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Embryoselectie, Huntington en het recht om niet te 
weten 
Eva Asscher en Bert-Jaap Koops*  

1. Inleiding 
Embryoselectie kan de gemoederen flink verhitten. Dit betreft het gebruik van Pre-
implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) om te bepalen of IVF-embryo’s bepaalde 
genetische afwijkingen hebben, teneinde niet-aangedane embryo’s te kunnen 
implanteren. Een brief van staatssecretaris Bussemaker over dit onderwerp uit mei 2008 
bleek politiek zeer omstreden.1 Het stof is inmiddels weer neergedaald: Bussemaker 
overlegde met het kabinet en kwam met een herzien kabinetsstandpunt,2 waarmee de 
Tweede Kamer op 2 juli 2008 instemde.3 Hiermee was een dreigende kabinetscrisis 
bezworen.  

Een saillant detail in het Kamerdebat was de manier waarop CDA-Kamerlid Ormel 
ethicus Guido de Wert wegzette als “een soort Rupsje Nooitgenoeg zegt dat het lang niet 
ver genoeg gaat, wat wij nu bespreken”.4 De Wert had in een NRC-opiniestuk met 
collega Inez de Beaufort onder andere aandacht gevraagd voor de exclusietest bij de 
ziekte van Huntington, die in het kabinetsstandpunt wordt verboden.5 Het aldus 
wegwuiven van de exclusietest in het debat was retorisch fraai maar volgens ons 
beleidsmatig onwenselijk.  

Het Nederlandse beleid rond embryoselectie heeft onvoldoende aandacht besteed 
aan het recht om niet te weten, een in het gezondheidsrecht belangrijk recht voor 
patiënten om niet tegen hun wil te worden geconfronteerd met kennis over (genetische) 
aandoeningen. Dat het recht om niet te weten in de beleidsvorming rond embryoselectie 
onderbelicht is gebleven, is des te pregnanter omdat het in andere rechtsgebieden, zoals 
het strafrecht, wel ruime erkenning van de wetgever heeft gekregen.  

In deze bijdrage onderzoeken we of het terecht is dat het huidige 
embryoselectiebeleid in Nederland de exclusietest bij de ziekte van Huntington afwijst. 
Daartoe geven we eerst aan wat de ziekte van Huntington en embryoselectie inhouden, 
en hoe potentiële dragers van het Huntington-gen met embryoselectie zouden kunnen 
omgaan, waaronder de exclusietest (par. 2). Vervolgens vatten we de Nederlandse 
beleidsvorming terzake samen (par. 3). Aansluitend gaan we in op het recht om niet te 
weten en de relevantie hiervan voor wensouders met risico op Huntington (par. 4). Na 
een uitstapje naar strafrechtrechtelijk beleid waarin het recht om niet te weten wel rijkelijk 
is erkend (par. 5), zetten we de argumenten voor en tegen de exclusietest bij 
embryoselectie op een rij (par. 6), die we in de conclusie afwegen om tot een antwoord 
op de onderzoeksvraag te komen (par. 7).  

                                                   
* Dr. E. Asscher en prof.dr. B.J. Koops zijn onderzoekers bij TILT, Tilburg Institute for Law, 
Technology, and Society, van de Universiteit van Tilburg. Zij schreven dit artikel in het kader 
van een NWO-Pionier-project rond regulering van biotechnologie resp. een NWO-VIDI-project 
rond recht, technologie en schuivende machtsverhoudingen.  
1 Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XVI, nr. 147 (brief van 26 mei 2008).  
2 Kamerstukken II 2007/08, 29 323, nr. 46 (brief van 27 juni 2008). 
3 Handelingen II 2 juli 2008, 104-7423. 
4 Ibid., p. 20.  
5 Guido de Wert en Inez de Beaufort, ‘Sta nú ook andere varianten van PGD toe’, NRC 
Handelsblad 1 juli 2008.  
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2. Achtergronden 

2.1. Embryoselectie 
Embryoselectie kan plaatsvinden door PGD. Deze techniek houdt in dat door IVF 
embryo’s buiten het lichaam tot stand gebracht worden; vervolgens wordt het embryo (of 
de eicel) genetisch getest. Dit gebeurt door het afnemen van een of enkele cellen van het 
embryo, of in het geval van de eicel het testen van het poollichaampje. Alleen embryo’s 
met het gewenste genetische profiel worden geïmplanteerd in de baarmoeder van de 
(wens)moeder. Genetische testen kunnen gedaan worden om genetische afwijkingen uit 
te sluiten, maar in principe ook voor andere doeleinden. Eén daarvan is het selecteren 
van zogenaamde redderkinderen (‘saviour siblings’), dat wil zeggen dat een embryo 
geselecteerd wordt op basis van weefselkenmerken, waardoor het een geschikte donor 
wordt voor een familielid dat bijvoorbeeld ernstige anemie heeft en zonder 
stamceltransplantatie zal overlijden.6 Daarnaast is het mogelijk een bepaald genetisch 
profiel te selecteren. Een voorbeeld selectie op doofheid, omdat dit niet als handicap 
maar als cultuur gezien wordt.7 Tijdens reguliere IVF worden embryo’s overigens ook 
geselecteerd op morfologische kenmerken (het uiterlijk en dus de kwaliteit van de 
embryo’s er onder de microscoop) om de kans op succesvolle implantatie te vergroten.  
 
