toekomstige genthera

pie vaker als oplossing voor toekomstige kinderen die 'at risk' zijn voor bijvoorbeeld HD 

of erfelijke tumoren. i8 In 'high risk' situaties kan het verdedigbaar zijn dat artsen pre
conceptioneel erfelijkheidsonderzoek van een of beide 'wensouders' als voorwaarde stel

len voor medische hulp bij voortplanting. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, kan het 
verdedigbaar zijn dat de arts, met een beroep op de belangen van het toekomstige kind, 
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hulp bij voortplanting weigert, ofwel slechts hulp biedt aan paren die opteren voor PGD. 

Om dezelfde reden is de vrijheid van aanstaande ouders om zelf consequenties te 

verbinden aan de uitslag van PGD geclausuleerd - artsen kunnen niet worden verplicht om 

afwijkende embryo's terug te plaatsen. Echter, om te voorkómen dat de verantwoordelijk

heid van de arts ontaardt in een dubieus 'preventief perfectionisme', en leidt tot een 
disproportionele inperking van de vrije toegang tot hulp bij voortplanting (voor mensen 

met een indicatie), is een nadere discussie terzake van belang. Een vraag die nader 

ethisch onderzoek vergt is of er een morele plicht kan bestaan afwijkende embryo's 'uit te 
selecteren', en zo ja wanneer (bij welk risico?). In dit verband moet ook aan de orde 

komen of, zoals onlangs gesuggereerd door de Canadese juriste Le Bris, 'het algemeen 

belang' (verstaan als 'Iimited resources') een goede reden kan zijn om de beslissingsvrij

heid van aanstaande ouders ten aanzien van aangedane embryo's in te perken,I9 

Routinematige screening op aneuploïdie in het kader van IVF is, hoewel zeker niet a 

priori onaanvaardbaar, prematuur. De onzekerheden betreffen onder andere de effectivi
teit en doelmatigheid van deze screening, de ideale 'timing' van een dergelijke screening, 
de veiligheid van het biopteren van poollichaampjes, de biologische betekenis van 

mozaïcismen, en de keuze van de te onderzoeken chromosomen. Een interessante 
juridische vraag is of PGS op aneuploïdie (proef-)bevolkingsonderzoek is, of het valt 

onder de reikwijdte van de WBO. De Gezondheidsraadcommissie 'Herziening plannings

besluit IVF' sluit dit niet uit. 20 De commissie meent dat de parallel met genetische 

screening en prenatale screening opgaat als PGD zou worden toegepast bij vrouwen die 

vanwege hun leeftijd een verhoogde kans hebben op het krijgen van kinderen met 

bepaalde chromosomale afwijkingen. Of de WBO werkelijk van toepassing is, is volgens 

deze commissie onduidelijk. De definitie van bevolkingsonderzoek beperkt zich tot 

onderzoek bij personen. Als men PGS ziet als onderzoek bij embryo's (niet bij de vrouw) 

dan valt het buiten de WBO. Stel dat PGS toch geldt als bevolkingsonderzoek, dan is de 

tweede vraag of een vergul1l1ing vereist is. Dit is het geval als PGS op aneuploïdie valt 

binnen de categorie screening naar aandoeningen waarvoor geen preventie of behandeling 
mogelijk is. Men zou, aldus de commissie, kul1l1en stellen dat bij PGD wél preventie 

mogelijk is, omdat aangedane embryo's niet worden teruggeplaatst. Het is echter de vraag 

of dit te rijmen is met de opvatting van de wetgever dat een selectieve abortus niet te 
beschouwen is als preventie. Indien de vergunningplicht hier van toepassing zou zijn, is 
mijns inziens het antwoord op een derde vraag doorslaggevend, een vraag die betrekking 

heeft op de implicaties van artikel 7, lid 3 (van de WBO): 'een vergunning wordt slechts 

verleend als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven'. Stel dat PGS vergun

ningplichtig is, is er dan sprake van 'bijzondere omstandigheden', die het maken van een 

uitzondering op het 'bijna verbod' van bevolkingsonderzoek uit deze categorie rechtvaar

digen? De discussie over de mogelijke relevantie en implicaties van de WBO is overigens 
niet alleen aan de orde wat betreft PGS op aneuploïdie, maar óók met betrekking tot PGS 

op het aantal pronucleï (alom aanvaard als 'good clinical practice') en eventuele andere 
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vormen van pas. 

Bij de ethische beoordeling van eventuele toekomstige combinatie-testen in het kader van 

paD moet men een onderscheid maken tussen brede en smalle (dat wil zeggen aan een 
concrete, meerledige problematiek gerelateerde) combinaties. Aan brede combinatie-PGD 

kleven zoveel problemen, onder andere met betrekking tot de (in)validiteit van de vereiste 

informed consent, dat moet worden betwijfeld of dit een aanwinst zou zijn. Reëler (in de 

zin van relevanter voor de kliniek) is de waarde van eventuele smalle combinatie-paD, al 

kunnen ook daarbij, afhankelijk van de kemnerken waarnaar men zou (willen laten) zoe

ken, indringende ethische vragen rijzen. Ik wijs in dit verband nogmaals op de casus 
'kinderen voor kinderen'. 

In de toekomst behoort wellicht ook kiembaangentherapie tot de mogelijklIeden. Deze 

optie speelt als het ware een dubbelrol in het ethisch debat over PGD. Toekomstige 

kiembaangentherapie is zowel een pseudo-rechtvaardiging van - als een pseudo-bezwaar 
tegen PGD. Anders gezegd: de toekomstige mogelijkheid van kiembaangentherapie is 

geen reden om paD te doen, te 'verontschuldigen', of toe te laten, naar evenmin een 

reden het te laten, te veroordelen, of te verbieden. (Voor-)kerntransplantatie zou in de 

toekomst een mogelijkheid kunnen bieden voor de preventie van mitochondriële ziekten. 
Ik heb met betrekking tot deze kerntransplantatie verschillende mogelijke toepassingen 

onderscheiden, waarvan er slechts één te beschouwen is als kloneren van embryo's, 
namelijk het transplanteren van een of meer kernen van blastomeren. Wat betreft de 

morele 'pros and cons' is een nadere analyse nodig. Wat hier ook van zij, een wet die, 
teneinde kloneren bij de mens tegen te gaan, (voor-)kerntransplantatie in het kader van de 

menselijke voortplanting categorisch zou verbieden (dus inclusief de 'schijngestalten' van 

kloneren), schiet haar doel voorbij. 

Alles overziend is er wel wat af te dingen op het standpunt dat paD 'in morele zin geen 

vragen oproept die we niet ook al zijn tegengekomen bij anQere vormen van prenatale 
diagnostiek' . 21 Nieuwe ethische vragen rond paD zijn met name: 

a. Mag men het (kleine) risico nemen dat er in het achtcellig stadium nog sprake is van 

totipotentie, en dat de biopsie een instrumenteel gebruik van het daarmee tot ontstaan 

gebrachte 'duplicaat' -embryo impliceert? 

b. Wat is een verantwoorde 'genetische operationalisering' van de eigen verantwoorde

lijkheid van de voortplantingsarts om rekening te houden met de belangen van het 
toekomstige kind, of anders gezegd: wat zijn, in de context van paD, aanvaardbare en 

rechtmatige inperkingen van de autonomie van de vrouw of het paar? 
Overigens moet men bedenken dat een aantal ethische vragen rond prenatale diagnostiek 

en paD weliswaar identiek is, maar dat de antwoorden kunnen verschillen. Ik denk 
hierbij vooral aan vragen in verband met de additionele selectie van embryo's op 
dragerschap van recessief erfelijke ziekten, en aan de problematiek van de indicaties. 
Van belang is systematisch empirisch onderzoek naar de effectiviteit, risico's, kosten, en 
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doelmatigheid van PGD. Het is merkwaardig dat tien jaar na de introductie van PGD in 

de kliniek nog zo weinig 'harde cijfers' beschikbaar zijn. Dit bemoeilijkt niet alleen een 

adequate 'technology assessment'. maar ook een geïnformeerde besluitvorming door 

aanstaande ouders die in aanmerking komen voor PGD. Het is te hopen dat het in 1997 

opgerichte PGD-Consortium van de 'European Society for Human Reproduction and 

Embryology' (ESHRE) zal bijdragen aan het genereren van de nodige data. 

Tot besluit van mijn beschouwing over PGD stip ik vier mogelijke ontwikkelingen aan die 

gericht zijn op het verhogen van slIcceskalls van IVF/PGD - in de praktijk het neuralgi

sche punt van deze techniek. Ten eerste: er is een correlatie tussen het succes van IVF

PGD en het aantal verkregen eicellen - hoe groter het aantal eicellen, hoe groter de kans 

dat men na PGD beschikt over tenminste twee goede embryo's, en hoe groter de 'take 

home baby rate'. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er te weinig follikels tot 

ontwikkeling komen, waarna de behandeling wordt gestaakt. Als oplossing is onlangs 

voorgesteld een 'agressieve' stimulering van de eierstokken. 21 Het is de vraag of dit 

soelaas biedt; het lijkt er op dat krachtiger stimulering bij 'paar responders' weliswaar 

leidt tot meer follikels en eicellen, maar nict tot significant meer embryo'sY Los 

daarvan, is agressieve stimulering van de eierstokken verantwoord? Van belang is vooral 
het verhoogde risico op het induceren van het ovarium hyperstimulatie-syndroom (OHSS). 

~en zou dit risico, aldus de onderzoekers, kunnen beperken door de transfer uit te stellen 
(het risico is het grootst als de vrOuw in de betreffende cyclus zwanger wordt). De 

verkregen embryo's kuImen dan, na de biopsie, worden ingevroren tot een volgende 
cyclus. Echter, de kans op implantatie na een combinatie van biopsie en cryopreservatie is 
wellicht zeer gering. Het aangepaste stimuleringsprotocol vergt dan ook een afweging van 
het risico op OHHS enerzijds en de mogelijke verkleining van de kans op succes van 

IVF/PGD anderzijds. 

Een tweede optie is vooral relevant in de context van PGD ten behoeve van sexe-selectie 
vanwege geslachtsgebonden ziekten. Door voorafgaand aan IVF of ICSI via 'flow sorting' 

'gynogene' zaadcellen te selecteren kan men het aantal vrouwelijke embryo's (die voor de 
transfer in aanmerking komen) aamuérkelijk vergroten. Hierbij rijzen verschillende 

ethische vragen, om te beginnen met betrekking tot de veiligheid van deze techniek voor 

het nageslacht. Zijn trials al te verantwoorden, of dient eerst nog meer pre-klinisch 

onderzoek plaats te vinden - eventueel met menselijke embryo's - gericht op een nadere 

verkenning van de mogelijke risico's? Een tweede punt betreft de hoge kosten van 'flow 

sorting', zowel voor de aanschaf van de benodigde apparatuur (naar verluidt ongeveer f· 
1000.000,-), maar ook vanwege het arbeidsintensieve karakter van de analyses. Is dit alles 

afwegend een verantwoorde investering? 
Ten derde: volgens een hypothese van Edwards (gepresenteerd tijdens een congres in 

