Maatschappelijke
Dialoog over
‘speciaal kweken’
Het tot stand brengen van embryo’s speciaal voor onderzoek

Het tot stand brengen van een
menselijk embryo om er onderzoek
mee te doen (‘speciaal kweken’) is
op dit moment niet toegestaan in
Nederland. Onderzoek met speciaal
gekweekte embryo’s zou medische
vooruitgang kunnen brengen, zoals het
verbeteren van IVF-procedures. Tegelijk
zijn embryo’s een vroege vorm van
leven waar niet lichtzinnig mee
omgesprongen moet worden.
Hoe wegen we dit af?
In deze brochure vindt u meer informatie over het kweken
van embryo’s en welke vragen en dillema’s er spelen rond
dit onderwerp.
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Waarom praten we hierover?
Bij het vastleggen van de Embryowet is
besloten dat de wet gewijzigd kan worden
vanwege ontwikkelingen in de medische
wetenschap, vanwege ontwikkelingen in
landen om ons heen of vanwege een
veranderend draagvlak in de Nederlandse
samenleving. Door met elkaar het gesprek
aan te gaan, komen we erachter hoe er in
Nederland over dit onderwerp gedacht
wordt.

Wat zegt de wet over embryo’s?
Embryo’s vormen het prille begin van het
leven. Dat maakt embryo’s van bijzondere
waarde. Vanwege hun bijzondere status zijn
er grenzen gesteld aan handelingen die met
embryo’s mogen plaatsvinden. Dit is geregeld
in de Embryowet. Deze wet stelt dat embryo’s
alleen gekweekt mogen worden voor een
vruchtbaarheidsbehandeling. Het is dus niet
toegestaan een embryo te kweken met als
enige doel om deze te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek met
embryo’s die zijn overgebleven na een vruchtbaarheidsbehandeling is wel toegestaan.

Embryo’s kweken: hoe werkt dat?
Voor het maken van een embryo zijn zaadcellen en
een eicel nodig. Deze zijn afkomstig van donoren.
Als het gelukt is om een eicel en zaadcel te laten
samensmelten, groeit het embryo in een vloeistof
met voedingsstoffen (kweekmedium). Bij een
IVF-behandeling wordt een embryo na 3-5 dagen
in de baarmoeder geplaatst.
Het wetenschappelijk onderzoek met embryo’s dat
in Nederland wordt gedaan, maakt nu alleen gebruik
van embryo’s die overblijven na een vruchtbaarheidsbehandeling: stellen kunnen ervoor kiezen die te
doneren voor onderzoek. Deze embryo’s worden
ook wel ‘rest-embryo’s’ genoemd. Onderzoek is
toegestaan totdat het embryo 14 dagen oud is.
Daarna wordt het embryo vernietigd.

