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Geachte mevrouw, mijnheer,

Als patiënt van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) 

van UZ Brussel doet u een beroep op onze expertise in de behandeling 

van vruchtbaarheidsproblemen. Wij hopen van harte dat wij in staat 

zullen zijn om u te helpen bij de vervulling van uw kinderwens.

Al van bij zijn ontstaan in 1983 wordt ons centrum gedreven door twee 

sterke motoren: de klinische praktijk, die helemaal in het teken staat 

van de patiënt, en het (wetenschappelijk) laboratoriumwerk, dat de kli

nische praktijk onder steunt en versterkt. 

Dankzij die krachtige combinatie heeft het CRG – vaak samen met het 

CMG, de dienst Medische Genetica van UZ Brussel – meer dan eens 

voor een doorbraak gezorgd in het hoogtechnologische domein van de 

vruchtbaarheidsgeneeskunde. 

Om medische vooruitgang te kunnen boeken, is continu wetenschappe

lijk onderzoek nodig. Dergelijk onderzoek is evenwel niet mogelijk zon

der de bijdrage van patiënten die bereid zijn om overtallig1 reproductief 

lichaamsmateriaal af te staan (eicellen, zaadcellen, embryo’s).

Daarom willen wij u in deze bijlage alle nodige informatie geven op 

grond waarvan u kan beslissen om eventueel materiaal af te staan voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

Wij hopen dat u op basis van deze informatie wil overwegen om een 

positieve beslissing te nemen over de afstand van overtallige gameten 

en/of embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek.

Prof. Hilde Van de Velde
hilde.vandevelde@uzbrussel.be 
Verantwoordelijke voor de biobank en coördinator  

van het wetenschappelijk onderzoek in het labo MBV 

1 Met ‘overtallig’ bedoelen we lichaamsmateriaal dat geen klinisch nut (meer) heeft 
voor u, ofwel omdat u het niet meer nodig heeft of omdat het niet (meer) gebruikt 
kan worden voor uw behandeling.

DE ‘BIJLAGE WO’ 
Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van enkele geïnformeerde 

toestemmingen die u ondertekent in het kader van uw vruchtbaar

heidsbehandeling in het CRG. Daarin kan u beslissen om uw overtallige 

eicellen, zaadcellen en/of embryo’s af te staan voor wetenschappelijk 

onderzoek (WO) of voor opleidingsdoeleinden.

 e Als u de optie ‘akkoord voor wetenschappelijk onderzoek’ aanvinkt, 

kunnen de gameten en embryo’s gebruikt worden voor onderzoek 

binnen de wettelijk vastgelegde grenzen (zie p. 2 e.v.).

Zelfs als u instemt met wetenschappelijk onderzoek, kan u even

tueel (een) bepaald(e) domein(en) of project(en) uitsluiten van uw 

akkoord. U verwijst in de overeenkomsten dan naar het/de betreffen

de domein(en) met de letter(s) A, B, C, D en/of E (zie hieronder) of 

naar het/de betreffende project(en) met het juiste nummer (p. 4 e.v.).

 e Als u de optie ‘akkoord voor opleiding van het laboratoriumperso

neel’ aanvinkt, kunnen de gameten en/of embryo’s door het labora

toriumpersoneel gebruikt worden voor het aanleren van bepaalde 

technieken die ook voorkomen in domein A.

I. Wetenschappelijk onderzoek
Dit zijn de vijf domeinen.

Domein A – Laboratoriumtechnieken 

Domein B – Embryonale ontwikkeling en innesteling van het embryo 

in de baarmoeder

Domein C – Genetische toestand van het embryo

Domein D – Embryonaal stamcelonderzoek

Domein E – Genoomwijziging

II. Opleiding van het laboratoriumpersoneel
Door deze optie aan te vinken, geeft u ons de mogelijkheid om het 

laboratoriumpersoneel degelijk op te leiden om moeilijke technieken 

kwaliteitsvol uit te voeren, zoals de microinjectie van eicellen, em

bryobiopsie (het weghalen van een cel of beetje materiaal uit embryo’s) 

en het invriezen en dooien van gameten en embryo’s. 