Brussel, 28 november 1998) vindt bij de mens reeds in het 8-cellig stadium differentiatie 

plaats. Vijf cellen zouden de aanleg vormen van extra-embryonaal weefsel, de resterende 
drie de aanleg van de 'inner cell mass' (waaruit zich het 'embryo proper' ontwikkelt). 
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Stel dat deze hypothese juist blijkt te zijn, wat zijn dan de implicaties voor PGD in het 

achtcellig stadium? In de praktijk biopteert men liefst twee cellen van het embryo om de 
betrouwbaarheid van de uitslag te vergroten. Misschien vergroot men zodoende echter 
tegelijk het risico dat het embryo zijn ontwikkelingspotentieel verliest. Anders gezegd: er 

kan een spalUling bestaan tussen enerzijds het streven naar een optimale betrouwbaarheid 
van PGD en anderzijds het behoud van een optimale levensvatbaarheid van het onderzoch
te embryo. Indien dit blijkt te kloppen rijst de vraag: wat nu? Eén optie zou zijn het 

doorkweken van IVF-embryo's in vitro (de reeds genoemde 'verlengde embryo-kweek') 

tot in het blastocyste stadium, met het oog op een biopsie van enkele cellen van de 

trofoblast (als alternatief voor de blastomeerbiopsie). Deze methode lijkt overigens minder 

brnikbaar voor chromosoomonderzoek, omdat cellen van de trofoblast wat betreft hun 
chromosomale constitutie niet representatief (hoeven te) zijn voor de 'inner cell mass'. 
Een laatste toekomstige optie is de toepassing van celkerntransplantatie als hulptechniek 
voor PGD.24 Regelmatig komt het voor dat na PGD maar één of twee geschikte embry

o's beschikbaar zijn voor de transfer. De kans op een kind is dan zeer gering. Ameri
kaanse onderzoekers hebben het idee geopperd om dit embryo te vermenigvuldigen 

middels celkerntransplantatie om zodoende de kans op een gezond kind te vergroten. Wat 
te denken van een dergelijke selectieve 'reproductive embryo cloning' (REC)? Het 

potentiële klinisch belang van dit type REC lijkt aanzienlijk; vanwege de aan PGD 
inherente selectie zal het na PGD vaker voorkomen dan bij de reguliere IVF dat men over 

slechts een of twee embryo's beschikt." Het belang van REC zou verder kunnen toene
men indien men combinatie-testen verricht, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een 
dubbele genetische risico- factor voor de gezondheid van het toekomstige kind - de kans 
op een 'geschikt' embryo wordt dan immers kleiner. (zie par. 5.2.9) Dit scenario is een 

reden te meer om in het debat over kloneren bij de mens ook aandacht te besteden aan de 

ethiek van REC. Van belang is onder andere de vraag hoe de ethiek van selectieve REC 
zich verhoudt tot de ethiek van niet-selectieve REC, gericht op het vergroten van de 

succeskans van de reguliere IVF. In beide gevallen is er sprake van het kloneren van 
embryo's met het oog op het vergroten van de effectiviteit van medisch-geassisteerde 
voortplanting. Maar misschien is een ethische 'gelijkschakeling' van beide toepassingen te 
kort door de bocht. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of de mogelijkheid een 'high 
quality' embryo te vermenigvuldigen het risico vergroot dat men in het kader van PGD 

triviale selectie-criteria gaat hanteren. 

Gronden en grenzen van niet-di .. ectiviteit 
Via PGD is het terrein van erfelijklleidsvoorlichting en -onderzoek betreden, het thema 

van deel twee van dit boek. Het eerste thema betreft de ethiek van de genetic counseling, 
meer in het bijzonder de ethische gronden en grenzen van de norm van de niet-direc
tiviteit. Het thema spitst zich hier, anders dan in de voorafgaande hoofdstukken, toe op 
vruchtbare personen, die geen medische hulp bij voortplanting nodig hebben. Een ethische 

354 



evaluatie van (niet-) directiviteit veronderstelt conceptuele duidelijkheid. Een minimale 
interpretatie van de norm van niet-directiviteit is dat de hulpverlener niet zijn eigen 
mening mag opdringen, een maximale interpretatie is dat hij onvoorwaardelijk hulp moet 
bieden bij het realiseren van de 'parental goals' van de hulpvrager. 

In een 'kritiek van de niet-directiviteit' dient men de vraag of directiviteit mogelijk is 
duidelijk te onderscheiden van de vraag of directiviteit wenselijk is. Praktische en 
kentheoretische problemen met betrekking tot het ideaal van de niet-directiviteit knnnen 
de discussie over de wenselijkheid ervan Dict beslechten. 
De norm van de niet-directiviteit is ontstaan in de context van de 'reproductive counse
ling'. Het grootste deel van het hoofdstuk betreft dan ook deze context. Als variant van 
niet-directief counselen is door Arras het 'morele educatie'-model voorgesteld. Dit biedt 
een welkome correctie op zowel het informatie-model als het interpretatieve model van de 
arts-patiënt relatie. Tegelijk is echter een nadere bezinning op de mogelijke problemen 

van dit model van belang. In de mate dat de counselor, bewust of onbewust, een 
(impliciete) selectie van morele aspecten ter sprake brengt, kan er sprake zijn van 

verkapte directiviteit. In ieder geval vergt de implementatie van dit model dat gezond

heidsethiek onderdeel is van de opleiding tot arts en counselor. 
Tegenover degenen die met een beroep op het beginsel van 'niet-directiviteit' bepleiten 
dat de hulpverlener onvoorwaardelijke steun biedt bij het realiseren van de 'parental 
goals' van de cliënt, wordt verdedigd dat beroepsethische normen een toets vormen van 
de vraag om prenatale diagnostiek. Uit het ideaal van niet-directiviteit volgt niet: 'u 
vraagt, wij draaien'. De genoemde toetsen zijn overigens 'ongelijksoortig'. De eerste 
toets, betreffende het object van prenatale diagnostiek, in casu: onderzoek naar 'gezond
heidsproblemen', is een landelijke, (min of meer) 'harde' toets. De tweede toets, 

betreffende het voornemen van de zwangere vrouw die vraagt om prenatale diagnostiek, 
is niet landelijk, maar lokaal, en in zoverre 'zacht' - het beleid verschilt per centmm. De 
derde toets, betreffende de 'ernst', is, als ik het goed zie, een mengvorm. Zij is enerzijds 
landelijk, in zoverre dat het in ieder centrum een aandachtspunt is - er wordt overal 
gediscussieerd over 'moeilijke gevallen'. Deze toets is anderzijds lokaal, in zoverre er 
verschillen in opvatting bestaan over de grens tussen 'ernstig genoeg' en 'niet ernstig 
genoeg', en de afweging van moeilijke gevallen per centrum kan verschillen. Voorzover 
het gaat om prenataal DNA-onderzoek bestaat ten aanzien van de penetrantie van DNA

mutaties - te beschouwen als deelaspect van de 'ernst' van een mutatie - een globale 
landelijke normering, in zoverre de Overeenkomst prenataal DNA-onderzoek beperkt tot 

(mitochondriële ziekten en) monogene aandoeningen. 
Deze toetsen moeten zelf ook onderwerp zijn van nadere analyse en ethische discussie. 
Wat betreft de eerste toets rijst de vraag hoe men precies 'gezondheid' en 'gezondheids
probleem' conceptualiseert. Bovendien: is de eerste toets vanuit ethisch oogpunt een harde 
regel of een uitgangspunt, waarbij, in een individueel geval, van de regel kan worden 
afgeweken? Denk bijvoorbeeld aan de (uitzonderlijke) situatie van een vrouw die niet 
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weet van wie zij in verwachting is (van haar partner of van een 'lover' ... ), en, met het 

oog op de beslissing inzake het al dan niet uitdragen van de zwangerschap, vraagt om 

prenatale vaderschapsbepaling ('paternity testing'). Natuurlijk, hier was prenatale 

diagnostiek niet voor bedoeld - maar men kan moeilijk ontkemlen dat deze vrouw zich in 

een ernstige noodsituatie kan bevinden. Dat heeft zij dan misschien wel aan zichzelf te 
wijten, maar moet hier dan gelden 'eigen schuld, dikke bult'? 

Wat betreft de tweede toets heb ik verdedigd dat een 'voorwaardelijke', aan het voorne

men van de zwangere vrouw gerelateerde, toegang in zijn algemeenheid niet gerechtvaar

digd is, maar dat er uitzonderingen zijn (die de regel bevestigen). Ik heb dit laatste bepleit 

aan de hand van de paradigmatische casus voor onbehandelbare 'late onset' ziekten: HD. 

Het vereiste van consistentie betekent dat deze uitzondering ook voor 'vergelijkbare' 

gevallen zou moeten gelden. Maar welke gevallen zijn in relevante opzichten vergelijk

baar? Een complicerende factor is dat de begrippen 'late onsel' en 'onbehandelbaar' niet 

eenduidig zijn. 

En tenslotte: de Overeenkomst biedt in beginsel geen ruimte voor prenataal DNA

onderzoek naar predisposities voor multifactoriële ziekten. Hoewel deze grens, ook vanuit 

moreel oogpunt, op het eerste oog in de rede ligt, kan men er toch kritische vragen bij 

stellen. Om te beginnen is er een conceptueel probleem met betrekking tot de definiëring 

van monogene versus multifactoriële aandoeningen. Dat er een grijs gebied is, kan 
bijvoorbeeld worden geïllustreerd aan het gegeven dat er in individuele families soms zeer 

penetrante genmutaties voorkomen die predisponeren voor aandoeningen die strikt 

genomen niet als monogeen kunnen worden beschouwd - de 'dominante varianten van 
muItifactoriële aandoeningen'. En ten tweede (hiermee samenhangend) een moreel pro

bleem: is prenatale diagnostiek van 'genetische vatbaarheden' voor multifactoriële ziekten 

absoluuI onverantwoord? Mij lijkt dat de gl'Oolle van de kans dat de aanleg zich manifes

teert gewicht in de schaal legt, zeker als het gaat om een aal/zienlijke kans op een ern
slige, onbehandelbare, ziekte die zich vaak op relatief jOlige leeftijd manifesteert. Wat als 

in een individueel geval in een gezin een aarunerkelijk herhalingsrisico bestaat op de 
geboorte van een kind met een ernstige multifactoriële ziekte? 
Bij de beoordeling van het geven van advies aan mensen met een verhoogde kans op het 

krijgen van een kind met een aandoening of afwijking is het onderscheid tussen een 
gevraagd en een ongevraagd advies van belang. Het geven van advies-op-verzoek kan 

getuigen van goed hulpverlenerschap. De belangrijkste bezwaren tegen het geven van 

ongevraagd advies zijn dat dit een bedreiging kan zijn voor hun keuzevrijheid, en dat 

weldenkende mensen in belangrijke mate van mening kunnen verschillen over de grens 

tussen verantwoorde en onverantwoorde risico's voor het nageslacht. Tegen deze achter
grond dient te worden vastgehouden aan het uitgangspunt dat ongevraagde advisering 

ongewenst is. Een categorische afwijzing van ongevraagde advisering in de context van 
'reproductive counseling' is echter moeilijk te verdedigen. Het ongevraagd geven van de 

eigen mening zou in twee situaties aanvaardbaar kunnen zijn. Ten eerste in extreme 
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flsico-situaties, waarin een zeer grote kans bestaat op het krijgen van een kind met een 

ziekte die voor het kind langdurig, ondraaglijk lijden met zich meebrengt. Ten tweede 

wanneer een zwangere vrouw na prenatale diagnostiek zou overwegen een abortus te laten 

verrichten omdat a) de foetus een zeer lichte afwijking of goed behandelbare aandoening 

heeft, of b) van het ongewenste geslacht is. 

Ik heb lang geaarzeld over de vraag of het wel verstandig is het ideaal van de niet

directiviteit enigszins te relativeren, omdat daar een verkeerd signaal van uit zou k'Unnen 

gaan. Zoals gezegd, bestaat het vermoeden dat een (groot) aantal artsen directiviteit als 

uitgangspunt hanteert. Het gevaar is niet denkbeeldig dat zij aan pleidooien voor het 

erkennen van mogelijke uitzonderingen op het ideaal van niet-directiviteit een rechtvaardi

ging denken te kunnen ontlenen voor hun eigen handelen. Dit gevaar moet echter worden 

bestreden door uitgangspunt en uitzondering duidelijk als zodanig te benoemen, en door 

restrictieve voorwaarden te verbinden aan het geven van ongevraagd advies - niet door 

krampachtig het bestaan van uitzonderingen te blijven ontkennen. 

De mogelijkheid tot primaire en/of secundaire preventie, gericht op het behoud van de 

gezondheid van de foetus respectievelijk de verbetering van de prognose voor de aangeda

ne vrucht c.q. het toekomstige kind, kan gevolgen hebben voor de taak en attitude van de 

arts. De rechtmatigheid van ongevraagde adviezen wat betreft primaire en secundaire pre

ventie neemt toe naarmate de mogelijke gezondheidswinst voor het kind groter is en de 

belasting en risico's voor de zwangere vrouw kleiner zijn. Analoog hieraan is de legitimi

teit van een directieve opstelling jegens de hulpvrager met betrekking tot het (laten) 

inlichten van verwanten recht evenredig aan het belang van de verwanten bij het verne

men van de betreffende informatie. 