Naast embryoselectie bestaat er ook selectie tijdens de zwangerschap, door middel van 
prenatale diagnostiek (PND). Hierbij wordt bijvoorbeeld de foetus door middel van 
amniosynthese (vlokkentest) getest op genetisch aandoeningen, morfologische 
abnormaliteiten kunnen bijvoorbeeld door echoscopie ontdekt worden. Als tijdens PND 
een afwijking gevonden wordt, kan dat een reden zijn voor de ouders om over te gaan tot 
abortus.   

2.2. De ziekte van Huntington 
De ziekte van Huntington is een ernstige genetische aandoening, die zich op latere 
leeftijd voordoet. De ziekte leidt tot degeneratie van het zenuwstelsel. Het eerste teken 
van de ziekte is de ontwikkeling van onwillekeurige bewegingen, gevolgd door ernstige 
psychische en cognitieve klachten . Behandeling is niet mogelijk. Het gendefect wordt 
bovendien in opeenvolgende generaties erger en de ziekte manifesteert zich daarbij op 
jongere leeftijd. Gemiddeld manifesteert de ziekte zich ergens tussen het 35e en 45e 
levensjaar. Sinds 1993 is bekend welke genmutatie verantwoordelijk is voor de ziekte 
van Huntington, en het is via een genetische test eenvoudig vast te stellen of iemand 
drager is van dit gen.  

Omdat de ziekte onbehandelbaar is, is de wetenschap het Huntington-gen te dragen 
psychisch erg belastend.8 Mensen die weten dat ze het gen voor Huntongton dragen, 
hebben onder andere een hoger risico op depressie en zelfmoord.9 De meeste mensen 
                                                   
6 Kuliev A, Rechitsky S, Verlinsky O, Tur-Kaspa I, Kalakoutis G, Angastiniotis M, Verlinsky Y 
Preimplantation diagnosis and HLA typing for haemoglobin disorders. Reprod Biomed Online. 
2005 Sep;11(3):362-70. Merk op dat embryoselectie om een redderkind geboren te laten 
worden, is toegestaan in het VK, ook al viel het niet onder de letter van de Human 
Fertilisation and Embryology Act 1990, zie Quintavalle v. Human Fertilisation and Embryology 
Authority, [2005] UKHL 28.  
7 Een voorbeeld van selectie om de kans op dove kinderen te vergroten, werd gedaan door 
een Amerikaans lesbisch stel. Zij selecteerden niet via PGD maar door (zeer bewust) te 
kiezen voor een dove zaaddonor. Spriggs M, Lesbian couple create a child who is deaf like 
them. J Med Ethics 2002;28:283  
8 Bij ‘ziektes [die] pas op latere leeftijd optreden, kan het zo zijn dat mensen wel weten dat de 
ziekte in de familie voorkomt, terwijl zijzelf niet willen weten of zij op latere leeftijd ook tot de 
getroffenen zullen behoren. Dit zeker te weten kan immers een zware psychische belasting 
zijn.’ Kamerstukken II 2005/06, 30 300 XVI, nr. 136, p. 5.  
9 Zie voor een overzicht: Robins Wahlin TB, ‘To know or not to know: a review of behaviour 
and suicidal ideation in preclinical Huntington’s disease’, Patient Educ. Couns. 2007 
Mar;65(3):279-87. Zie verder bijvoorbeeld Larsson MU, Luszcz MA, Bui TH, Wahlin TB 
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met risico laten zich niet testen, ook omdat het ondergaan van de genetische test 
dusdanige stress met zich meebrengt dat ook niet-dragers van het gen rond en na de 
test een hoger risico hebben op psychische klachten.10 Zij zijn zich echter wel meestal 
bewust van het feit dat zij potentieel drager zijn, omdat zij weten dat familieleden aan 
Huntington zijn overleden.  

In Nederland zijn er ongeveer 1500 Huntington-patiënten, en naar schatting 4000 tot 
6000 mensen zijn potentieel drager van het gen.11  

2.3. Embryoselectie ter voorkoming van overerving van de ziekte 
van Huntington 
Mensen met een kinderwens die mogelijk het gen voor de ziekte van Huntington dragen, 
willen vanzelfsprekend dit gen niet doorgeven aan hun nageslacht. Ouders die het gen 
dragen hebben 50% kans het gen door te geven aan hun kinderen. Dat risico is voor veel 
potentiële dragers te groot zijn om zo maar aan kinderen te beginnen. Wanneer iemand 
weet dat hij of zij drager is van het gen, kan de overerving van het Huntington-gen op 
verschillende manieren voorkomen worden. Ten eerste kan men via embryoselectie 
(tijdens IVF) ervoor zorgen dat alleen niet-aangedane embryo’s worden geïmplanteerd. 
Ten tweede kan men bij een natuurlijk tot stand gekomen zwangerschap het embryo 
prenataal laten testen en bij een positieve uitslag mogelijk besluiten tot abortus.  