Domein A – Laboratoriumtechnieken 



W20N

28
/0

8/
20

20

Pagina 2 van 6BIJLAGE WO -

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN UW OVERTALLIGE GAMETEN EN EMBRYO’S  
VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN OPLEIDING

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS DONOR  
VAN GAMETEN EN/OF EMBRYO’S?

 > De afstand van overtallige gameten en embryo’s gebeurt vrijwillig. 

U heeft m.a.w. het recht om te weigeren uw overtallig lichaams

materiaal af te staan voor wetenschappelijk onderzoek of oplei

dingsdoeleinden.

Uw beslissing heeft geen invloed op uw verdere behandeling noch of 

op uw kansen op succes.

 > De afstand van gameten en/of embryo’s biedt geen financieel voor

deel en veroorzaakt geen bijkomende kosten.

 > Als u ingestemd heeft met het gebruik van uw overtallige gameten 

en/of embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek of opleiding, kan u 

uw toestemming nog intrekken tot de aanvang ervan.

 > Als u een koppel bent, is de intrekking geldig op vraag van één 

van u beiden.

 > De beslissing tot intrekking moet u ons bezorgen in een schrifte

lijk en ondertekend document.

 > In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en 

de Belgische wet van 22 augustus 2002 respecteren we uw persoon

lijke levenssfeer. U kan erop rekenen – bij een koppel beide partners 

– dat uw naam/namen en andere persoonsgegevens strikt geheim 

gehouden worden. Het onderzoeksmateriaal wordt gecodeerd zo

dat uw persoonlijke en klinische gegevens geheim blijven voor de 

onderzoeker. Op deze manier kunnen de onderzoeks resultaten niet 

teruggekoppeld worden naar uw dossier en is uw anonimiteit gega

randeerd als we een studie publiceren.

 > Via de toestemming voor het gebruik van uw overtallige gameten 

en/of embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek geeft u tegelijk 

toestemming voor de eventuele aanvraag van een octrooi voor  

uitvindingen die zouden voortkomen uit het wetenschappelijk  

onderzoek waarin u toegestemd heeft.

U doet met kennis van zaken afstand van elke aanspraak op een 

vergoeding.

AAN WELKE VEREISTEN MOET  
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOLDOEN?
In de meeste landen gelden strenge wetten over het gebruik van men

selijk lichaamsmateriaal en menselijke embryo’s voor wetenschappelijk 

onderzoek. In België is hiervoor de Wet van 11 mei 2003 van kracht 

over het onderzoek op menselijke embryo’s in vitro, gepubliceerd in het 

Staatsblad van 28 mei 2003. 

Die wet bepaalt dat de hierna volgende (onderzoeks)hande-
lingen verboden zijn.

 > De inplanting van menselijke embryo’s bij dieren en de creatie van 

chimaera2.

 > De inplanting bij mensen van embryo’s waarop onderzoek is verricht, 

behalve als het onderzoek werd uitgevoerd met een therapeutisch 

doel voor het embryo of als het gaat om een observatiemethode die 

de integriteit van het embryo niet schaadt.

 > Het gebruik van gameten, embryo’s en embryonale stamcellen voor 

commerciële doeleinden.

 > De uitvoering van onderzoek of de ontwikkeling van behandelingen 

gericht op de selectie of verbetering van nietpathologische geneti

sche kenmerken van de menselijke soort.

 > De uitvoering van onderzoek of behandelingen met het oog op ge

slachtsselectie, tenzij om geslachtsgebonden ziekten te voorkomen.

 > Het kloneren uit reproductief menselijk materiaal.

 > Het onderzoek op embryo’s na de eerste veertien dagen van de ont

wikkeling, de periode van invriezing niet inbegrepen.