Wat is het gewicht van de norm der niet-directiviteit in de context van predictief genetisch 

onderzoek? Erfelijkheidsvoorlichting in verband met voorspellend genetisch onderzoek 

naar ziekten waarvoor preventie mogelijk is, zal meer het karakter hebben van een op 'de 

genetische maat' van het individu toegesneden gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 

(GVO). De ethiek van dit type erfelijkheidsvoorlichting zal in belangrijke mate worden 

beïnvloed door de ethiek van GVO, voorzover deze althans gericht is op gedragsverande

ring - en dus directief is. Hiermee is overigens niet gezegd (noch impliciet erkend) dat 

mensen een onvoorwaardelijke 'plicht tot gezondheid' hebben, en dat hulpverleners hen 

deze plicht moeten inpeperen. 26 Een ongevraagd advies van de arts kan immers worden 

gezien als een (niet-verplichtende) prudentiële raad om een in onze cultuur in brede kring 

gewaardeerd goed - in casu gezondheid - te behouden. 
Met betrekking tot voorspellend genetisch onderzoek bij kinderen die zelf (nog) geen deel 

kunnen hebben in de besluitvorming is niet respect voor 'parental autonomy' of niet

directiviteit jegens de ouders de dominante ethische norm, maar het belang van het kind. 

Rond het thema (niet-)directiviteit zijn er verschillende belangrijke vragen voor nader 

onderzoek. Ten eerste bepleit ik nader empirisch onderzoek naar de praktijk van de 

erfelijkheidsvoorlichting, met name voorzover deze wordt gegeven door huisartsen, 
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gynaecologen en obstetrici. Dit onderzoek is om minstens twee redenen van belang: niet 

alleen zijn er aanwijzingen dat de opvattingen van deze artsen ook in ons land vaak haaks 

staan op de 'officiële' ethiek van de erfelijkheidsvoorlichting, bovendien zal erfelijkheids

voorlichting naar verwachting in toenemende mate door deze artsen worden gegeven. Een 

aspect dat bijzondere aandacht verdient is het fenomeen van de zogenaamde 'twice told 

tales' Y Daalmee is bedoeld dat er, afuankelijk van de 'timing' en context van de 

erfelijkheidsvoorlichting, verschillen bestaan in de informatie die wordt verstrekt over de

zelfde ziekte: vóór of tijdens de zwangerschap, wanneer de verwekking of de geboorte 
van een aangedaan kind nog mogelijk is, en dit wellicht ook de 'verwachte uitkomst' is, 
zou er een neiging kunnen zijn om te ziekte in zijn ernstigste gedaante te schilderen (het 

'worst case' scenario), terwijl na de geboorte van een kind met dezelfde ziekte een veel 

gunstiger beeld wordt geschetst - het 'best case' scenario. Hoe vaak komt dit voor? Wat 
zijn de motieven van de betreffende hulpverleners? Is dit geen voorbeeld van de gewraak

te verkapte directiviteit? In hoeverre beïnvloedt deze praktijk de beslissingen van 
aanstaande ouders? 

Een tweede thema voor nader onderzoek is (niet-)directiviteit jegens niet-competente of 

verminderd-competente personen. Dit thema is uiteraard verweven met het debat over 

sterilisatie van vrouwen met een verstandelijke handicap, maar dient daarvan toch 

duidelijk te worden onderscheiden. 28 Sterilisatie is de mogelijke uitkomst van een proces 

van beraad en overleg. Het gaat mij hier om deze overlegsituatie zelf. SPD-consulente W. 
Blanken zegt in een recent interview: 'Altijd als je met verstandelijk gehandicapten praat 

over het krijgen van kinderen moet je ervoor waken ze in een bepaalde richting te sturen. 

Ik kan me voorstellen dat er hulpverleners zijn die hun cliënten zo beïnvloeden dat ze 
doen wat die hulpverleners graag willen. Ik vind zelf dat je uit respect tegenover je cliënt 

je eigen mening altijd op de achtergrond moet houden'." Ik neem aan dat zij hier 
impliciet stelling neemt tegen een directieve counseling, gericht op het ontmoedigen/ont

raden van het krijgen van kinderen. Is de norm van niet-directiviteit inderdaad onverkort 

van toepassing op het counselen van niet-competente of verminderd competente personen 
met kinderwens?3o Denk in dit verband ook aan de vraag van een verstandelijk gehandi

capte vrouw om sterilisatie ongedaan te maken. Hoe ziet een adequate counseling in dit 

geval uit? Mag, of moet, de arts ingaan op een dergelijk verzoek? Deze problematiek is 
een verbijzondering van de eerder gesignaleerde vraag naar de mogelijke morele 

implicaties van de indirecte of 'voorwaarden-scheppende' betrokkenheid van de arts bij 

het doen ontstaan van een kind. 

Voorspellen met genen: wat is 'good clinical pl'actice'? 

Predictief genetisch testen neemt waarschijnlijk in de toekomst een grote vlucht. Een 

groeiend aantal ziekten kan presymptomatisch worden voorspeld. Wat is in dit verband 

'good clinical practice'? Hoofdstuk 7 concentreert zich bij het beantwoorden van deze 

vraag op de casus erfelijke borstkanker. 
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De opvatting dat presymptomatische DNA-diagnostiek van 'late onsel' ziekten slechts 

aanvaardbaar is indien voor dragers gezondheidswinst mogelijk is of indien er sprake is 

van kinderwens, is te restrictief. Het is van belang dat voor de uiteenlopende vormen van 

.presymptomatische DNA-diagnostiek protocollen worden ontwikkeld. Richtlijnen moeten 

tot op zekere hoogte 'ziekte-specifiek' zijn. Er is behoefte aan 'moreel maatwerk'. Zolang 

de risico's en voordelen van predictief genetisch onderzoek onzeker zijn, dient dit onder

zoek plaats te vinden in het kader van een researchprogramma, zodat een systematische 
evaluatie mogelijk is. Richtlijnen voor predictief DNA-onderzoek hebben noodzakelijk een 

voorlopig karakter. Een regelmatige evaluatie in het licht van de opgedane ervaring en 

van nieuwe medisch-technische ontwikkelingen is cruciaal. 
Het gebl1likte protocol heeft de stl1lctuur van een vierluik. De eerste l1lbriek betreft de in

en uitsluitingscriteria. De hulpgever moet nagaan of het verzoek om de test vrijwillig is 

en of de kandidaat voor de test competent is. In geval van tijdelijke incompetentie (of 

tijdelijk verminderde competentie) verdient uitstel van de test aanbeveling. Is er sprake 

van permanente incompetentie, zoals in geval van een ernstige verstandelijke handicap, 
dan kunnen wettelijke vertegenwoordigers plaatsvervangend beslissen, en kan predictief 

testen in een individueel geval met een beroep op het gezondheidsbelang van de betrokke

ne verantwoord zijn. De bevoegdheid van ouders tot het geven van plaatsvervangende 

toestemming voor predictief genetisch onderzoek bij hun kind, dat nog niet zelf kan (mee) 

beslissen, wordt begrensd door 'het beste belang van het kind'. 

Bij de toegang tot predictief testen op 'late onset' ziekten met een slechte prognose kan 

zich een conflict van plichten voordoen wanneer de uitslag van de test tevens informatief 

is voor een verwant die niet wil weten. Een eenduidige richtlijn terzake doet geen recht 

aan het delicate karakter van de te maken afweging. Naarmate de mogelijkheden van 

dragers tot primaire en/of secundaire preventie toenemen, wordt in dergelijke conflictsitu

aties het relatieve gewicht van het recht van verwanten om niet te weten kleiner. 

De tweede rubriek van het vierluik betreft de eisen tcn aanzien van de voorbereiding op 

de test. Adequate pre-test counseling is van groot belang. Het draagt bij aan een afgewo

gen besluitvorming van mensen die psychisch minder sterk in de schoenen staan en een 

eventuele ongunstige uitslag van voorspellend onderzoek moeilijker zouden kunnen 

verwerken. Bij de overgang van voorspellend onderzoek van pilot studies ('research') 

naar de alledaagse praktijk ('service') dient adequate pre-test counseling te zijn gewaar

borgd. 'Informed consent' is geen sinecure. Gezien de complexiteit van de besluitvorming 

kan 'informed consent' het best worden gezien als een ('multistep') proces. 

Deel drie van het protocol betreft het mededelen van de uitslag. Voor het inlichten van de 

huisarts (of andere betrokken artsen) over de uitslag van predictief genetisch onderzoek is 

het 'geen bezwaar' -systeem aanvaardbaar. Met betrekking tot 'late onset' ziekten met een 

slechte prognose wordt waarschijnlijk niet voldaan aan de voorwaarden waaronder het 

doorbreken van het beroepsgeheim met een beroep op het belang van verwanten aanvaard

baar kan zijn. 
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Het laatste, vierde, deel van het protocol betreft de post-test counseling, interventies, en 

de evaluatie. Adequate. evenwichtige, informatie over eventuele mogelijkheden tot 

primaire enlof secundaire preventie is een conditio sine qua non voor een goede begelei

ding van dragers. Bij een eventuele 'reinforcement' in het kader van de evaluatie van 

experimentele vormen van preventie dient men de grens tussen welgemeende adviezen en 

een ongerechtvaardigde 'gezondheidsdrang' nauwlettend te bewaken. 

Uitgangspunt bij het opstellen van het protocol was dat ethische richtlijnen voor predictief 
genetisch onderzoek tot op zekere hoogte 'ziekte-specifiek' moeten zijn, dat moreel 

maatwerk nodig is. Temgblikkend rijst de vraag: waar zitten dan de verschillen? Welke 

richtlijnen zijn 'variabel'? Ik denk vooral aan de volgende punten: 
- wat betreft mensen met een verstandelijke handicap kan vermoedelijk alleen dan een 

variabele competentie-standaard worden gebruikt als het voorspellend onderzoek een 

duidelijk medisch belang van de betrokkenen dient; 
- of predictief genetisch testen van (jeugdige) kinderen verantwoord is hangt met name af 
van de vraag of men dragers iets te bieden heeft in termen van preventie of behandeling, 

en van de beginleeftijd van de betreffende ziekte (zie verder hoofdstuk 8); 
- in conflictsituaties is het gewicht van het recht van een bloedverwant om niet te weten 

wat de eigen genetische status is in belangrijke mate afllankelijk van de prognose voor 
dragers; het recht weegt minder zwaar naarmate de mogelijkheden van dragers tot 

primaire enJof secundaire preventie toenemen; 

- naarmate aan het ondergaan van de test meer risico's kleven is het belangrijker informed 

consent te zien als een 'multistep' proces; 

- in conflictsituaties is het gewicht van het beroepsgeheim zwaarder naarmate de prognose 

voor verwanten 'at risk' somberder is; 

- het gewicht van de norm der niet-directiviteit in de begeleiding van dragers bij het 

maken van een keuze uit eventuele preventieve opties is afllankelijk van de (bewezen) 

preventieve waarde en de belasting van deze opties. 

Hoofdstuk 7 besluit met een voorlopige afwijzing van bevolkingsonderzoek op drager
schap van mutaties in borstkankergenen, en met een pleidooi voor integrale educatie. Dit 

laatste is ook van belang voor onderzoekers die zich bezig houden met wetenschappelijk 
onderzoek naar zogenaamde 'kandidaat'-genen bij leden van aangedane families.:n Ik 

raak hiermee aan een eerste punt voor nader ethisch onderzoek. De schaarse publicaties 

over de ethiek van genetische research concentreren zich sterk op de mogelijke risico's 

van deelname aan deze research en veronachtzamen een (zowel chronologisch als 

inhoudelijk) preliminair moreel probleem: de rekrutering van participanten onder de 

verwanten van de index persoon.)1 Dit probleem is vooral relevant in de context van 

genetische research naar onbehandelbare 'late onset' ziekten. Omdat het een verwaarloosd 

probleem is, sta ik er iets langer bij stil. Het sleutelprincipe van wetenschappelijk 

onderzoek met mensen, namelijk dat aandacht voor de belangen van de deelnemers altijd 
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voorrang verdient boven de belangen van wetenschap en samenleving, is uiteraard ook 

van toepassing op verwanten die worden benaderd voor deelname in genetische research. 

