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De missie van de NPV

– Leven is een gave van de Schepper

– Leven is kostbaar

– Leven verdient bescherming

– Vanaf het allerprilste begin

– Tot het kwetsbare einde



Wat biedt de NPV?

persoonlijk advies    beleidsbeïnvloeding   thuishulp

en toerusting

drie diensten, één NPV

deskundig     betrokken       actief



Ingrijpen in het DNA van de mens



Toekomstmuziek, of niet?



Actualiteit



Intro onderwerp



Waar hebben we het eigenlijk over?
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DNA: Informatie in onze cellen: een soort
‘bouwbeschrijving’ van je lichaam waarin al onze
erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd

Gen: Een stukje DNA dat de code beschrijft voor
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Kiembaan: Cellen waarvan het erfelijk materiaal
(DNA/genen) van generatie op generatie wordt
doorgegeven (geslachtscellen, embryo).



DNA



Waar hebben we het eigenlijk over?

CRISPR-Cas9: Een knip-en-plak techniek
waarmee je DNA kunt veranderen en zo erfelijke
eigenschappen kunt aanpassen.



DNA aanpassen met CRISPR-Cas



Hoe werkt CRISPR-Cas? 



Hoe werkt CRISPR-Cas? 



CRISPR-Cas als spellingscontrole



CRISPR-Cas in de kiembaan 



Somatische gentherapie

Gentherapie op lichaamscellen

Gericht op therapie (medische ingreep / 
behandeling)

Goed DNA wordt ingebracht. Moet leiden tot 
herstel, bv. bij behandeling van kanker

Onderzoeken vallen onder Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 



In dialoog

#DNADIALOOG



De toekomst? 



Technologie om DNA aan te passen

Welke gedachten roept de video op?



Technologie om DNA aan te passen

Welke gedachten roept de video op?

Waarom is het belangrijk om hierover na te denken? 



Wat is er nodig om DNA van 
embryo’s te kunnen veranderen?



Kiembaanmodificatie vereist IVF



Embryokweek & embryo-onderzoek vereist



Embryo’s voor onderzoek…

Restembryo’s ongeschikt voor onderzoek 
naar kiembaanmodificatie

Er moeten speciaal embryo’s gekweekt 
worden voor wet. Onderzoek

Momenteel verboden in Nederland

Hoeveel zijn er nodig, hoe te verkrijgen?



Kiembaanmodificatie is nu nog 
verboden



Stelling 1

Als je door aanpassen van DNA een 
handicap of ernstige aandoening bij een kind 

kunt voorkomen, dan moet je dat doen.



Stelling 2

Voor mij is er weinig verschil tussen medisch 
ingrijpen na de geboorte en DNA aanpassen 

voor de geboorte.



Stelling 3

Een techniek die tot stand komt door 
industriële kweek en vernietiging van 

embryo’s kan niet goed zijn.



Stelling 4

Nederland moet meegaan in de ontwikkelingen
rond kiembaanmodificatie, want in het 

buitenland gaat het toch wel verder



Toonaangevende wetenschappers 
roepen op tot blijvend verbod…

“Het is geen speelgoed!”



Veiligheidskwesties…



Niemand 
vraagt wat 
ik wil…

Blijf van mijn genen af

Geïnformeerde toestemming?



In wat voor een wereld willen wij 
leven?

Geen erfelijke ziekten meer

Iedereen een hoog IQ 

Iedereen muzikaal

Iedereen een supermens…



Gaan wij onze eigen kinderen 
ontwerpen?





Samenvattend

Somatische gentherapie vs. kiembaanmodificatie

Therapeutische toepassingen vs. Mensverbetering

Menselijke waardigheid: uitgangspunt vs. uitkomst 
(onderzoek met embryo’s)

Ethische bezinning NU noodzakelijk

We hebben een stem en kunnen invloed uitoefenen



Vragen – informatie – meepraten?

www.npvzorg.nl

Neem contact op met NPV-Advieslijn via 
telefoon, e-mail of chat. 

Neem deel aan de DNA-dialoog



Vragen & Discussie