Daarnaast moet wetenschappelijk onderzoek aan de volgende 
voorwaarden voldoen.

 > Het heeft een therapeutisch doel of draagt bij tot een betere kennis 

over (on)vruchtbaarheid, de transplantatie van organen en weefsels, 

het voorkomen of de behandeling van ziekten.

 > Het steunt op de meest recente wetenschappelijke bevindingen 

en voldoet aan alle methodologische eisen van wetenschappelijk  

onderzoek.

 > Het wordt uitgevoerd in of onder toezicht van een erkend labora

torium dat verbonden is aan een universitair zorgprogramma voor 

reproductieve geneeskunde of voor menselijke erfelijkheid. 

 > Het wordt uitgevoerd in aangepaste technische en materiële om

standigheden en onder toezicht van gekwalificeerde personen.

Deze voorwaarden komen uit de richtlijnen voor Good Clinical Practice 

van de ICH, de International Council for Harmo nisation of Technical Re-

quirements for Pharmaceuticals for Human Use. De GCPrichtlijnen zijn 

opgenomen in de verklaring van Hel sinki en dienen als bescherming 

van individuen die deelnemen aan klinische studies.

2 Chimaera of hybriden zijn wezens samengesteld uit cellen van verschillende soorten 
wezens.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
AAN HET CRG VAN UZ BRUSSEL
Uiteraard voldoet alle wetenschappelijk onderzoek aan UZ Brussel aan 

alle hierboven genoemde wettelijke vereisten en worden alle studies 

uitgevoerd volgens de GCPrichtlijnen van de ICH (zie hiervoor).

Bovendien heeft elk onderzoeksprotocol waarvoor menselijke gameten 

of embryo’s gebruikt kunnen worden, vóór de start van het onderzoek 

een gunstig advies gekregen van twee commissies: 

 > de Commissie Medische Ethiek van UZ Brussel (LCE), en 

 > de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek 

op embryo’s in vitro (FCE).

In de meeste gevallen gebeurt het hierna beschreven onderzoek in de 

CRGlaboratoria. Maar we werken ook samen met andere onderzoekers 

en andere instellingen. 

 > Genetisch onderzoek speelt zich doorgaans af in de laboratoria van 

het Centrum voor Medische Genetica (CMG) van UZ Brussel. Samen 

vormen het CMG en het CRG de PGTkliniek, waar we – door het ge

netisch testen van embryo’s vóór terugplaatsing bij de wensmoeder 

– proberen om paren met een erfelijke belasting te helpen een kind 

te krijgen dat de erfelijke aandoening niet heeft.

 > Verder werken we samen met het stamcellaboratorium en met de 

onderzoeksgroepen REGE, REIM, FOBI en BITE van de Vrije Universi

teit Brussel (VUB). 

MET WELKE GAMETEN EN EMBRYO’S? 
Gameten en embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek of opleidings

doeleinden kunnen afkomstig zijn van twee bronnen. 

 > Van een donor die een deel van het reproductief lichaamsmateriaal  

dat hij of zij afstaat in het kader van een donatieprogramma, do

neert voor wetenschappelijk onderzoek.

 > Van wensouders die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan 

met het oog op de vervulling van hun kinderwens. In de loop van 

hun behandeling kunnen zij overtallig materiaal afstaan voor we

tenschappelijk onderzoek of opleidingsdoeleinden.

Hierna volgt een opsomming van de verschillende types van afgestane 

gameten en embryo’s. De nummering vindt u verder in de tekst terug 

aan het einde van de beschrijving van elk onderzoeksproject. Zo kan u 

volgen welk soort materiaal in welk onderzoek gebruikt wordt.

1. Gameten
1a – Eicellen die niet bruikbaar zijn voor IVF3 of ICSI4 omdat ze het 

geschikte rijpingsstadium niet bereikt hebben.

1b – Eicellen die niet bevrucht kunnen worden in de behandelings

cyclus en waarvoor inbanken geen optie is.