Kan de rekrutering van verwanten worden gerechtvaardigd in het licht van dit beginsel? 
Een bevestigend antwoord is slechts mogelijk indien de mogelijke voordelen van deelname 

groter zijn dan de mogelijke risico's. Wat dit laatste betreft wijs ik op het volgende: In 
veel gevallen vermoeden de verwanten niet dat de ziekte waaraan de index persoon lijdt 

erfelijk kan zijn, en dat zij zelf een verhoogd risico hebben op het krijgen van de ziekte. 

Als zij dit wel vermoeden, onderschatten zij regelmatig de grootte van het eigen risico. 

Tegen deze achtergrond kan het verzoek aan verwanten om deel te nemen in genetische 

research de ongevraagde boodschap inhouden dat zij (en hun kinderen) een (sterk) 

verhoogd risico hebben op dragerschap van ziekmakende genen. Deze boodschap is te 
meer belastend als de betreffende ziekte onbehandelbaar is, en effectieve methoden tot 

preventie ontbreken. 

De psychosociale risico's betreffende de rekrutering van mogelijke deelnemers verdienen 

gepaste aandacht in de 'risk-benefit' analyse van dit type research. Deze risico's zijn 

wellicht moreel aanvaardbaar als de mogelijke voordelen van deelname zwaarder wegen. 

Men mag echter niet bij voorbaat aannemen dat dit het geval is. Veelgenoemde voordelen 

zijn onder andere dat deze research predictief genetisch testen mogelijk maakt, dat het in 
staat stelt tot een betere voorbereiding op de toekomst (met name gezins- en carrièreplan

ning), en dat research uiteindelijk leidt tot preventie en betere behandeling van de ziekte. 

Men moet zich echter realiseren dat deze voordelen onzeker zijn, om niet te zeggen 

speculatief, en waarschijnlijk niet innninent. Zo wordt de tijd die nodig is voor de 
ontwikkeling van therapeutische behandelingen voor dementieën eerder geschat op enkele 

decennia, dan op enkele jarenY Bovendien zal de wetenschap van verwanten dat zij een 

verhoogd risico hebben in veel gevallen geen positieve bijdrage leveren aan hun geïnfor
meerde besluitvorming iIlZake de voortplanting. Immers, een aantal verwanten zal hun 

gezin reeds voltooid hebben, terwijl andere verwanten de betreffende risico's wellicht niet 

relevant achten voor toekomstige voortplantingskeuzen. Tenslotte leert de ervaring met 

presymptomatische diagnostiek van HD dat slechts een minderheid van de mensen 'at 
risk' vraagt om predictief testen op de aanleg voor laat in het leven optredende, onbehan

delbare ziekten. Tegen deze achtergrond is het rekruteren van mogelijk nietsvermoedende 

verwanten voor deelname aan genetische research naar onbehandelbare 'late onset' ziekten 

moeilijker te rechtvaardigen dan veelal wordt aangenomen. In ieder geval verdient dit 

preliminaire probleem een prominente plaats op de agenda voor onderzoek naar de ethiek 

van dergelijke research. 
Er zijn uiteraard ook andere thema's voor nader ethisch onderzoek. Denk bijvoorbeeld 

aan de vraag of er uitzonderingen mogelijk zijn op het vereiste van deelname aan pre-test 

counseling. Wat te doen als iemand om hem moverende redenen afstand doet van zijn 
'recht op counseling'?34 Kan dit onder omstandigheden worden geaccepteerd (en zo ja. 

waarom, en onder welke voorwaarden), of zou dat in strijd zijn met de zorgvuldigheid? 
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Een omvangrijk probleemcomplex is natuurlijk de ethiek van predictief genetisch 
onderzoek bij kinderen. Dit komt in hoofdstuk acht aan de orde. En 'last, but not least' 

vergt 'multiplex testing' (MPT) een ethische analyse. Ik kom hier aan het slot van dit 
hoofdstuk op terug. 

Wat betreft voorspellend onderzoek naar later in het leven optredende ziekten is ook 
empirisch onderzoek nodig. Ik noem slechts twee onderwerpen. Ten eerste: Empirisch 

onderzoek naar de uitkomst van conflictsituaties kan van belang zijn deze beter te 
begrijpen en te hanteren. Wat als in een individueel geval het recht van iemand om niet te 

weten wat zijn genetische status is - bijvoorbeeld wat betreft dragerschap van de ziekte 
van Huntington - volgens de counselor moet wijken voor het recht van iemand om wel te 

weten - of andersom? Wat zijn in de praktijk de gevolgen? Wat zijn de risico's van de 

verschillende opties? En ten tweede: hoe is te verklaren dat draagsters van een mutatie in 
BRCA die in centrum A zijn gecounseld veel vaker besluiten tot preventieve mastectomie 

dan draagsters die gecounseld zijn in centrum B? 

Predictief genetisch onderzoek en het belang van het kind 

Ten aanzien van het predictief genetisch testen van kinderen is een gedifferentieerde 

stellingname nodig. Moreel relevante variabelen zijn, behalve de (in)competentie van de 
betreffende minderjarige, met name de leeftijd waarop de betreffende ziekte zich 
manifesteert, en het al dan niet beschikbaar zijn van mogelijkheden tot preventie en/of 

behandeling. Wat betreft predictief testen heb ik vier categorieën onderscheiden. 
Predictief genetisch onderzoek bij het (wilsonbekwame) kind (op verzoek van de ouders) 

naar laat in het leven optredende ziekten, waarvoor geen preventie of behandeling 

mogelijk is (de eerste categorie), is niet verantwoord. Dit stelt ook morele grenzen aan 

het streven om door middel van empirisch onderzoek meer duidelijkheid te verkrijgen 

over de effecten van predictief testen in deze categorie - in het licht van de mogelijk 
disproportionele verhouding van de voor- en nadelen van dergelijke testen voor het kind 
is 'empiricism' 'second best'. Ook de richtlijnen van de Vereniging voor Gezondheids

recht voor erfelijkheidsonderzoek bieden onvoldoende bescherming van de belangen van 

het kind en van diens recht om 'niet te weten' .35 

Als een 'geëmancipeerde minderjarige' zelf om dergelijke testen vraagt, dient dit niet a 
priori te worden afgewezen. Bij de beoordeling van de competentie dient men een varia

bele competentie-standaard te gebruiken: naarmate de psychosociale risico's van de 

predictieve test toenemen, moet men hogere eisen stellen aan de competentie. 

De tweede categorie betreft ziekten waarvoor preventie of behandeling mogelijk is. Hier 
geldt dat niet zozeer het verrichten van het onderzoek, als het niet-verrichten ervan een 

morele rechtvaardiging behoeft. Hoewel het 'overrulen' van een eventuele weigering door 

ouders van de toestemming mogelijk aanvaardbaar kan zijn, is terughoudend aangewezen. 

Een belangrijk aandachtspunt is de 'timing' van het onderzoek. Bij de te maken afweging 

zijn vooral het bevorderen van de zelfbeschikking van het kind en het maximaliseren van 
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de kansen op preventie van belang. 

Wat betreft de derde categorie: predictief genetisch onderzoek naar ziekten die op de 

kinderleeftijd optreden waarvoor geen mogelijkheden tot preventie of behandeling bestaan, 

is een gedifferentieerde stellingname aangewezen. Het standpunt dat dergelijk onderzoek 

per se ethisch onverantwoord is, is al te rigide, de opvatting dat dergelijk onderzoek 

'moreel neutraal' is, onzorgvuldig. Onder bepaalde voorwaarden kan dergelijk onderzoek 

niet-medische voordelen hebben (voor ouders enlof kind) en verantwoord zijn. Ten 

aanzien van de subcategorie van (onbehandelbare) ziekten met een variabele beginleeftijd 

- die zich meestal manifesteren op de kinderleeftijd, maar soms later - is grotere terug

houdendheid op zijn plaats. 

En tenslotte: predictief genetisch onderzoek naar ziekten waarvoor wellicht preventie of 

behandeling mogelijk is. Voorspellend onderzoek dient in dit geval bij voorkeur plaats te 

vinden in het kader van een researchprogramma. Ook de psychosociale aspecten moeten 

in de evaluatie worden betrokken. Voorwaarde is onder andere dat is voldaan aan het 
proportionaliteitsbeginsel. 

Vervolgens belichtte ik ethische aspecten van genetische screening van kinderen. De 

richtlijnen van onder andere de commissie 'Genetische Screening' van de Gezondheids
raad zijn onvoldoende afgestemd op neonatale screening op behandelbare ziekten. Met 

name het vereiste dat de hulpverlener zich niet-directief moet opstellen is in dit verband 

niet van toepassing. De (vermeende) internationale trend in de richting van verplichte 

deelname aan neonatale screening op behandelbare ziekten verdient echter, zo betoogde 

ik, geen navolging. Het is overigens merkwaardig dat de hoge kosten verbonden aan het 

dieet voor PKU in ons land veelal slechts zeer gedeeltelijk worden vergoed. (Minstens 

even merkwaardig is dat dit in het maatschappelijk debat tot nog toe zo weinig aandacht 

heeft gekregen.) Dit betekent in de praktijk een grote aanslag (oplopend tot duizenden 

guldens per jaar) op het budget van mensen met een modaal inkomen. Dit lijkt mij 

evident onrechtvaardig. 

Wat betreft genetische screening van kinderen vergen (minstens) twee nieuwe categorieën 

een ethische analyse: neonatale screening op onbehandelbare ziekten, en screening op 

afwijkingen die predisponeren voor een multifactoriële ziekte. Een verbod-bij-voorbaat 

van neonatale screening op onbehandelbare, zeer vroeg in het leven optredende ziekten, is 

aanvechtbaar. Aanbeveling van neonatale DMD~screening is echter vooralsnog prematuur. 

Onder andere enkele 'informed consent-issues', en de mogelijke schending van het recht 

'om niet te weten' van jongens die de spierziekte van Becker onder de leden hebben, 

vragen om nadere aandacht. Preconceptionele screening van vrouwen op dragerschap van 

DMD zou vanuit ethisch oogpunt in theorie belangrijke voordelen hebben vergeleken met 

neonatale DMD-screening. DMD 'carrier' screening is echter, minstens voorlopig, in de 

praktijk geen bruikbaar alternatief. Zoals gezegd, is DMD slechts één kandidaat voor 

neonatale screening op onbehandelbare ziekten. Een ander voorbeeld is het fragiele X 

syndroom. 36 Voor deze aandoening geldt, anders dan voor DMD, dat 'carrier' screening 
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onder (jong-)volwassen vrouwen een bruikbaar alternatief zou kn.lllen zijn, hetzij 

preconceptioneel, hetzij tijdens de zwangerschap. Tegen deze achtergrond is een compara

tieve ethische analyse vereist van de alternatieve screeningsstrategieën. 
Genetische screening van kinderen op erfelijke vatbaarheden voor multifactoriële ziekten 

kan verantwoord zijn. indien het voldoet aan de geldende criteria voor genetisch bevol
kingsonderzoek. De verwachting is dat dit, indien ooit, slechts zelden het geval zal zijn. 

Indien een dergelijke screening schoolgaande kinderen als doelgroep heeft, kan screening 

via de school praktische voordelen hebben. Deze moeten echter worden afgewogen tegen 

potentiële risico's, met name voor de vrijwilligheid van deelname, en de vertrouwelijk

heid van de testuitslagen. 

Screening op AAT-deficiëntie, een afwijking die predisponeert voor (onder andere) 

longemfyseem, is voorbarig. Vanwege het risico dat kinderen die niet behept blijken met 

deze deficiëntie tcn onrechte gaan denken dat zij veilig kunnen roken, is het goed 

denkbaar dat een dergelijke screening contra-productief zou zijn. Overigens is het een 

goede zaak dat anti-rook-campagnes geleidelijk meer aandacht krijgen voor de schadelijke 

effecten van roken door ouders voor kinderen. De betreffende risico's rechtvaardigen een 
ontmoediging van roken door ouders, geen verbod van roken in de thuissituatie. 