Zoals gezegd weten veel potentiële dragers van zichzelf niet of zij het gen hebben, en 
is de wetenschap drager te zijn zeer belastend. Welke mogelijkheden hebben zij om te 
voorkomen dat zij het gen doorgeven aan het nageslacht? 

A. Niet aan kinderen beginnen  
Dit is een simpele optie, maar vanzelfsprekend weinig bevredigend voor mensen met 
een sterke kinderwens, zeker omdat er goede mogelijkheden zijn om kinderen zonder 
Huntington te krijgen (B-D). We laten deze optie dan ook verder buiten beschouwing. 

B. Zichzelf laten testen 
Dit is de optie die het huidige Nederlandse beleid voorstaat (zie par. 3). Wanneer de test 
negatief uitvalt, kan de persoon gewoon aan kinderen beginnen; valt hij positief uit, dan 
kan PGD of een prenatale test op het Huntington-gen plaatsvinden. In het laatste geval is 
er wel sprake van zware psychische belasting van de – nu bewuste – Huntington-drager 
en haar gezin.  

C. Exclusietest 
Embryoselectie met exclusietest biedt de mogelijkheid om alleen ziektevrije embryo’s te 
implanteren, zonder dat bekend wordt of de ouder drager is van het Huntington-gen. Dit 
is mogelijk door te selecteren op het vierde12 chromosoom. Het Huntington-gen bevindt 
zich op een van de armen van dit chromosoom. 

Als bijvoorbeeld bekend is dat de wensmoeder potentieel drager is van het 
Huntington-gen, is dit zo omdat haar vader of moeder het Huntington-gen heeft. Voor dit 
voorbeeld gaan we ervan uit dat haar vader het Huntington-gen draagt. Dat betekent dat 
devader van de wensmoeder twee vierde chromosomen heeft, een met het (defecte) 
Huntington-gen en eentje zonder het defecte gen. De wensmoeder heeft dus ofwel het 
vierde chomosoom met het Huntington-gen ofwel een gezond vierde chromosoom 
geërfd. Daarnaast heeft de wensmoeder ook een gezond vierde chromosoom van haar 
moeder geërfd. Om overerving van het Huntington-gen in het nageslacht van de 
                                                                                                                                                
Depression and suicidal ideation after predictive testing for Huntington's disease: a two-year 
follow-up study J Genet Couns. 2006 Oct;15(5):361-74. enT. Bird (1999), ‘Outrageous 
Fortune: The Risk of Suicide in Genetic Testing for Huntington Disease’, The American 
Journal of Human Genetics 64(5) 1289-92. 
10 Zie bijvoorbeeld Robins Wahlin TB, Bäckman L, Lundin A, Haegermark A, Winblad B, 
Anvret M. High suicidal ideation in persons testing for Huntington's disease. Acta Neurol 
Scand. 2000 Sep;102(3):150-61. 
11 Volgens de Vereniging van Huntington, zie http://www.huntington.nl onder F.A.Q. 
12 Behalve het X- en Y-chromosoom worden de chromosomen traditioneel genummerd (van 
groot naar klein).  
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wensmoeder te voorkomen wordt geselecteerd tegen beide vierde chromosomen van de 
aangedane grootouder, in dit geval dus de vader van de wensmoeder. Op deze manier 
wordt voorkomen dat het Huntington-gen doorgegeven wordt, omdat het geselecteerde 
embryo een gezond vierde chromosoom van de niet-aangedane grootouder erft. 

Het selecteren gaat als volgt. Er worden kenmerkende plaatsen (loci) op beide vierde 
chromosomen van de aangedane grootouder (de vader van de wensmoeder) 
geïdentificeerd. Op basis hiervan wordt tegen deze loci en dus het vierde chromosoom 
van deze grootouder geselecteerd. Op deze manier worden alleen embryo’s die het gen 
niet dragen geïmplanteerd. In gemiddeld de helft van de gevallen worden bij deze 
procedure echter ook onaangedane embryo’s vernietigd (namelijk wanneer de ouder 
geen drager is omdat het gezonde vierde chromosoom van de aangedane grootouder is 
geërfd). 

Er wordt bij de exclusietest aldus niet op het gen, maar op de origine van het vierde 
chromosoom geselecteerd. Dit betekent dat ervoor gezorgd wordt dat de geïmplanteerde 
embryo’s het Huntington-gen in elk geval niet hebben geërfd, en tegelijkertijd dat 
niemand tijdens en na de behandeling weet of de wensouder het Huntington-gen draagt.  
 