Het niet kunnen bevruchten van de eicellen kan als oorzaak hebben 

dat we in het laboratorium geen zaadcellen vinden in het ejaculaat of 

zaadbalweefsel5 van de partner en dat het gebruik van donorsperma 

voor het koppel geen optie is.

1c – Eicellen van een donor.

1d – Eicellen ingebankt in het kader van de behandeling en na de voor

ziene bewaartermijn afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek.

1e – Zaadcellen overgebleven na IVF of ICSI.

1f – Zaadbalweefsel.

1g – Zaadcellen van een donor.

1h – Zaadcellen ingebankt in het kader van de behandeling en na de 

voorziene bewaartermijn afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek.

Als eicellen ter beschikking gesteld worden voor onderzoek, kunnen 

ze gebruikt worden om embryo’s te maken met zaadcellen van een  

instemmende donor. Dat gebeurt alleen als het doel van het onderzoek 

louter bereikt kan worden door het aanmaken van embryo’s en mits 

uitdrukkelijke toestemming van de FCE.

2. Embryo’s
2a – Embryo’s afkomstig van abnormaal bevruchte eicellen. Ze kunnen 

daarom niet in de baarmoeder teruggeplaatst worden.

2b – Embryo’s die van onvoldoende kwaliteit zijn voor terugplaatsing in 

de baarmoeder of voor inbanken.

2c – Embryo’s die genetisch onderzocht zijn in het kader van een 

PGTbehandeling6 bij de wensouders en die een genetische afwijking 

blijken te hebben.

2d – Embryo’s ingebankt in het kader van de behandeling en na de 

voorziene bewaartermijn afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek.

2e – Verse embryo’s afkomstig van wensouders die ervoor kiezen om 

hun overtallige embryo’s niet te laten inbanken.

Embryo’s worden in het onderzoekslaboratorium gekweekt tot maxi

mum dag 14 en worden vernietigd door de onderzoekstechniek. 

3 Invitrobevruchting: de klassieke methode bestaat erin dat we de eicellen in een 
schaaltje in het laboratorium samenbrengen met een grote (maar geselecteerde) 
hoeveelheid zaadcellen. ‘In vitro’ betekent letterlijk ‘in glas’.

4 Bij ICSI of intracytoplasmatische spermainjectie brengen we – nog steeds in een 
schaaltje in het laboratorium – één enkele zaadcel in elke eicel. 

5 Bij mannelijke onvruchtbaarheid kunnen we soms zaadcellen bekomen uit een 
stukje weefsel dat we chirurgisch uit de zaadbal of bijbal verwijderen.

6 PGT of preimplantatie genetisch testen houdt in dat we embryo’s genetisch 
onderzoeken vóór ze in aanmerking komen voor terugplaatsing.
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WELK WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK?
Hierna volgt een korte beschrijving van de wetenschappelijke projecten 

die aan het CRG lopen en waarbij we gebruikmaken van menselijke 

gameten en/of embryo’s.

Domein A – Laboratoriumtechnieken
Onderzoeksmateriaal: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e 

Dit domein gaat over het onderzoek op zich, maar omvat ook de oplei

ding van het laboratoriumpersoneel. Het doel is om bestaande technie

ken in de fertiliteitskliniek te verbeteren en om nieuwe procedures te 

ontwikkelen en te valideren in de volgende deeldomeinen.

 > Laboratoriumtechnieken om een eicel te bevruchten buiten het lichaam 

(IVF en ICSI).

 > De omstandigheden waarin embryo’s goed groeien buiten het lichaam. 

 > De manier waarop embryo’s best ingevroren en bewaard worden.

 > De techniek om enkele cellen uit het embryo weg te nemen voor 

genetische diagnose (embryoscopie). 

 > De verfijning en oppuntstelling van bestaande technieken waarmee 

DNAmutaties, erfelijke aandoeningen en chromosomale afwijkin

gen nagekeken worden in embryo’s.