Ook hier enkele thema's voor nader onderzoek. Ik heb al opgemerkt dat predictief testen 

bij voorkeur dient plaats te vinden in een research project. Dit moet ook de psychosociale 

effecten voor de betreffende kinderen onderzoeken. Komt het voor dat 'geëmancipeerde 

mindeljarigen' vragen om presymptomatische diagnostiek van onbehandelbare 'late onseC 

ziekten? Zo ja, hoe vaak, en wat zijn de redenen? Hoe gaan hulpverleners om met 

dergelijke verzoeken, en waarom? Een algemener punt voor empirisch onderzoek betreft 

de mate van 'compliance' van mensen die een erfelijke aanleg hebben voor een bepaalde 

ziekte. Een Canadese commissie is ronduit sceptisch: 'Experience shows that rates of 

compliance with medical treatment regimes are aften quite low, even when people are 

already actually ill. In the case of susceptibility genes, where an illness is not yet present 

to serve as a motivating factor, compliance rates are likely ta be lower still' Y Ook de 

geneticus Clarke waarschuwt vao"r al te hoge verwachtingen. 38 Tegelijk wijs ik er 

nogmaals op dat verschillende studies aantonen dat jongeren bij wie vroeger AAT

deficiëntie is aangetoond veel minder vaak roken dan andere jongeren. Dit suggereert een 

goede 'compliance' - en is een reden te meer onderzoek te doen naar factoren die de mate 

van compJiantie door personen met genetische 'gevoeligheden' beïnvloeden. 

Natuurlijk zijn er ook legio onderwerpen voor nader ethisch onderzoek rond voorspellend 

genetisch onderzoek bij kinderen. Ik heb, in een eerste poging greep te krijgen op de 

materie, vier categorieën onderscheiden. \Vaarschijnlijk is een verdere differentiatie 

nodig, een uitbreiding van (in moreel opzicht te onderscheiden) categorieën. Zo heb ik 

wat betreft onbehandelbare ziekten een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën, 

namelijk 'late' - en 'early onse!'. Ook met betrekking tot behandelbare ziekten zou het 

van belang kunnen zijn een dergelijk onderscheid te maken. In mijn schema beperk ik mij 
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tot behandelbare ziekten van de kinderleeftijd. Maar wat te denken van een verzoek van 

ouders hun kind 'at risk' voorspellend te testen op de aanleg voor (iets) later in het leven 

optredende behandelbare ziekten, zoals FAP? En wat als een preventieve borstamputatie 
een effectief middel blijkt tegen het krijgen van erfelijke borstkanker? Mogen ouders dan 

hun zesjarig dochtertje 'at risk' laten testen op dragerschap? Wat is in dit verband de 
morele relevantie van het percentage volwassenen 'at risk' dat besluit zich te laten testen? 
Is het honoreren van het verzoek van de ouders minder problematisch als blijkt dat de 
meeste risicodragers zich te zijner tijd toch laten testen? \Vat betreft de categorie behan

delbare ziekten van de kinderleeftijd is nader onderzoek nodig naar de vraag of, en zo ja, 
onder welke voorwaarden, een eventuele weigering door de ouders van toestemming voor 
predictief genetisch onderzoek kan worden gepasseerd. En tenslotte: op macro-niveau 
speelt de vraag naar prioriteiten binnen de gezondheidszorg in relatie tot erfelijkheidson
derzoek, en met name in relatie tot eventuele toekomstige programma's voor 'susceptibili
ty' screening. Is het verantwoord grote bedragen te investeren in dergelijke screeningspro
gramma's indien met een 'simpele' GVO van de totale populatie wellicht méér gezond
heidswinst kan worden geboekt? 

In de toekomst zullen de technische mogelijkheden tot predictief testen van kinderen sterk 

toenemen. Ik stip hier enkele mogelijke toepassingen aan die nader ethisch onderzoek 
vergen. Ten eerste: voorspellend genetisch onderzoek naar pJ)'chiatl'ische ziekten, zoals 

schizofrenie.39 De Britse geneticus Clarke waarschuwt dat de psychosociale risico's van 

'susceptibility testing' voor het kind vooral aan de orde zijn als het -gaat om deze 
categorie aandoeningen. Experts denken dat kinderen met de aanleg voor schizofrenie 
wellicht extra gevoelig zijn voor emotionele stress: 'The suggestion that a knowledge of 

suceptibility could be helpfui through permitting the vulnerable individuals to modify their 

lifestyle assumes that environmental stresses could be avoided, but ignores the fact that 
such information could itself be a powerful stressor'. 40 Met andere woorden: voonveten
schap omtrent dragerschap van de predispositie zou wel eens een 'self-fulfilling prophecy' 
ktlIUlen zijn. 
Een tweede toepassing die noopt tot een nadere discussie is predictief genetisch testen in 
het kader van de sportgeneeskunde. In de vakliteratuur worden reeds diverse voorbeelden 
genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het predictief testen van kinderen op familiale hypertro

fische cardiomyopathie (FHC), met de bedoeling kinderen 'at risk' te beschermen tegen 
de risico's van grote lichamelijke inspanning, met name 'sudden death'. De opvatting van 
Roberts, een Amerikaanse expert met betrekking tot de genetica van deze aandoening, laat 
aan duidelijkheid niets te wensen over: 'The role of genetic testing in FHCM .. , as a 
screening tooi in the young athlete at the school-age level is self-evident'. 41 Een tweede, 

vooralsnog speculatiever, voorbeeld is voorspellend onderzoek van jeugdige boksers op 
het allel 'Apolipoprotein E (APOE),4'. Deze mutatie is mogelijk geassocieerd met 
'chronic traumatic brain injury' (CTBI, ook wel genoemd: dementia pugulistica) in 'high

exposure boxing'. Dragerschap van dit allel zou een bokser dus wellicht predisponeren 
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voor CTBI. 42 Hetzelfde zou, zo stellen de onderzoekers, kunnen gelden voor beoefe

naars van andere 'contactsporten' . zoals voetbal, rugby, en ijshockey. De auteurs 
benadrukken dat het gaat om een hypothese die vraagt om nader onderzoek. Een recent 
rapport van een Amerikaanse werkgroep stelt in dit verband (enigszins cryptisch): 'If 

these findings are confinned, policies regarding susceptibility testing of children and 

adolescents (for example, those participating in contact sports) will need careful re
view' ,43 

Het eventuele gebruik van voorspellende testen in het kader van de sport (-geneeskunde) 

roept een cluster van ethische vragen op, onder andere: wat zijn de verantwoordelijkheden 
van de diverse betrokkenen, onder andere de jeugdige atleet zelf, de ouders, trai

ners/sportleraren, artsen en, eventueel, de samenleving? Wat zijn de potentiële conflicten? 
De introductie van predictief genetisch onderzoek kan verstrekkende gevolgen hebben, 
zowel VOOf het individu, als voor de toekomstige organisatie en regulering van sport. Wat 
betreft het risico van APOE-testen voor de individuele sporter valt om te begitmen te 
denken aan het feit dat dragerschap van een APOEE4 allel predisponeert voor de 'late 

onset' vorm van de ziekte van Alzheimer (AD) - of de drager nu bokst of niet. Zelfs als 
de drager besluit tot een gezonde leefstijl, en afziet van boksen, heeft hij nog steeds een 

verhoogd risico op AD. Dit is vanwege het ontbreken van effectieve preventieve en 
therapeutische opties potentieel zeer belastende informatie. Wie beslist trouwens over wat 
er gebeurt als een kandidaat-sporter een predispositie draagt? Gaat het alleen om het 

bevorderen van een weloverwogen keuze door het betreffende individu, of kan de toegang 
tot bepaalde sporten 'op medisch advies' worden geblokkeerd? Toegepast op de casus 

'boksen': 'The presence of an APOE-etha4 allele ... would not necessarily precJude a 
boxer from participation but could be an indication to minimize or more strictly limit 
exposure to the sport ... '.44 Wordt hier niet in feite in bedekte termen gezegd dat een 
drager van het genoemde allel (indien de hypothese wordt bevestigd) riskeert dat hij een 
prof-carrière wel kan vergeten? De implicaties van predictief testen in de sportgeneeskun
de zijn mogelijk nog verstrekkender. Het is geenszins denkbeeldig dat dergelijke testen 
verplicht onderdeel worden van de medische keuring die sporters vaak toch al moeten 
ondergaan om in aanmerking te komen voor een proflicentie. In dat geval zou er sprake 
zijn van een 'coercive offer', gerechtvaardigd met een beroep op het belang van de 
betreffende sporter. Stel dat een dergelijk paternalisme gerechtvaardigd zou zijn, kan dit 
dan een rechtvaardiging bieden voor een verplichting tot het ondergaan van predictieve 
testen die, zoals onderzoek op dragerschap van het APOE allel, zélf een ernstig risico 
inhouden voor het welbevinden van de betrokkene, ook als hij 'veilig sport' (of om 

gezondheidsredenen met sporten stopt)? Vergelijkbare vragen rijzen met betrekking tot 
predictief testen op FHC. Wat daar ook van zij, de opvatting van Roberts, dat dergelijke 

testen als vanzelfsprekend routinematig moeten worden aangeboden aan jeugdige 
(amateur-)sporters (krachtens de Wbo te beschouwen als bevolkingsonderzoek), is 

gevaarlijk naïef. 
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Relevant is ook de vraag of voorspellend testen van aspirant-boksers op de predispositie 

voor dementia pugulistica geen (dubieuze vorm van) geneticalisering is. Een te overwegen 

alternatief voor predictief testen, en voor het uitsluiten van dragers van de predispositie, 

zou zijn een nadere discussie over de ethiek van boksen. Dit hoeft geenszins te leiden tot 

een verbod van de bokssport, zoals bepleit door de British Medical Association. 45 De 

Britse ethicus Gillon verdedigt dat de huidige beoefening van de bokssport ongewenste 

aspecten bevat die zelfs niet getolereerd kunnen worden als de betrokken volwassenen 

daar vrijwillig in toestemmen. 46 Eén van zijn argumenten is ontleend aan de gangbare 

ethiek van boksen, inhoudend dat bepaalde soorten stoten ongeoorloofd zijn, met name 

stoten onder de gordel. De vermoedelijke ratio daarvan is dat deze stoten te gevaarlijk 

zijn, of anderszins verwerpelijk. Maar, zo betoogt Gillon, 'if punches at the balls are too 

dalnaging andlor otherwise repellent to be tolerated by boxing itself how can the sport 

tolerate punches to the brain? The logic of foul if below the belt seems to apply at least as 

strongly to above the shoulders'. 

Een laatste opmerking met betrekking tot voorspellend genetisch testen van kinderen. Tot 

nog toe ben ik er van uit gegaan dat overleg over en toepassing van predictief testen bij 

kinderen plaats vindt in het kader van de arts-patiënt relatie. Dit tot nog toe vanzelfspre

kende gegeven wordt aan het wankelen gebracht door de introductie van vrij verkrijgbare 

'do it yourself'-testen. Onder andere in Engeland is inmiddels een postorderbedrijf actief 

op 'de markt van genen en geluk': belangstellenden kunnen een CF-test bestellen en 

zichzelf op CF-dragerschap testen. Hetzelfde is mogelijk wat betreft prediclieJ-genetische 
testen. De normatieve discussie over deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenenY 

Belangrijkste voordeel is de keuzeruimte voor het individu, de vrijheid van het 'kunnen 

weten', onatbankelijk van het oordeel van de hulpverleners. Aan deze ontwikkeling 

kleven echter ook aanzienlijke risico's. Zo noemt een recent advies van de Gezondheids

raad met name het risico van het ontbreken van een adequate 'pre-test' counseling, de 

onjuiste interpretatie van testuitslagen door leken, en het ontbreken van de mogelijkheid 

een goede 'follow up' te garanderen." Het valt op dat het normatieve debat over 'doe 

het zelf' -testen grotendeels beperkt is tot de vraag of het aanvaardbaar, of zelfs wenselijk, 

is de vrije verkrijgbaarheid daarvan aan banden te leggen ter bescherming vall de consu
ment. Het debat is zo een verbijzondering van de discussie over paternalisme en anti

paternalisme. Dit impliceert mijns inziens een onwenselijke probleemreductie. Een punt 

dat in de discussie niet mag ontbreken is dat een vrije verkrijgbaarheid van zelftests wei

nig of geen garanties biedt (kán bieden) voor een zorgvuldige afweging van de voors en 

tegens van predictief genetisch onderzoek bij kinderen, en voor de naleving van richtlijnen 

terzake. Natuurlijk, men zou kunnen bepalen dat dergelijke testen, indien zij al beschik

baar komen voor 'thuisgebruik', niet aan mindeljarigen mogen worden verkocht. Deze 

beveiliging is echter bepaald niet waterdicht; ouders zouden naar eigen believen (overi

gens waarschijnlijk met de beste bedoelingen) testen voor hun kinderen kunnen kopen - en 
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natuurlijk aan de verkoper vertellen dat het 'voor eigen gebruik' is. Het gevaar is dan ook 

groot dat fundamentele belangen en rechten van het kind op de gentest-markt in het 

gedrang komen. Dit risico vormt een krachtig argument voor regulering: de vergroting 

van de 'vrijheid van het kunnen weten' van volwassenen mag niet worden betaald met een 

- wellicht grootschalige - inbreuk op het recht om niet te weten van kinderen. De 

haalbaarheid van adequate regulering terzake, ook in Europees verband, vraagt nader 

onderzoek. 