D. Non-disclosure-test 
Een andere mogelijkheid die de potentiële drager in het ongewisse laat over zijn 
genetische status, is om PGD te laten doen op het Huntington-gen, waarbij de uitslag 
van de test niet aan de ouders wordt meegedeeld (‘non-disclosure’). Alleen ziektevrije 
embryo’s worden geïmplanteerd. Hoewel dit een aantrekkelijke optie lijkt, heeft het een 
fundamenteel nadeel: zorgverleners moeten hun wetenschap geheim houden. Wanneer 
de uitslag bij de wensouder negatief is, zou de zorgverlener in beginsel graag het goede 
nieuws vertellen, omdat diens gezin dan niet langer onder de schaduw van Huntington 
hoeft te leven.13 Dat kan echter niet, omdat dan wensouders aan wie niets wordt verteld 
dan a contrario de conclusie zullen verbinden dat zij drager zijn en zij dus indirect 
wetenschap verkrijgen. Belangrijker nog is het bezwaar dat zorgverleners in dit geval ook 
IVF moeten toepassen (een medisch zware ingreep) terwijl zij weten dat dit onnodig is. 
Volgens de Gezondheidsraad is dit onacceptabel.14  

3. Het Nederlandse beleid 
Het Nederlandse beleid rond PGD en embryoselectie is vastgelegd in het 
Planningsbesluit klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering dat onder de 
Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) hangt. Het uitgangspunt voor de 
indicatiestelling is ‘dat de wensouders een individueel verhoogd risico hebben op een 
kind met een ernstige genetische aandoening of ziekte’ (§3.4 van de Bijlage bij het 
Planningsbesluit). De ziekte van Huntington valt daaronder. De wijze van uitvoering van 
PGD – bijvoorbeeld of een exclusietest mogelijk is – is niet vastgelegd in dit wettelijke 
kader, maar zou eventueel wel in de vergunning van de toegelaten medische instellingen 
(momenteel alleen het Academisch Ziekenhuis Maastricht) vastgelegd kunnen worden; 
zij moeten zich houden aan afgesproken protocollen.  

Omdat in de praktijk diverse vragen rezen rond PGD, heeft de Gezondheidsraad op 
verzoek van staatssecretaris Ross-van Dorp de Gezondheidsraad een advies 
uitgebracht.15 Bij brief van 10 mei 2006 informeerde de staatssecretaris de Tweede 
Kamer over haar standpunt met betrekking tot het advies.16 De brief – die niet uitblinkt in 

                                                   
13 Zie bijvoorbeeld Braude PR, De Wert GMWR, Evers-Kiebooms G, Pettigrew RA and 
Gerardts JPM, (1998) Non-disclosure preimplatation genetic diagnosis for Huntington’s 
disease” practical and ethical dilemmas. Prenat. Diagn. 18:1422-1426. 
14 Gezondheidsraad. Preïmplantatie genetische diagnostiek en screening. Den 
Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/01, p 41. Zie ook Kamerstukken II 2005/06, 
30 300 XVI, nr. 136, p. 5.  
15 Ibid 
16 Kamerstukken II 2005/06, 30 300 XVI, nr. 136.  
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heldere ethische argumentatie17 – is niet besproken in het parlement en heeft geen 
duidelijke juridische status, maar is in de praktijk wel gevolgd in het Maastrichtse 
ziekenhuis dat een vergunning heeft om PGD toe te passen.  

Voor embryoselectie bij Huntington is deze brief leidend, omdat de latere 
beleidsstandpunten enkel hiernaar terugverwijzen.18 Ross-van Dorp stelt vast dat er een 
probleem is bij ernstige aandoeningen die op latere leeftijd optreden ‘als de ouders wel 
PGD willen, omdat zij hun toekomstige kind de ziekte willen besparen, maar zelf niet 
geïnformeerd willen worden over hun eigen toestand.’ Zij bespreekt de door de 
Gezondheidsraad genoemde opties van de non-disclosure- en de exclusietest. De 
staatssecretaris kan zich vinden in de afwijzing door de Gezondheidsraad van de non-
disclosure-test (zie optie D hierboven), maar anders dan de Gezondheidsraad acht zij de 
exclusietest niet toelaatbaar. We citeren vanwege het belang van de argumentatie hier 
de desbetreffende passage integraal.  

‘Bij deze exclusietest weten ook de behandelaars, anders dan bij non-disclosure 
testing, niets over de genetische toestand van de ouders. De behandelaar weet 
in deze situatie niet of de PGD terecht wordt uitgevoerd (dat is het geval indien 
één van de ouders de aandoening zal krijgen) of dat PGD overbodig is (er is bij 
geen van beide ouders sprake van de betreffende genetische aandoening). De 
Gezondheidsraad acht de exclusietest toelaatbaar, op grond van het ontbreken 
van de kennis bij de behandelaars. 