Domein B – Embryonale ontwikkeling en 
innesteling van het embryo in de baarmoeder
De embryonale ontwikkeling start op het ogenblik dat de eicel bevrucht 

wordt door een zaadcel. Achtereenvolgens ontwikkelt een bevruchte 

eicel zich tot een meercellig embryo, een morula en een blastocyst. 

Onderzoek naar de embryonale ontwikkeling en innesteling in vitro is 

erop gericht te begrijpen waarom embryo’s slecht groeien of niet in

nestelen. We streven naar een beter inzicht in de functie van de genen 

en eiwitten die een cruciale rol spelen in de vroege embryonale ont

wikkeling. We hopen daarmee te komen tot een betere diagnose en 

behandeling van koppels met fertiliteitsproblemen.

Project 16 – Onderzoek naar trofectoderm regulatoren die een 
rol spelen tijdens de innesteling van menselijke embryo’s
ADV080  LCE (BUN 143201939165, toestemming 6/03/2019)

FCE (toestemming 29/04/2019, einddatum 29/04/2024)

Onderzoeksmateriaal: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e

Project 16 focust op de innesteling van het embryo. De mechanismen 

daarvan bij de mens zijn nog niet goed gekend, waardoor in een IVFpro

gramma het falen van de innesteling de grootste beperkende factor is.

In deze cruciale fase in de menselijke voortplanting – op dag 7 na de 

ovulatie – moeten het embryo en het endometrium perfect interageren. 

Het proces, waar zowel het embryo als het endometrium optimaal op 

voorbereid moeten worden, bestaat uit drie stappen.

 > De appositie, of de eerste losse aanhechting tussen het embryo en 

het endometrium.

 > De adhesie, of de sterkere hechting van het embryo aan het endo

metrium.

 > De invasie, of het embryo dat door het endometrium dringt.

Om de innesteling en in het bijzonder het falen ervan beter te begrijpen, 

hebben we een invitromodel opgezet. We kweken menselijke embryo’s 

in aanwezigheid van menselijke endometriale cellijnen of biopsies. Met 

behulp van moleculairbiologische technieken en de microscoop on

derzoeken we de rol van adhesiemoleculen, groeifactoren, hormonen 

en het afweersysteem tijdens de drie stappen van innesteling.

Door innesteling in vitro te bevorderen of te verhinderen, hopen we te 

vinden welke factoren bepalend zijn. Zo hopen we de oorzaak te begrij

pen van mislukkende innesteling en herhaald miskraam.

Project 20 – Signaal transductie pathways die de differentiatie 
naar trofectoderm in het vroege menselijke embryo controleren
AdV059  LCE (BUN 143201526417, toestemming 9/12/2015)

FCE (toestemming 24/02/2016, einddatum 24/02/2021)

Onderzoeksmateriaal: 1a, 1b, 1c, 1d, 1g, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e

Voor dit project kunnen embryo’s aangemaakt worden.

Project 20 focust op de vroege differentiatieprocessen die plaats vinden 

in het embryo voor, tijdens en net na de innesteling. 

De informatie over het tijdstip waarop en het mechanisme waardoor de 

cellen van het embryo gaan differentiëren, leert ons o.m. hoe de eerste 

differentiatie – naar placentaweefsel – en de tweede differentiatie – 

naar dooierzak – zich voltrekken bij de mens. 

Verder doen we onderzoek naar de capaciteit van de cellen om zich 

verder te ontwikkelen tot een volledig embryo.

Dit onderzoek kan ons doen begrijpen waarom sommige embryo’s niet 

goed ontwikkelen en niet leiden tot een zwangerschap. 