Ik besluit met een pleidooi voor een tijdige ethische bezinning op 'multiplex testing' 

(MPT) - zonder twijfel de meest ingrijpende toekomstige ontwikkeling wat betreft 

genetische diagnostiek. 49 Wat precies de implicaties zunen zijn van deze revolutionaire 

technologie voor gezondheidszorg en samenleving is nog niet te voorzien. Hetzelfde geldt 

voor de ethische vragen bij en problemen van MPT. Ik plaats hier slechts enkele 

kanttekeningen, primair met de bedoeling de noodzaak van ethisch onderzoek te illustre

ren. Wellicht vinden sommigen dit niet opportuun, omdat MPT momenteel nog niet of 

nauwelijks aan de orde is. Het is echter van belang om op toekomstige ontwikkelingen en 

de daarmee verweven problemen te anticiperen; alleen zo is een prevel/lieve ethiek 

mogelijk, die in staat stelt om problemen te voorkómen of in ieder geval beter te hante

ren. 

Volgens de Amerikaanse geneticus \Veber wordt 'whole genome polymorphism screening' 

waarschijnlijk een substantieel deel van de alledaagse preventieve gezondheidszorg. De 

reden voor het verrichten van combinatie-testen is volgens hem primair economisch: 

'sillgle gene tests' zijn in het algemeen duur - 'the costs of testing numbers of genes 

illdividllally will be prohibitive'.50 De grootste uitdaging voor genetici is, aldus Weber, 

het ontwikkelen van methoden 'for screening the genomes of large numbers of people to 

obtain the greatest amount of information at the lowest possible cost'. 51 Al is het 

scenario van het grootschalig in kaart brengen van 'complete genenplaatjes' wellicht 

speculatief, we kunnen (met bijvoorbeeld een commissie van het Amerikaanse Institute of 

Medicine) gevoeglijk aannemen dat de mogelijkheden tot genetisch testen exponentieel 

zullen toenemen - en dat de techniek van MPT/DNA-chiptechnologie voor de deur 

staat. 52 Ter bepaling van de gedachten stip ik enkele denkbare toepassingen van MPT 

aan, bij achtereenvolgens volwassenen, kinderen, en in de context van prenataal onder

zoek. 
Om te begilillen MPT bij volwassenen. Ik beperk mij tot precollcepliolleel testen op 

dragerschap van erfelijke afwijkingen, gericht op het bevorderen van een geïnformeerde 

beslissing inzake de voortplanting. Onderzoek op dragerschap van recessief erfelijke 

ziekten was tot voor kort altijd beperkt tot één enkele aandoening, bijvoorbeeld cystische 

fibrose (CF). On-langs is in het buitenland een trial verricht voor screening op drager

schap van drie ziekten tegelijk ('triple disease screening')." De combinatie was beperkt 

tot dragerschap van recessief erfelijke ziekten (waar de aanstaande ouders zelf geen last 
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van hebben of krijgen). Het is echter denkbaar dat in het kader van MPT óók onderzoek 
wordt verricht op dragerschap van autosomaal dominant erfelijke ziekten en/of drager

schap van predisposities voor muItifactoriële ziekten. Deze optie wordt al in de literatuur 
bepleit. Een voorbeeld betreft de context van medische hulp bij vool'lplanting aan 

onvlUchtbare personen - waarmee nog eens de link tussen ART en klinische genetica 
duidelijk wordt. De artsen Gullick en Handyside opperden het idee om alle infertiele 

wensouders die opteren voor IVF of ICSI te screenen op dragerschap van relatief veel 
voorkomende gendefecten, zoals mutaties in de borstkanker-genen BRCA 1 en -2. Aan 

dragers zou de arts vervolgens PGD kunnen aanbieden." In dezelfde lijn redenerend kan 
men onvruchtbare wensouders routinematig een screeningstest aanbieden op dragerschap 
van vaker voorkomende recessief erfelijke ziekten, zoals cystische fibrose (CF). Dit is in 
enkele IVF-klinieken in bijvoorbeeld de VS en België al praktijk, terwijl de Britse 

'Human Fertilisation and Embryology Authority' (HFEA) onlangs liet weten dat zij een 

dergelijk aanbod aanmoedigt." 

Beide voorstellen (en praktijken) roepen ieder op zich al belangrijke vragen op. Het gaat 
in beide gevallen om (in ons land vergunningplichtig) genetisch bevolkingsonderzoek 
onder in-/subfertiele paren. Bevolkingsonderzoek op dragerschap van borstkankergenen 
(BRCA I, -2, etcetera) is, zo heb ik betoogd, om allerlei redenen prematuur (zie hoofd
stuk 7). CF 'carrier' screening onder infertiele wensouders ligt wellicht voor de hand in 

Engeland en de VS, waar al langere tijd (op kleinere schaal) screening op CF-dragerschap 

plaats vindt. maar kan slechts worden gesteund indien CF- 'carrier' screening alles afwe
gend aanvaardbaar is." Van belang voor een debat over MPT is dat Gullick en Handysi
de, en wellicht ook de HFEA, hun eigen voorstel zien als een voorbeeld dat 'uitbreiding 

verdient' .51 Biedt men zo niet in principe een vrijbrief voor het routinematig aanbieden 
van brede combinatie-testen aan infertiele wensouders? 
Een ander voorbeeld, eveneens op het raakvlak van medische hulp bij voortplanting en 
klinische genetica, is MPT bij donoren van gameten. Zoals gezegd behoort het tot de 

professionele standaard gameetdonoren te testen op HIV. Steeds vaker wordt in het 
buitenland bepleit gameetdonoren routinematig genetisch te testen, met name op drager

schap van CF." Dit lijkt slechts het begin van een omvattender screening. Zo acht de 

HFEA onderzoek van de donor op (dragerschap van) andere ziekten 'appropriate' als er 
een geschikte test is, en men zo het doorgeven van een ernstige ziekte kan voorkómen, 

terwijl de Amerikaanse filosoof Strong verdedigt dat screening van donoren op de aanleg 
voor bepaalde (niet nader omsclrreven) multifactoriële ziekten in de rede ligt. 59 

Wat betreft 'combinatie-testen' bij kinderen beperk ik mij tot de context van neonatale 
screening. Zoals reeds opgemerkt zal deze screening zich naar verwachting over meer 
ziekten gaan uitstrekken (zie hoofdstuk 8). In Engeland wordt overwogen het aantal 
ziekten waarop men neonataal screent uit te breiden van twee (PKU en CHT) naar 17.60 

Met betrekking tot de toepassing van MPT vóór de geboorte heb ik al gewezen op de, 

vooralsnog theoretische, toepassing in het kader van PGD (zie hoofdstuk 5). Hier en daar 
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wordt al geëxperimenteerd met combinatie-testen in het kader van de reguliere prenatale 

diagnostiek. In een Amerikaanse trial werden zwangere vrouwen onderzocht op drager
schap van drie recessief erfelijke ziekten tegelijk. 61 En de Milanese gynaecoloog Bram

bati biedt zwangere vrouwen niet alleen routinematig prenataal onderzoek aan op NBD en 
chromosomale afwijkingen, maar ook op dragerschap van CF en het fragiele X syndroom 

(persoonlijke mededeling, prof. dl' B. Brambati). 

De ontwikkeling van MPT roept legio ethische (en ethisch relevante) vragen en proble

men op. Deze zijn deels algemeen, deels specifiek voor de toepassing van MPT in een 

bepaalde setting. Wat de algemene problemen betreft noem ik er hier twee. Om te 

beginnen is zowel met screening op dragerschap van recessief erfelijke ziekten als met 

presymptomatische testen op later in het leven optredende ziekten nog slechts beperkt 

ervaring opgedaan. Duidelijk is in ieder geval dat teneinde de psychosociale risico's voor 

betrokkenen te beperken grote zorgvuldigheid is geboden, óók, maar niet alleen, wat 

betreft de pre-test counseling. Minstens voorlopig moet worden betwijfeld of een verant
woorde combinatie van testen op dragerschap van a) recessief erfelijke, b) dominant 

erfelijke, en c) multifactoriële ziekten wel mogelijk is. Ieder type dragerschap heeft 

specifieke implicaties voor de betrokkene, en vergt passende counseling. Nadere discussie 
is nodig over het voorstel van een Amerikaanse conunÎssie om, indien al combinatie

testen op dragerschap worden verricht, dit uitsluitend te doen in het kader van een pilot 

studie, en onder de voorwaarde dat geen testen worden gecombineerd die betrekking 

hebben op verschillende categorieën van ziekten.62 

Ten tweede: Een nijpend probleem met betrekking tot eventuele combinatie-testen betreft 

de 'informed consent'. Moeten wij, zoals de arts Elias en de gezondheidsjurist AIUlas 

suggereren, in dit verband de eisen aan de informatieplicht van de arts - de norm voor het 
verstrekken van adequate informatie - versoepelen?63 De vooraf te verstrekken informa
tie zou veel algemener moeten zijn, niet toegespitst op de voor- en nadelen van iedere test 

afzonderlijk. De eis van een geïnformeerde, gerichte, toestemming zou moeten worden 
afgezwakt tot een meer algemene ('generic') toestemming: 'Houd het .maar een beetje 

algemeen want anders wordt het te ingewikkeld'. Gerichte, gedetailleerde, informatie over 

de implicaties van de (uitslag van de) test zou men pas verstrekken nadat bij iemand 

dragerschap van een bepaalde mutatie is vastgesteld. De argumenten voor dit alternatief 

zijn tweeledig. Ten eerste zou het vasthouden aan het vereiste van geïnformeerde 
toestenmlÎng neerkomen op 'information overlaad'. En ten tweede is een 'generic' 
consent kosteneffectiever dan echt-geïnformeerde toestemming; uitvoerige, gerichte 
voorlichting voorafgaand aan het onderzoek kost immers tijd, en tijd is geld: 'Since, in 

the vast majority of cases, na such conditions wiII in fact be found, this methad is also 

the most efficient and cast effective'.64 
De (argumentatie voor) 'generic' consent is problematisch. \Vordt zodoende niet de 

moraal gedicteerd door de techniek (en de economie)? Moeten wij ons niet éérst afvragen 
of het wel wenselijk is dat artsen 'tientallen of zelfs honderden' genetische testen tegelijk 
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zouden willen verrichtenlaanbieden?6s Als het bevattingsvermogen van de cliënt zodoen

de inderdaad overvraagd dreigt te worden, ligt het meer in de rede om het aanbieden en 

verrichten van 'combinatie-testen' ter discussie te stellen. De grootste uitdaging voor de 

genetici ligt, anders dan Weber stelt, niet in het ontwikkelen van testmethoden die het 

mogelijk maken om 'de grootste hoeveelheid genetische informatie tegen de laagste kosten 

te verkrijgen', maar in het vinden van test-strategieën op 'menselijke maat', dat wil 

zeggen een teclmologie die voorziet in menselijke behoeften en kan worden toegepast op 

een manier die spoort met de fundamentele medisch-ethische (en gezondheidsrechtelijke) 

uitgangspunten inzake geïnformeerde toestemming, gericht op het bevorderen van een 

weloverwogen keuze. Bij het alternatief van de 'generic consent' is levensgroot het gevaar 

aanwezig dat mensen onnadenkend - zonder afweging van de precieze voor- en nadelen -

worden betrokken in een testprogramma, en vervolgens onverwacht worden geconfron

teerd met informatie die zij eigenlijk liever niet zouden hebben. 