Het is duidelijk dat er een dilemma bestaat tussen het niet willen weten van de 
wensouders en hun wens om een gezond kind te krijgen, en dat de hiervoor 
genoemde methodes daarvoor een uitweg lijken te bieden. Toch acht ik in beide 
gevallen het uitvoeren van PGD op grond van het feit dat de ouders geen 
informatie willen over hun eigen toestand, onjuist. Kernpunt is dat dan in alle 
gevallen zonder meer IVF (en PGD) wordt uitgevoerd, ook al is dat in het geheel 
niet noodzakelijk omdat beide toekomstige ouders op dit punt genetisch gezond 
zijn. Er wordt in een aantal gevallen een kostbare en voor de vrouw belastende 
behandeling uitgevoerd die overbodig is. Er wordt een kind met overbodige 
technische ingrepen tot stand gebracht, wat tot hogere morbiditeit en mortaliteit 
kan leiden. Ook wordt zonder noodzaak een aantal surplus embryo’s tot stand 
gebracht. Bovendien is er nog een ander argument om deze weg niet in te gaan: 
bij elk volgend kind van deze ouders zal de situatie zich herhalen. In dat laatste 
geval zullen de behandelaars overigens meestal op voorhand op de hoogte zijn 
van hun nodeloos medisch handelen. Als de ouders wel een genetische 
aandoening hebben, is de kans groot dat bij de eerste IVF met PGD al 
aangedane in vitro embryo’s aangetroffen zijn. Als bij de eerste behandeling 
geen enkel embryo was aangedaan, ligt het in de rede dat er een grote kans is 
dat de ouders op dit punt genetisch gezond zijn.  

De keuze tussen wel of niet geïnformeerd te willen worden over de genetische 
status kan een moeilijke afweging zijn, die uitsluitend door betrokkenen zelf kan 
worden gemaakt. Sommige mensen zullen de wetenschap dat ze op latere 
leeftijd een aandoening krijgen als belastend ervaren, anderen hebben juist meer 
rust als ze het wel weten. De keuze om niet geïnformeerd te worden heeft wel 
als gevolg dat PGD niet de aangewezen weg kan zijn. Dit aspect kunnen ouders 
betrekken bij een keuze om al dan niet geïnformeerd te willen worden.’19  

Kort gezegd zijn de belangrijkste argumenten tegen de exclusietest dus dat er in de helft 
van de gevallen (1) een medisch onnodige ingreep wordt uitgevoerd, die (a) duur en (b) 
belastend is en (c) gezondheidsrisico’s heeft, waarbij ook (2) onnodig ‘surplus embryo’s’ 

                                                   
17 Zie E.C.A. Asscher, 'Op weg naar een ethocratie?' 83 Nederlands Juristenblad 2008: 1336-
1343 en J. Somsen, Regulering van humane genetica in het neo-eugenetische tijdperk, oratie 
Tilburg, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006.  
18 Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XVI, nr. 147, p. 6 en Kamerstukken II 2007/08, 29 323, 
nr. 46, p. 9.  
19 Kamerstukken II 2005/06, 30 300 XVI, nr. 136, p. 6. 
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worden gemaakt.20 Dit alles weegt zwaarder dan het argument voor de exclusietest dat 
(A) ouders een gezond kind kunnen krijgen zonder zelf belastende wetenschap over hun 
gezondheid te krijgen.21 Wensouders moeten dus kiezen: óf onwetend blijven van hun 
eigen Huntington-status, óf een kind krijgen dat niet de Huntington-mutatie draagt. In 
paragraaf 6 analyseren we nader de hier gehanteerde argumentatie.  

Ross-van Dorps opvolger, staatssecretaris Bussemaker, neemt dit standpunt als 
gezegd zonder nadere argumentatie over. In algemene zin beroept de staatssecretaris 
zich in het kabinetsstandpunt op drie algemene principes bij de beleidsvorming rond 
embyroselectie, die naar we mogen aannemen ook meespelen bij het standpunt over de 
exclusietest: autonomie, de beschermwaardigheid van menselijk leven en goede zorg.22 
De autonomie hangt samen met keuzevrijheid van ouders en ondersteunt argument (A) 
vóór de exclusietest: het garandeert de keuzevrijheid van ouders om zowel een gezond 
kind te krijgen en tegelijk niet belast te worden met ongewenste wetenschap van de 
eigen genetische status. De beschermwaardigheid van het leven slaat hier vooral op de 
bescherming van embryo’s en ondersteunt dus argument (2) dat niet onnodig 
restembryo’s moeten worden gemaakt. De goede zorg hangt samen met de bezwaren 
van argument (1) tegen onnodig medisch handelen.  