Uit sommige embryo’s ten slotte zullen we stamcellen kweken. Die 

worden op hun beurt gebruikt voor onderzoek in het domein van de 

stamcelbiologie, om meer te weten te komen over de origine van  

embryonale stamcellen in het embryo.
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Project 21 – Impact van maternale decidualisatie op de ontwikkeling 
van menselijke blastocysten
AdV066 – LCE (BUN 143201629028, toestemming 10/08/2016)

FCE (toestemming 19/09/2016, einddatum 18/09/2021)

Onderzoeksmateriaal: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e 

Ook in project 21 proberen we onze kennis over de innesteling bij de 

mens te verbreden en uit te diepen. Meer bepaald doen we onderzoek 

naar de communicatie tussen het embryo en het endometrium op het 

moment van de innesteling. 

Die communicatie verloopt in twee richtingen en het is belangrijk om 

te begrijpen welke de rol van beide actoren is. Daarom worden embryo’s 

blootgesteld aan factoren die aangemaakt worden door endometriale 

cellen tijdens verschillende fasen van de menstruele cyclus en wordt 

het effect daarvan onderzocht op hun ontwikkeling. Daarmee worden 

tevens de factoren onderzocht die de embryo’s zelf aanmaken als reac

tie op het endometrium. 

Domein C – De genetische toestand van het embryo
In dit domein buigen we ons over de technieken om het DNA van em

bryo’s te onderzoeken vóór ze teruggeplaatst worden in de baarmoeder. 

De bekendste toepassing is preimplantatie genetische testing (PGT), 

waarbij we enkele cellen of een beetje materiaal van het embryo weg

nemen voor analyse in het labo. 

Er zijn twee goede redenen om embryo’s genetisch te onderzoeken.

 > Om in een vruchtbaarheidsbehandeling te vermijden dat embryo’s 

met een erfelijke aandoening teruggeplaatst worden. 

 > Om te achterhalen welke genen een rol spelen bij de embryonale 

ontwikkeling en de innesteling. 

Project 22 – De zoektocht naar de oorsprong van chromosomale 
afwijkingen in menselijke preïmplantatie-embryo’s
ADV069  LCE (BUN 143201628722, toestemming 15/06/2016)

FCE (toestemming 24/10/2016, einddatum 23/10/2021)

Onderzoeksmateriaal: 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1h, 2c, 2d, 2e

Voor dit project kunnen embryo’s aangemaakt worden.

Door het jarenlange onderzoek op embryo’s die ontstaan zijn uit in 

vitrobevruchting, weten we dat vele ervan – wel tot de helft – ab

normale chromosomen hebben. Na terugplaatsing in de baarmoeder 

zullen de meeste embryo’s met een chromosomale afwijking niet over

leven. Zelfs na jaren doorgedreven onderzoek kennen we nog steeds de 

oorzaak van deze afwijkingen niet. Daar proberen we met project 22 

verandering in te brengen.

Door krachtige nieuwe methoden om naar ons genoom te kijken en 

doordat embryo’s vandaag langer in cultuur blijven in het laboratorium, 

zijn een aantal zaken duidelijk geworden. Zo weten we intussen dat er 

op dag vijf minder embryo’s zijn met chromosomale afwijkingen dan op 

dag drie, alsof embryo’s na dag drie in staat zijn om de fouten in hun 

chromosomen te verbeteren.

We weten nu ook dat sommige embryo’s met normale chromosomen 

niet kunnen innestelen in de baarmoeder, terwijl er embryo’s zijn met 

chromosomale afwijkingen die toch leiden tot een gezonde zwanger

schap en baby. Waaróm dat zo is weten we echter nog niet. We ver

moeden dat de antwoorden hiervoor te vinden zijn in het genoom van 

de embryo’s.

De nieuwste genetische technologieën stellen ons in staat om het ge

noom van een embryo volledig te ontleden, zowel wat betreft de chro

mosomen als de eiwitten die uitgedrukt worden. Bovendien maakt sterk 

ontwikkelde informatica het mogelijk om alle verschillende elementen 

– de chromosomen en de eiwitten, de epigenetica7, de mitochondria, 

nieuwe mutaties … – te integreren en zo een totaalbeeld te krijgen van 

de genomische status van het embryo. 