Behandeling
Tot stand brengen
voor behandeling

Embryoonderzoek

Tot stand brengen
voor onderzoek

Wat is een embryo?
Een embryo is het begin van het leven: als een eicel en
een zaadcel zijn samengesmolten en ze beginnen met
delen, spreken we over een embryo. Bij een natuurlijke
bevruchting gebeurt dit in het lichaam van de vrouw.
Het is ook mogelijk om embryo’s te kweken buiten het
lichaam, in een laboratorium.
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Waar komen de eicellen vandaan?
“Eiceldonatie vergt een ingrijpende behandeling voor de vrouw. Vrouwen kunnen
ervoor kiezen om eicellen te doneren voor
vruchtbaarheidsbehandelingen of voor
onderzoek. Vrouwen die hun eicellen
hebben laten invriezen voor (eigen)
vruchtbaarheidsbehandelingen, kunnen er
later alsnog voor kiezen de eicellen ter
beschikking te stellen voor onderzoek.
Eiceldonatie voor vruchtbaarheidsbehandelingen mag niet anoniem: vanaf 16 jaar
mag het kind de gegevens van de donor
opvragen. Er is een tekort aan eicellen voor
vruchtbaarheidsbehandelingen. Wanneer
eicellen ook nodig zijn om er onderzoek
mee te doen, zou het tekort verder kunnen
oplopen.
In Nederland is het niet toegestaan om te
verdienen aan eiceldonatie, om misbruik te
voorkomen. In sommige andere Europese
landen, bijvoorbeeld Spanje, is eiceldonatie
wel in handen van commerciële partijen.”
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Waarom zouden wetenschappers embryo’s
willen kweken voor onderzoek?
Niet alle soorten onderzoek kunnen met rest-embryo’s
gedaan worden. Dit komt omdat rest-embryo’s al
een paar dagen oud zijn. Belangrijke stappen in de
ontwikkeling van het embryo zijn dan al voorbij. Door
embryo’s speciaal tot stand te brengen voor onderzoek, is het wel mogelijk de allereerste ontwikkeling
van het embryo te onderzoeken. Dit soort onderzoek
kan helpen bij het verbeteren van bestaande
vruchtbaarheidstechnieken, zoals IVF. Momenteel
wordt uiteindelijk ca. 60% van de vrouwen zwanger
na één of meerdere IVF-behandelingen. Dit
percentage kan mogelijk verhoogd worden.
Speciaal gekweekte embryo’s kunnen ook gebruikt
worden om nieuwe vruchtbaarheidstechnieken verder
te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is onderzoek
naar het rijpen van eicellen, eierstokken en zaadcellen
buiten het lichaam: dit zou mensen die op korte
termijn een kankerbehandeling moeten ondergaan,
de gelegenheid kunnen geven om na de behandeling
alsnog kinderen te krijgen.

Zijn er alternatieven?
Rest-embryo’s zijn al een paar dagen oud,
daarom kan hiermee geen onderzoek worden
gedaan naar de eerste ontwikkelingsfase van
het embryo. Als alternatief worden soms
‘synthetische embryo’s’ genoemd. Deze
verzamelingen cellen worden verkregen uit
stamcellen en lijken op echte embryo’s van
een aantal dagen oud: ook op synthetische
embryo’s is onderzoek naar de eerste
ontwikkelingsfase daarom niet mogelijk.
Er vindt ook onderzoek plaats op dierlijke
embryo’s, bijvoorbeeld bij muizen. We
kunnen hier veel van leren, maar er zijn ook
belangrijke verschillen tussen mensen en
muizen. Daarom kan niet alle onderzoek
met dierlijke embryo’s gedaan worden. De
alternatieven voor kweekembryo’s geven dus
niet de mogelijkheid om onderzoek te doen
naar de vroege ontwikkeling van menselijke
embryo’s.
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“Wat is een embryo nu eigenlijk?
Het is nog geen mens, maar ik
vind het ook meer dan een
klompje cellen…”

Vragen en dillema’s
Hieronder vindt u een aantal quotes die u zou
kunnen horen wanneer u over het speciaal kweken
van embryo’s praat. Met welke bent u het eens?
Met welke niet? En waarom?

“Een embryo
verdient net zoveel
bescherming als een
volwassen mens.”

“Als er grote medische
vooruitgang geboekt kan
worden, mogen we daar
embryo’s voor gebruiken.”

“Stellen die een embryo doneren, moeten van
tevoren precies weten voor welk onderzoek
hun embryo gebruikt gaat worden.”

“Een embryo is meer
dan zomaar een
onderzoeksobject.”
“We kunnen heel veel met embryo’s,
maar moet alles dat kan?”
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“Als we speciaal kweken
toestaan, hebben we dan
nog wel controle over wat
onderzoekers allemaal
gaan doen?”

“Zijn eiceldonoren wel goed
genoeg beschermd als de vraag
naar eicellen toeneemt door
speciaal kweken toe te staan?”
“Als andere landen veel
ruimere wetgeving
hebben, moeten we in
Nederland juist extra
goed kijken hoe we
zorgvuldig met het
kweken van embryo’s
om kunnen gaan.”

“Embryo-onderzoekers
moeten alles kunnen
onderzoeken wat ze
willen.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
organiseert de maatschappelijke dialoog over speciaal
kweken. Deze dialoog wordt gefaciliteerd door
Schuttelaar & Partners.
Meer informatie over de Embryowet is te vinden op
www.rijksoverheid.nl/embryowet
Deze digitale brochure is een uitgave van
Schuttelaar & Partners, www.schuttelaar.nl
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