In het kamerdebat is de exclusietest slechts marginaal besproken. Bussemaker merkt 
desgevraagd over de exclusietest op dat niemand tijdens debatten is teruggekomen op 
het standpunt van Ross-van Dorp op dit punt en dat zij ervan uitging dat er een breed 
maatschappelijk draagvlak was om dit standpunt te volgen. Vervolgens merkt zij op: 

Ik stel overigens vast dat hier juist, ook in de criteria die Maastricht hanteert bij 
embryoselectie, de kans op de ziekte van de ouders ook meespeelt bij de 
afweging die Maastricht al maakt. Hoe groot is de kans dat iemand ook binnen 
afzienbare tijd beide of een van de ouders zal missen?23 

Met andere woorden, een exclusietest is ook onwenselijk omdat het (4) bij de afweging 
om PGD toe te passen relevant is om de gezondheidsstatus van de ouders te kennen. Zij 
impliceert hier dat als een ouder drager is van het Huntington-gen, dat voor de 
zorgverlener reden kan zijn om geen PGD toe te staan omdat de ouder spoedig zou 
kunnen wegvallen. Relevant zijn dan bijvoorbeeld ‘de draagkracht van de andere ouder, 
de voorziene ernstige ziekte en mogelijk overlijden van een ouder terwijl het kind nog 
jong is, en het risico op aan de ziekte gerelateerde ernstige gedragsproblematiek van de 
zieke ouder’.24  

De Nederlandse beleidsvorming rond embryoselectie bij Huntington overziend, kan 
worden vastgesteld dat de waarden van goede zorg (met name het voorkomen van 
mogelijk onnodige medisch handelen) en beschermwaardigheid van het leven zwaarder 
wegen dan de autonomie van wensouders. Vooral de waarde van goede zorg wordt 
onderbouwd en uitgewerkt met nadere argumenten (zoals kostbaar en belastend), maar 
de waarde van autonomie wordt nauwelijks uitgewerkt in de beleidsstukken. Een relevant 
rechtsbeginsel dat mede invulling geeft aan de waarde van autonomie – het recht om 
niet te weten – lijkt daardoor over het hoofd gezien te worden.  

4. Het recht om niet te weten 
Het recht op niet weten is een vrij onbekend maar wel belangrijk onderdeel van het 
gezondheidsrecht, dat in het bijzonder van belang is bij genetica. Het is onder andere 
verankerd in de Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights:25  

                                                   
20 Daarnaast wordt het argument gebruikt dat bij opvolgende kinderwensen de zorgverlener 
impliciet kennis heeft van de gezondheidsstatus van de ouder. Dit gaat echter alleen op voor 
de non-disclosure-test: bij de exclusietest verkrijgt de zorgverlener zelf geen enkele kennis 
over de Huntington-status van embryo’s en dus ook niet van de ouder. 
21 Merk op dat de staatssecretaris niet expliciet verwijst naar het recht om niet te weten, terwijl 
dat wel aan de orde is (zie par. 4).  
22 Kamerstukken II 2007/08, 29 323, nr. 46, p. 5-6.  
23  Handelingen II 2 juli 2008, 104-7423, p. 16. 
24 Aldus Ross-van Dorp, Kamerstukken II 2005/06, 30 300 XVI, nr. 136, p. 5.  
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‘The right of every individual to decide whether or not to be informed of the 
results of genetic examinations and the resulting consequences should be 
respected’.  

In Nederland is het recht op niet weten vastgelegd in artikel 7:449 BW, in de afdeling 
over de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling: 

‘Indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, 
blijft het verstrekken daarvan achterwege, behoudens voor zover het belang dat 
de patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf 
of anderen kan voortvloeien.’ 

De oorsprong van het recht op niet weten ligt onder andere in de autonomie. Keuzes zijn 
alleen van betekenis als er sprake is van verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld 
kiezen tussen wel en niet weten. Het is een vorm van zelfexpressie en zelfbeschikking 
om te kunnen kiezen of bepaalde informatie wel of niet welkom is. In de internationale 
documenten die dit recht aanhalen is dan ook vaak sprake van een actieve beslissing 
(decision) om de uitkomsten van genetische testen niet te weten.26 In veel gevallen is de 
mogelijkheid op niet weten al verloren voordat er een actieve beslissing over al dan niet 
weten genomen kan worden. De patiënt weet dan immers al dat er iets te weten is, en 
dat geeft al een indicatie van de uitslag. Dit is één van de problemen van het recht op 
niet weten. Echter, bij embryoselectie ter voorkoming van de ziekte van Huntington is dit 
niet het geval, omdat de wensouders vooraf op de hoogte zijn van het familiale risico. Het 
gaat hier dus alleen om het recht op het niet weten van de eigen, individuele genetische 
eigenschappen.  
 
Het recht op niet weten hangt af van een conceptie van autonomie, die in de literatuur 
aangeduid wordt als “the thick conception”.27 Hierbij is autonomie niet alleen het recht op 
het maken van vrije en dus geïnformeerde keuzes, waarvoor alle informatie (dus ook 
onwelkome) in principe van belang kan zijn. Het begrip autonomie is in plaats daarvan 
het vormgeven van het eigen leven: het maken van keuzes over het levensplan. 
Autonomie houdt dan in dat een individu verantwoordelijkheid kan nemen voor het eigen 
leven en het kan inrichten op basis van persoonlijkheid, overtuiging en zijn idee van het 
goede. Bij thick autonomy kan onwelkome, genetische informatie heel problematisch zijn, 
omdat het levensplannen op een negatieve manier kan beïnvloeden. Het recht op niet 
weten kan dan in stelling worden gebracht om de autonomie te beschermen.  
 