Afzonderlijk zal moeten worden nagegaan of er plaats is voor MPT in de kindergenees

kunde, en zoja, onder welke voorwaarden. Wat betreft neonatale screening adviseert de 

'genetica-commissie' van het Amerikaanse 'Institute of Medicine' om, bij gelijktijdige 

screening op verscheidene ziektebeelden, alleen te combineren voor zover dit met het oog 

op de vereiste voorlichting aan de ouders mogelijk is. Bovendien wijst deze commissie 

een gecombineerde (simultane) neonatale screening op behandelbare ell onbehandelbare 

ziekten af. 66 Dit lijkt mij terecht, omdat een dergelijke mix tot ernstige verwarring onder 

de ouders zou kunnen leiden. Natuurlijk wordt een verantwoorde omvang van eventuele 

'multiplex testen' in het kader van de neonatale screening niet alleen begrensd door het 

bevattingsvermogen van de ouders, maar ook door 'the best interests of the child'. Hoe

veel willen en mogen wij weten over de toekomst van kinderen? 

Tenslotte rijzen specifieke vragen rond de eventuele toepassingen van MPT in de context 

van ART. Wat betreft routinematige MPT bij gameetdonoren rijst de vraag: wat beoogt 

men daarmee? Wil men ieder risico op een afwijking uitsluiten? Dit lijkt niet alleen 

onmogelijk, bovendien is niet duidelijk waarom men in deze context het gemiddelde 

'achtergrondrisico' op het krijgen van een gehandicapt kind - een risico dat alle aanstaan

de ouders lopen - zou willen of moeten elimineren. Een punt van zorg betreft 'de mens 

achter de donorgameet' ; zouden vanwege de psychosociale risico's van dergelijke testen 

in deze context niet dezelfde zorgvuldigheidsvoorwaarden moeten gelden als anders? En 

een praktisch punt: zal een steeds strengere selectie het bestand aan gameetdonoren niet 

nog verder verkleinen? En met betrekking tot het routinematig aanbieden van MPT aan 

onvruchtbare wensouders rijst de vraag waarom men dit zou doen als men dit niet 

opportuun of verantwoord acht ten overstaan van vlUchtbare mensen met kinderwens. 

De 'chip challenge' behelst, zo moge duidelijk zijn, niet alleen een technische, maar ook 

een ethische uitdaging: kan deze technologie op een verantwoorde manier in de ge

zondheidszorg worden geïntegreerd, en zo ja, onder welke voorwaarden? 
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SAMENVATTING 

Dit proefschrift bevat capita selecta over de ethiek van voortplantingstechnologie en 
erfelijkheidsonderzoek (bij de mens). Het verbindende thema is de verantwoordelijkheid 

van de arts. Deze samenvatting beperkt zich tot hoofdpunten. Een uitvoerige samenvatting 
en bespreking is te vinden in hoofdstuk negen. 

Hoofdstuk een schetst de gehanteerde methode en de opbouw van het boek, dat de 
structuur heeft van een tweeluik. Het eerste deel behandelt ethische vragen wat betreft de 

voortplantingstechnologie, het tweede deel gaat in op morele vragen met betrekking tot 
erfelijkheidsonderzoek. Als scharnier fungeert een beschouwing over de ethiek van pre
implantatie genetische diagnostiek (PGD). 

Hoofdstuk twee gaat in op de verantwoordelijkheid van de voortplantingsarts om rekening 
te houden met de belangen van het eventuele kind tegen de achtergrond van de AIDS

epidemie. Verdedigd wordt dat artsen hulp bij voortplanting aan HIV-seropositieve 
wensouders mogen weigeren vanwege de medische en psychosociale risico's voor het 
eventuele kind. Echter, gezien de nieuwe mogelijkheden om de kans op verticale trans
missie sterk te verkleinen en HIV-AIDS beter te behandelen neemt een arts die in 

individuele gevallen hulp bij voortplanting aan seropositieve wensouders overweegt niet 
per se een loopje met zijn verantwoordelijkheid. Hoewel het aanbieden van de HIV-test 

als voorwaarde voor toegang tot in vitro fertilisatie (IVF) op gespannen voet staat met 

fundamentele ethische beginselen, met name het principe van respect voor autonomie, kan 

dit verantwoord zijn als er sprake is van een verhoogd risico op HIV-seropositiviteit c.q. 
een conflict van plichten. 

Hoofdstuk drie betreft de vraag of IVF-met-donoreicellen voor peri- en postmenopauzale 
vrouwen ethisch verantwoord is. Op grond van een inventarisatie en analyse van de ver
meende directe en consequentialistische bezwaren wordt geconcludeerd dat een catego

risch 'nee' aanvechtbaar is. Wel moet men in verband met de risico's voor vrouwen kind 
striktere zorgvuldigheidsvoorwaarden stellen dan in de literatuur veelal worden bepleit. 

Verdedigd wordt onder andere een stapsgewijze verhoging van de leeftijdsgrens voor de 
vrouw: vrouwen uit een oudere leeftijdscategorie komen pas in aamnerking voor hulp bij 
voortplanting indien de ervaring met jongere vrouwen uitwijst dat de medische risico's 

aanvaardbaar zijn. Als bovengrens voor een trial wordt een leeftijd van plusminus 50 jaar 
gesuggereerd. Eventuele gunstige resultaten van de trial leiden echter niet automatisch tot 
de conclusie dat een verdere (tweede, derde, etcetera) verhoging van de leeftijdsgrens ver
antwoord is. In het algemeen zal, met het oog op de psychosociale lange termijn belangen 

van het kind, de maximale leeftijd van de vrouw niet veel hoger mogen zijn dan de leef
tijd die is voorgesteld als maximum voor de eerste trial. Bij het overwegen van uitzonde

ringen moet de leeftijd van de partner worden verdisconteerd. 
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In hoofdstuk vier komt de problematiek van grotere meerlingzwangerschappen aan de 

orde. Geconcludeerd wordt dat een reductie van dergelijke zwangerschappen moreel aan

vaardbaar kan zijn, zowel om medische als op grond van psychosociale overwegingen. 

Tegelijkertijd geldt dat preventie van grotere meerlingzwangerschappen die nopen tot een 

reductie aangewezen is. In een aantal landen, waaronder Nederland, is dit inmiddels 
praktijk bij IVF - denk aan de beperking van het aantal embryo's dat in één cyclus wordt 

overgeplaatst. Wie de reductie van een meerlingzwangerschap ziet als een ethisch neutrale 

ingreep, en verzuimt te pleiten voor preventie van grote meerlingzwangerschappen, 

miskent niet alleen de beschennwaardigheid van de foetus, maar veronachtzaamt ook de 

gezondheidsbelangen van toekomstige kinderen. De opzettelijke 'inductie en selectieve 

reductie van een meerlingzwangerschap'. door een Italiaans team geïntroduceerd als 
'redelijk alternatief voor PGD, is onverantwoord. 

Schakel tussen de beide delen van het boek is hoofdstuk vijf, over PGD. De ethiek van 

PGD is een Gordiaanse knoop. De verwevenheid met pre-klinische embryo-research, en 

de mogelijke totipotentie van de afzonderlijke cellen van het prille embryo impliceren niet 

dat PGD onverantwoord is. Een heikel thema betreft de indicaties voor PGD. Er wordt 

wel gepleit voor een in vergelijking met de reguliere prenatale diagnostiek restrictieve 

regulering van het indicatiegebied voor PGD. Daartegenover wordt in dit hoofdstuk 

verdedigd dat afwijkingen en aandoeningen die ernstig genoeg zijn om in aanmerking te 

komen voor prenatale diagnostiek ook in aanmerking moeten komen voor POD. Gezien 

de relatief geringe beschennwaardigheid van het prille embryo is de vraag eerder ge

rechtvaardigd of voor PGD niet ruimere indicaties zouden mogen gelden. Een nadere 
discussie is ook nodig over het omgaan met bijkomende bevindingen, meer in het 

bijzonder betreffende dragerschap van het embryo van een recessief erfelijke aandoening. 

Dit geldt ook voor de vraag of, en zoja onder welke voorwaarden, de arts met een beroep 

op zijn eigen verantwoordelijkheid om rekening te houden met de belangen van het 

eventuele toekomstige kind, de autonomie van de aanstaande ouders mag inperken. In 

ieder geval kan de arts niet worden verplicht om desgevraagd ieder embryo in de 

baannoeder te plaatsen, onafhankelijk van de uitslag van PGD. Routinematige pre-iIn

plantatie genetische screening (pGS) op aneuploïdie kan in principe belangrijke voordelen 

hebben - denk vooral aan het verhogen van de succeskans van IVF - maar is, zo wordt 

verdedigd, vooralsnog prematuur. Aansluitend komen ethische aspecten van combinatie

testen ('multiplex testing') in de context van PGD aan de orde. Tenslotte wordt verdedigd 

dat de eventuele toekomstige mogelijkheid van kiembaangentherapie zowel een pseudo

rechtvaardiging van als een pseudo-bezwaar tegen PGD is. 

Hoofdstuk zes thematiseert de morele gronden en grenzen van het beginsel van niet

directiviteit, de dominante nonn van de erfelijkheidsvoorlichting. De analyse vergt het 

maken van een onderscheid tussen zowel verschillende contexten van genette counseling 
als diverse betekenissen van niet-directiviteit. 'Sitz im Leben' van het beginsel is de 

context van 'reproductive genetic counseling' (van vruchtbare mensen). Niet-directiviteit, 
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begrepen als 'onvoorwaardelijke steun', mag niet worden geïnterpreteerd als rechtvaardi

ging van of vrijbrief voor het honoreren van ieder verzoek om prenatale diagnostiek. De 

norm functioneert binnen een medisch-ethisch kader dat grenzen stelt aan het professione
le handelen van de arts - al liggen die grenzen niet voor de eeuwigheid vast. Het ideaal 

van p.iet-directiviteit wordt vaak geïnterpreteerd als afwijzing van het geven van onge

vraagd advies (met name) aan mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een 
pnd met een bepaalde afwijking of aandoening. De belangrijkste bezwaren tegen het 

geven van ongevraagd advies zijn dat dit een bedreiging kan zijn voor de keuzevrijheid 
van de (aanstaande) ouders, en dat weldenkende mensen van mening kunnen verschillen 

over de grens tussen verantwoorde en onverantwoorde risico's voor het nageslacht. Tegen 
deze achtergrond dient te worden vastgehouden aan het uitgangspunt dat ongevraagde 
advisering ongewenst is. Een categorische afwijzing van ongevraagde advisering is echter 
moeilijk te verdedigen. Erfelijkheidsvoorlichting in verband met predictief genetisch 

onderzoek naar ziekten waarvoor preventie of behandeling mogelijk is, zal meer het 
karakter hebben van een op 'de genetische maat' van het individu toegesneden gezond
heidsvoorlichting en -opvoeding. Met betrekking tot voorspellend genetisch onderzoek bij 

jdnderen is niet respect voor de autonomie van de ouders of het beginsel van niet
directiviteit jegens de ouders de dominante ethische norm, maar het belang van het kind. 