In dit project willen we de interactie tussen het genoom (de chromo

somen) en het transcriptoom (de eiwitten) in de embryo’s onderzoeken 

gedurende de hele periode die aan de innesteling voorafgaat, dus van 

het ééncellig stadium tot en met het blastocyststadium. Bovendien 

willen we vanaf dag vier onderzoeken hoe abnormale cellen door het 

embryo worden geëlimineerd.

Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat we met grotere zekerheid dan 

voorheen zullen kunnen voorspellen welk embryo zal uitgroeien tot een 

gezonde baby, en welk niet. 

Project 23 - De oorsprong van mosaïcismen in mitochondriaal 
DNA in de embryonale ontwikkeling van de mens 
AdV076  LCE (BUN 143201731657, toestemming 7/06/2017)

FCE (toestemming 26/02/2018, einddatum 26/02/2023) 

Onderzoeksmateriaal: 2b, 2c, 2d, 2e 

Mitochondria zijn de componenten in onze cellen die instaan voor de 

productie van energie. Ze hebben hun eigen DNA. Mutaties in het mi

tochondriaal DNA kunnen niet enkel leiden tot erfelijke aandoeningen, 

maar spelen een belangrijke rol in onze algemene gezondheidstoestand 

en in het verouderingsproces. 

In project 23 bestuderen we de mogelijke verschillen in het mitochon

driaal DNA van elke cel van hetzelfde embryo. Het doel is om te bepalen 

of er tijdens de vroege ontwikkeling verschillende cellijnen ontstaan 

met verschillende mutaties in het mitochondriaal DNA en wanneer dat 

gebeurt.

7 ‘Epigenetisch’ zijn genetische kenmerken of stoornissen die mee het resultaat zijn 
van externe omstandigheden en dus niet louter van genetische overerving.
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Project 24 – Het mitochondriaal genoom in de eicellen  
en granulosacellen van MBV-patiënten 
LCE (BUN 143201939997, toestemming 24/04/2019, einddatum 

24/04/2023)

Onderzoeksmateriaal: 1a, 1b

Het doel van project 24 is om te bepalen of er verschillen zijn in de 

mutaties in eicellen van vrouwen die om verschillende redenen een 

vruchtbaarheidsbehandeling nodig hebben. Onze hypothese is dat de 

eicellen van vrouwen met een onbekende reden voor onvruchtbaarheid 

meer mutaties dragen dan die van vruchtbare vrouwen. Om dat te be

studeren brengen we het volledige mitochondriaal DNA in kaart van 

zowel de eicellen als de granulosacellen die zich rond de eicel bevinden.

Domein D – Embryonaal stamcelonderzoek
In een menselijk embryo van een vijftal dagen oud (de blastocyst) be

vinden zich unieke stamcellen die zich, onder bepaalde voorwaarden, 

kunnen ontwikkelen tot elk celtype in het menselijk lichaam, zoals  

zenuwcellen, spiercellen, bloedcellen, eicellen en zaadcellen. 

Het onderzoek wil nagaan of deze stamcellen in de toekomst gebruikt 

kunnen worden om beschadigde cellen te vervangen bij ziekten als 

Parkinson, hartfalen en diabetes. 

Domein E – Genoomwijziging
Dit onderzoek is erop gericht om na te gaan of het mogelijk is om het 

DNA van een menselijk embryo veilig en efficiënt te wijzigen. Dit kan 

nuttig zijn om twee redenen.

 > Om ernstige ziekten te vermijden door het gen dat verantwoordelijk 

is voor de ziekte te corrigeren.

 > Om wetenschappelijk onderzoek te doen naar genen die een cruciale 

rol spelen in de vroege embryonale ontwikkeling. Dat doen we door 

ze uit te schakelen en de gevolgen daarvan voor de embryonale ont

wikkeling te bestuderen.