Het recht op niet weten kan ook gebaseerd worden op het recht op privacy: onnodige en 
ongewenste kennis van de eigen genetische achtergrond kan een inbreuk maken op het 
zelfbeeld en daarmee, aldus Laurie, op de psychische, ruimtelijke privacy.28 Het weten 
van genetische eigenschappen die betekenen dat het leven sterk verkort zal worden en 
op onaangename wijze eindigen, kan zeker inbreuk doen op deze vorm van privacy.  
 

                                                                                                                                                
25 Art. 5c UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. Zie ook 
Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights 
and Medicine, Oviedo, april 1997, art. 10(2): ‘Everyone is entitled to know any information 
collected about his or her health. However, the wishes of individuals not to be so informed 
shall be observed.’  
26 Zie Andorno R, The right not to know: an autonomy based approach. Journal of Med Ethics 
2004; 30; 435-9. 
27 Zie Husted J, “Autonomy and a right not to know” chapter 6 (p61-64) in Chadkwick R, Levtt 
M en Shickle D (eds), The Right to know and the Right not to Know. Ashgate  1998. Zie ook 
Hendriks A, Frederiks BJM en Verkerk MA, Het recht op autonomie in samenhang met goede 
zorg bezien. Tijschrift voor Gezondheidsrecht. 2008 32(1):2-18, waar ook voor een bredere 
interpretatie van het recht op autonmie gepleit wordt.  
28 Zie Laurie GT, In Defence of Ignorance: Genetic Information and the Right not to Know. 
European Journal of Health Law. 1999; 6:119-132. 
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De verschillende inspiraties voor het recht op niet weten (autonomie en privacy) hebben 
belangrijke overeenkomsten. In beide gevallen is met name de bescherming van de 
mogelijkheid om het eigen leven in te richten oftewel een “open future” van belang.29  
 
Het recht op niet weten kan gebruikt worden om een open toekomst te behouden. Het 
speelt juist bij niet-behandelbare genetische aandoeningen die zich later in het leven 
voordoen een belangrijke rol. De wetenschap dat iemand met een zekere 
waarschijnlijkheid, of zelfs zekerheid, een niet behandelbare aandoening zal ontwikkelen 
is immers psychisch zeer belastend (zie par. 2).  

Het recht op niet weten is niet absoluut: beperkingen zijn gerechtvaardigd als andere 
belangen zwaarder wegen. Dat kan het geval zijn als de zorgverlener kennis krijgt van 
een ernstige erfelijke genetische aandoening die (dus) ook bij andere familieleden kan 
voorkomen, die mogelijk wél kennis zouden willen hebben ervan. Bijvoorbeeld bij een 
genetische test voor het borstkanker-gen kan de patiënte bij nader inzien toch besluit niet 
te willen weten of zij al dan niet genetisch belast is. Dit kan zijn omdat ze toch geen 
behoefte heeft aan de voorkennis, ze zich pas na de test realiseert dat ze toch haar 
borsten niet zou willen laten amputeren, of omdat PGD ter voorkoming van overerving 
van het borstkanker-gen toch niet lijkt te mogen.30  Als de test al gedaan is, en de vrouw 
een gen voor borstkanker (bijvoorbeeld BRCA-1 of BRCA-2) draagt, is de wetenschap 
hiervan relevant voor haar dochters en zussen; zij zouden een preventieve 
borstamputatie kunnen overwegen, of bij een kinderwens prenataal onderzoek kunnen 
uitvoeren om te voorkomen dat zij de eventuele genmutatie doorgeven aan hun kinderen. 
In dit geval kan de arts het belang van haar familieleden om tijdig te kunnen ingrijpen ter 
voorkoming van borstkanker zwaarder laten wegen dan het belang van de patiënt. De 
familieleden kunnen bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor genetische testen, overigens 
zonder dat de patiënte zelf dit hoeft te weten. Het is ook in dit geval een moeilijke 
afweging, en de belangen en het mogelijk willen testen van familieleden behoren voor de 
oorspronkelijke test ook met de patiënte zelf besproken te worden.  

Beperkingen op het recht op niet weten zijn vooral gerechtvaardigd als het 
behandelbare aandoeningen betreft – dan kan het niet-weten immers schade 
berokkenen aan de patiënt en zijn of haar familie – of als het onbehandelbare 
aandoeningen betreft waarbij kennis relevant is voor gezinsplanning, van de patiënt maar 
ook van mogelijk ook aangedane familieleden. 