De ethiek van voorspellend genetisch onderzoek, meer in het bijzonder predictief 
onderzoek op dragerschap van gendefecten die predisponeren voor borst- en eierstok]<an

ker, is het thema van het zevende hoofdstuk. Ethische aspecten en richtlijnen worden 
gepresenteerd in het kader van een protocol, dat de structuur heeft van een vierluik: A) 

in- en uitsluitingscriteria; B) eisen ten aanzien van de voorbereiding op de test; C) het 

mededelen van de uitslag van de test; D) post-test counseling, interventies en evaluatie. 
Het hoofdstuk besluit met kritische kanttekeningen bij predictieve screening (bevol

kingsonderzoek) op 'borstkankergenen' . 
Ook het achtste hoofdstuk is gewijd aan de ethiek van voorspellend genetisch onderzoek, 
maar nu toegespitst op onderzoek bij kinderen ('minderjarigen'). Van belang is het 

onderscheid tussen 'testen in individuele gevallen' en screening (bevolkingsonderzoek). 

Wat het eerste betreft passeren vier categorieën de revue: 
1. P~edictief genetisch onderzoek bij het (wilsonbekwame) kind op verzoek van de ouders 

naar laat in het leven optredende ziekten, waarvoor geen preventie of behandeling 
mogelijk is, is niet verantwoord. 
2. Wat betreft predictief genetisch onderzoek naar ziekten van de kinderleeftijd waarvoor 
preventie of behandeling mogelijk is geldt dat niet zozeer het verrichten van het onder

zoek als het niet-verrichten ervan een morele rechtvaardiging behoeft. 
3. Wat betreft predictief genetisch onderzoek naar ziekten van de kinderleeftijd waarvoor 
geen mogelijkheden tot preventie of behandeling bestaan, is een gedifferentieerde stel

lingname aangewezen. Onder bepaalde voorwaarden kan dergelijk onderzoek niet-medi-
, 

sche voordelen hebben (voor ouders en/of kind) en verantwoord zijn. 
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4. Predictief genetisch onderzoek naar ziekten waarbij wellicht preventie of behandeling 
mogelijk is, dient bij voorkeur plaats te vinden in het kader van een researchprogrogram

ma. 

Met betrekking tot neonatale screening op behandel bare ziekten verdient vrijwillige 
deelname de voorkeur, al is morele druk op 'weigerachtige' ouders gerechtvaardigd. Ten 

aanzien van neonatale screening op onbehandelbare ziekten van de kinderleeftijd, en 
screening van kinderen op de erfelijke aanleg voor multifactoriële, later in het leven 

optredende ziekten, is terughoudendheid aangewezen. Wat betreft twee voorbeelden uit 

deze categorieën, namelijk neonatale screening op de spierziekte van Duchenne respectie
velijk screening van pasgeborenen of schoolgaande kinderen op alfal-antitrypsine-defici

entie, luidt de conclusie dat bevolkingsonderzoek voorbarig is. 

Hoofdstuk negen tenslotte bevat een (uitvoerige) samenvatting, conclusies en aanbevelin
gen, commentaar, eo, mede aan de hand van een schets van enkele toekomstige ontwikke
lingen, vragen voor verder onderzoek. 
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ABSTRACT 

This thesis presents capita selecta about the ethics of artificial reproductive technologies 

(ART) and clinical genetics. The central theme is the moral responsibility of the doctor. 

This short summary restricts itself to the main points; an extensive summary and 
discussion can be found in chapter nine. 

Chapter one outlines the method used, and presents the design of the book, which has the 
structure of a diptych. The first part concerns ethical questions regarding ART, while the 
second part scrutinises ethical issues in the field of clinical genetics. A chapter on the 

ethics of preimplantation genetic diagnosis (PGD) functions as a hinge between the two 
parts of the baak. 

Chapter two focuses on the implications of the AIDS epidemic for the responsibility of 
the reproductive physician to take into account the interests of the future child. It is 

argued that the doctor may refuse to offer IVF to HIV -seropositive individuals in view of 

the medical and psychosocial risks for the potential child. In view of the advent of new 
methads reducing the risk of (vertical) transmission and improving the prognosis of 

individuals with HIV-AIDS, however, the doctor might justifiably consider offering IVF 
to HIV -seropositive applicants in individual cases. Offering the HIV -test as a precondition 

for access to IVF is at odds with fundamental moral principles, particularly the principle 

of respect for autonomy. A 'coercive offer' may, however, be morally justified in the 

case of a contlict of duties, i.e. when applicants for IVF have a higher risk of being HIV

seropositive. 
Chapter three examines the question as to whether older, perimenopausal and postmeno

pausal wamen qualify for IVF with donor-eggs from a moral point of view. On the basis 
of an inventory and analysis of the various direct and consequent ia list objections it is 
argued that a categorical 'no' is debatable. In view of the medical risks for the wamen 

and their potential children, however, doctors should impose more restrictive conditions 
than are usua!ly advocated by proponenls of Ihe 'postmenopausal pregnancy'. One of the 
additional conditions is Ihat the upper age limit should be raised gradually ('slep by 

slep'): older wamen should be given access only after follow-up studies of a Irial invol
ving younger wamen have shown thaI Ihe medical risks are acceplable. An upper age 

limit for a lrial of approximalely 50 would seem reasonable. Posilive findings of such a 
trial, however, would nol automatically juslify a further raising of Ihe upper age limit. In 

view of Ihe long-term psychosocial inlerests of Ihe pOlential child, Ihe final upper age 
limit should generally nol substanlia!ly exceed Ihe upper age limil suggesled for Ihe first 

Irial. The presence of a relatively young partner might justify making exceplions. 
Cllapter four addresses Ihe problem of larger multifetal pregnancies, particularly after in 
vitro fertilisation (IVF). It is concluded that multifelal pregnancy reduclion (MFPR) may 
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be morally justified, either for medicalor for psychosocial reasons. At the same time, the 

occurrence of larger multifetal pregnancies should be prevented as much as is reasonably 

possible. If MFPR is perceived as a morally indifferent procedure, and the inducement of 
larger multifetal IVF-pregnancies is not prevented, the value ('protectability') of the fetus 

as weIl as the health interests of the future children are being ignored. The deliberate 

'induction and selective reduction of multifetal pregnancies', introduced by an !talian team 
as a 'reasonabie alternative' to PGD, cannot be regarded as 'good clinical practice'. 

Chapter five, on PGD, links the two main parts of the book. The ethics of PGD is a 
Gordian knot. Neither the necessity to do pre-clinical research with human embryos, nor 
the presumed totipotency of the individual embryonic ceUs imply that PGD is moraUy 

unjustified. A highly contentious issue concerns the indications for PGD. While some 
committees have proposed to regulate (the indications for) PGD in a more restrictive way 

than (the indications for) regular prenatal diagnosis, chapter five argues that disorders and 
defects which are 'serious enough' to qualify for regular prenatal diagnosis should also 

qualify for PGD. In view of the 'Iower' moral status of the pre-implantation embryo, it 
might even be justified to accept somewhat less restrictive indications for PGD than for 
regular prenatal diagnosis. Several issues are identified which need further ethical 

scrutiny, for instanee: what to do when embryos prove to be carriers of a recessive 

disease? To what extent does the reproductive physieian's moral responsibility to take into 
account the interests of the future child justify restrictions to the prospective parents' 

decision making authority regarding PGD and embryo transfer? In any case, the doctor 

cannot be obliged to transfer any embryo, irrespective of the result of PGD. Chapter five 

also touches upon the ethics of 'multiplex' testing, and of routine pre-implantation genetic 
soreening (PGS) of IVF embryos. In principle, PGS for aneuploidy may have important 

advantages. For the moment, however, sueh routine screening is premature. Finally, it is 
argued that the prospect of germline gene therapy is neither avalid justifieation of PGD, 

nor avalid objection. 
Chapter six discusses the moral foundations and limits of the principle of non-directivity, 
the core principle of genetie counseling. For an adequate evaluation, it is necessary to 
distinguish bet ween various meanings of the principle as well as various contexts of 

genetic counseling. The principle has its origin in the context of reproductive genetic 
counseling (of fertile individuals). Non-directivity, often interpreted as 'giving unconditio
nal support', is not a Iicence or justification for complying with every request for prenatal 

diagnosis. The principle functions in the context of a medical-ethical framework, which 
sets limits to the doctor's professional conduct - even though these limits are more or less 
provisional. The ideal of non-directivity is often interpreted as a rejection of giving 

unsolicited advice, especiaUy to clients with a higher risk of having an affected child. The 
major objections against giving unsolicited advice are that this may easily result in an 

infringement of the prospective parents' reproductive autonomy, and that reasonable 
persons may weU disagree about the boundaries of responsible parenthood. !t is argued 
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that even though glvmg unsolicited adviee is, in general, to be rejected, it might be 
justified in exceptional cases. 'Non-reproductive' genetic counseling in the context of 

predietive genetic testing for future disorders which might be prevented or treated is more 
similar to 'individualised' health education, matched to the individual's genotype. With 

regard to predictive genetic testing in young children, the overriding principle is the best 

interest of the child - not the principle of non-directivity towards the parents. 
Chapter seven discusses the etbics of predictive genetic testing for hereditary breast (and 

ovarian) cancer. Ethical aspects and dilemmas are discussed in the context of a protocol, 
wbich has four parts: A) inclusion and exclusion criteria; B) requirements regarding 

preparations for the test; C) processing the results of testing; D) post-test counseling, 
interventions, and evaluation. The chapter concludes that population screening for 'breast 
cancer genest is premature. 
Chapter eight presents an ethieal analysis of predictive genetic testing in children 
('minors'), first predictive testing in individual cases, and second population screening. 

Wilh regard to individual testing, four categories are distinguished: 
1. Parents' requests to predictively test their (incompetent) child for late-onset, untreata

bie disorders should not be granted. 
2. Predietive testing is clearly appropriate in cases of childhood disorders whieh can be 

prevented or treated. 
3. Predictive testing for untreatable childhood disorders may be justified if the potential 

psychosocial advantages outweigh the potential psychosocial risks. 

4. Predictive testing for disorders for which prevention and/or treatment might be 
possible (but is currentiy not proven) should preferably be conducted in the context of a 

research project. 
With regard to neonatal screening for treatable disorders, voluntary participation is to be 
preferred. Directive counseling of reluctant parents, however, is morally justified. A 

cautious approach is advocated with regard to neonatal screening for untreatable child
hood disorders and screening children for genetic susceptibilities for later onset, multifac
torial disorders. The chapter presents two examples from these categories, namely 
neonatal screening for Duchenne muscle dystrophy and screening neonates and/or 
schoolchildren for alphal-antitrypsine deficiency. It is concluded that both screening 

programmes are premature. 
The final chapter presents an extensive summary and discussion, conclusions and recom

mendations, and questions requiring further study, based on an outline of same relevant 

future developments. 
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De explosieve ontwikkeling van de voortplantingstechnologie en 
het erfelijkheidsonderzoek roept voortdurend ethische vragen op 
- 'Mag alles wat kan?' De auteur verschaft door een systemati
sche analyse van ethische problemen meer helderheid. 

In het eerste deel komen actuele problemen op het terrein van de 
voortplantingsgeneeskunde aan de orde. Wat zijn bijvoorbeeld de 
morele implicaties van de AIDS-epidemie voor de toegang tot In 
Vitro Fertilisatie? Mogen IVF-dokters van wensouders verlangen 
dat zij eerst de HIV-test ondergaan? Ook gaat de auteur in op de 
vraag of postmenopauzale vrouwen recht hebben op een kind. 
Tenslotte komt de ethische problematiek van meerlingzwanger
schappen aan de orde. Wat te doen als men een meerling teveel 
van het goede vindt? Is een 'halvering' ervan de oplossing? 

Het tweede deel van het boek bevat capita selecta met betrekking 
tot de ethiek van erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek. In toe
nemende mate is voorspellend genetisch onderzoek mogelijk bij 
gezonde mensen naar de aanleg voor later in het leven optreden
de ziekten, zoals erfelijke vormen van kanker. Is dergelijk onder
zoek aanvaardbaar, en zo ja, onder welke voorwaarden? En wat te 
denken van voorspellend onderzoek bij kinderen, die nog niet zelf 
kunnen beslissen? Mogen de ouders beslissen, of heeft de arts 
een eigen verantwoordelijkheid? 
Verbindende schakel tussen de beide delen is een ethische reflectie 
op genetisch onderzoek bij reageerbuisembryo's. 
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