
Dankzij een nieuwe techniek kunnen we em-
bryo’s sneller en vollediger genetisch testen
(DS 30 mei). De techniek laat toe om niet al-
leen een erfelijke aandoening sneller en pre-
ciezer op te sporen, het kan bovendien alle
chromosomen in één beweging analyseren.
Deze ontwikkeling past in een revolutie bin-
nen de genetica en de voortplantingsgenees-
kunde die in de toekomst zal toelaten dat we
op het DNA van een of meerdere cellen een
grote hoeveelheid informatie zullen kunnen
verzamelen. Die informatie kunnen we gebrui-
ken om het risico op een erfelijke afwijking te
minimaliseren, maar ook om in de vroege
zwangerschap of bij volwassenen een gene-
tisch paspoort op te stellen.
Die technische revolutie is absoluut toe te jui-
chen en het moet benadrukt worden dat de on-
derzoekers in KU Leuven, Vrije Universiteit
Brussel en andere Belgische universiteiten bij
de pioniers zijn in deze ontwikkelingen. De
techniek gaat op zoek naar een erfelijke afwij-
king en fouten in de chromosomen en verdere
ontwikkeling van deze techniek zal het moge-
lijk maken een hele reeks afwijkingen op te
sporen. Als volwassene kan je per postorder nu
al een DNA-analyse laten uitvoeren op een

reeks van honderd erfelijke afwijkingen en dat
kunnen we op embryo’s nu ook toepassen. Je
krijgt dan een lijst van veranderingen in de ge-
netische code, met een risico op het ontwikke-
len van bijvoorbeeld darmkanker of borstkan-
ker, of de aanwezigheid van een overdraagbare
erfelijke ziekte.

Professionele scheidsrechters

Er zijn twee belangrijke bedenkingen. Nu we
binnenkort een genetisch paspoort kunnen
opstellen van embryo’s, het ongeboren kind of
van een volwassene rijst de vraag hoeveel we
willen weten en wat we willen doen met infor-
matie die tevoorschijn komt waar we niet naar

op zoek zijn. Dit wil niet zeggen dat we eugene-
tica bedrijven: het gaat om ernstige afwijkin-
gen waar het kind van gespaard moet worden
en niet om de kleur van ogen of het IQ te bepa-
len. De Europese gezondheidscultuur is in die
zaken voorzichtiger dan de Noord-Amerikaan-
se, die deze genetische analysen veel meer en
zonder veel beperkingen promoot. 
De genetici, voortplantingsdeskundigen, ver-
loskundigen en kinderartsen met kennis van
zaken moeten in deze kwestie scheidsrechter
zijn. Ze zullen voor de aanvraag van een derge-
lijke test de mogelijkheden van de technieken
moeten overbrengen en de resultaten de juiste
interpretatie moeten geven. Het kind, de ou-
ders of de volwassene die deze test aanvragen,

moeten worden beschermd tegen een ernstige
erfelijke aandoening, maar ook tegen informa-
tie die onduidelijk is of belastend. Te veel of
onduidelijke informatie kan zware gevolgen
hebben, voorzichtigheid is de boodschap.

Risico’s op lange termijn

Ten tweede is de techniek van embryoselectie
weliswaar heel performant, maar over het lan-
getermijneffect op de gezondheid van het kind
van deze embryotesten is onvoldoende onder-
zoek gevoerd. De genetische analyse van em-
bryo’s bestaat in België al meer dan twintig
jaar en alleen al in UZ Brussel zijn tweedui-
zend kinderen met deze techniek verwekt. De
toepassing vereist echter kunstmatige be-
vruchting, een of meerdere cellen worden uit
een bevruchte eicel genomen en vijf dagen in
een broedstoof gestopt en meestal worden de
embryo’s ook ingevroren. 
Opvolgingsonderzoek van de ivf-kinderen in
ons centrum en daarbuiten toont dat er welis-
waar geen hoog absoluut risico is, maar in rela-
tieve zin zijn er meer afwijkingen bij deze kin-
deren dan in de algemene bevolking. De vroeg-
ste ivf-kinderen zijn bovendien niet ouder dan
twintig jaar en de effecten op oudere leeftijd
zijn dus niet te beoordelen. Omdat het abso-
luut risico laag is, zullen weinig of geen patiën-
ten de behandeling weigeren, maar er is drin-
gend nood aan investeringen in de opvolging
van de kinderen die met al deze technologie
ter wereld komen. Studies zullen bovendien
moeten uitwijzen of de kans op een zwanger-
schap inderdaad stijgt, zoals collega Joris Ver-
meesch en anderen suggereren; dat is nog niet
bewezen. 
Genetische analyse van embryo’s moet goed
worden onderzocht en begeleid door deskun-
digen zoals we er in België gelukkig veel heb-
ben, maar de toepassing en interpretatie van
deze testen door niet-deskundigen is riskant.

DE RISICO’S VAN EEN GENETISCH PASPOORT VOOR EMBRYO’S

Hoeveel willen we weten?

Wat willen we doen met 
informatie die tevoor-
schijn komt waar we niet 
naar op zoek zijn?

Nieuwe technieken kunnen een embryo genetisch ontrafelen, maar we weten nog weinig over de gevolgen ervan op lange termijn. © Filip Franssen/hh

Dat nieuwe technieken het mogelijk maken om embryo’s te screenen op tal van erfelijke ziekten is toe te
juichen, vindt WILLEM VERPOEST, maar er is nood aan scheidsrechters die aan al die gegevens de 
juiste interpretatie kunnen geven en die de ouders juist kunnen informeren. 

WILLEM VERPOEST
Wie? Gynaecoloog in het Cen-
trum voor Reproductieve Ge-
neeskunde, (UZ Brussel) en ver-
antwoordelijk voor de afdeling
Preïmplantatie Genetische Diag-
nose.
Wat? Er is dringend nood aan

investeringen in de opvolging van de kinderen die 
met hoogtechnologische tussenkomst ter wereld ko-
men.

‘We lijken 
langzamerhand 
te evolueren 
in de richting 
van een verbod 
op “zichtbaar 
islamitisch” 
zijn.’

Als zelfs lange rokken al 
problematisch worden, moet men 
niet schrikken dat er 
moslimscholen opgericht worden, 
schrijft onderzoeker 
JOGCHUM VRIELINK 
(in ‘De mening’ in dS Avond).
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