Voor Huntington lijkt dit laatste aan de orde, maar dat is in de typische casus juist niet 
het geval. Bij de meeste families is immers het voorkomen van Huntington inmiddels 
bekend, en de exclusietest is juist bedoeld voor mensen die weten dat zij een verhoogd 
risico hebben maar geen definitieve kennis van hun eigen dragerschap willen verkrijgen. 
Zij hoeven met andere woorden niet gewaarschuwd te worden door de zorgverlener 
tegen het risico van dragerschap voor het nageslacht, van henzelf of familieleden, omdat 
het risico al bekend is en de wensouders juist een procedure willen om het risico van 
doorgifte aan het nageslacht te voorkomen.  

Op individueel of microniveau is er dus geen aanleiding om het recht op niet weten 
van wensouders in te perken. Op macroniveau zou er wel sprake kunnen zijn van een 
gerechtvaardigde beperking, als andere algemene belangen zwaarder wegen. Voor we 
onderzoeken of dat bij embryoselectie en Huntington het geval is, vestigen we de 
aandacht op een ander rechtsgebied, de strafvordering, waarin de wetgever juist geen 
aanleiding vond om algemene belangen zwaarder te laten wegen dan het recht op niet te 
weten.  

                                                   
29 Het recht op een “opene future” wordt vaak in stellig gebracht tegen het testen van 
kinderen op genetische ziekten die slechts later in het leven tot uiting komen; zie bijvoorbeeld 
Cohen CB, Wrestling with the Future: Should We Test Children for Adult-Onset Genetic 
Conditions? Kennedy Institute of Ethics Journal 8.2 (1998) 111-130. 
30 Zoals in Nederland het geval was na de herneming van de oorspronkelijke brief van 
staatssecretaris Bussemaker op 29 mei 2008, totdat het nieuwe kabinetsstandpunt bekend 
werd op 27 juni 2008.  
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5. Het recht om niet te weten van verdachten 
Genetica speelt niet alleen een rol in het gezondheidsrecht, maar ook in het strafrecht. In 
de opsporing van strafbare feiten is alle informatie potentieel interessant, dus ook 
genetische informatie. Dat geldt niet alleen voor het DNA-profiel (een ‘vingerafdruk’ van 
het DNA dat geen informatie bevat over iemands genen – het wordt samengesteld uit het 
zogeheten niet-coderende deel van het DNA), maar ook voor informatie die uit genen 
kan worden afgeleid. Indien sporenmateriaal dat waarschijnlijk van een dader afkomstig 
is, zoals bloed of sperma, wordt aangetroffen bij een misdaad, maar dat geen treffer 
oplevert in de DNA-databank, is er sprake van een onbekende verdachte. De genetische 
informatie uit het sporenmateriaal zou dan een aanknopingspunt kunnen bieden om de 
kring van verdachten nader in beeld te krijgen. Het afleiden van persoonskenmerken uit 
DNA staat nog in de kinderschoenen, maar is de laatste jaren wel sterk in ontwikkeling. 
Vooral op het terrein van het afleiden van geografische afkomst (en dus of de onbekende 
verdachte er mogelijk Aziatisch, Afrikaans of Europees uitziet) en haar- en oogkleur 
wordt voortgang geboekt.31  

Nederland heeft als een van de eerste landen ter wereld een wettelijke regeling voor 
het afleiden van dergelijke informatie uit DNA voor opsporingsdoeleinden.32 De wet DNA-
onderzoek uiterlijk waarneembare persoonskenmerken33 maakt het mogelijk om uit DNA-
sporenmateriaal af te leiden het geslacht, ras (lees: geografische herkomst) of andere bij 
AMvB aan te wijzen uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende 
verdachte.34  

Bij de totstandkoming van deze wet legde de wetgever, aangevoerd door minister van 
Justitie Donner, veel nadruk op het recht op niet te weten van verdachten van ernstige 
strafbare feiten. Justitie mag DNA-misdaadsporen slechts onderzoeken op uiterlijke 
kenmerken die zeker bij de verdachte bekend zijn. 

‘De reden van deze beperking is dat op deze wijze wordt voorkomen dat 
personen door het strafvorderlijk onderzoek op de hoogte geraken met gevoelige 
informatie die op hen betrekking heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan erfelijke 
aandoeningen of (aanleg voor) ziektes die zich nog niet gemanifesteerd hebben. 
Het belang dat betrokkenen, en ook hun omgeving, hebben bij het niet-weten 
van erfelijke aandoeningen of ziektes die bij hen sluimeren, een belang dat ook 
uitdrukking heeft gevonden in artikel 449 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsmede de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wegen zwaar.’  

Het gevolg hiervan is dat alleen kenmerken mogen worden afgeleid die vanaf de 
geboorte al zichtbaar zijn; het gaat alleen om 

‘die aangewezen fysieke persoonskenmerken die bij een individu zichtbaar zijn 
en waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat betrokkene daarvan op de 
hoogte is, omdat hij deze vanaf de geboorte heeft. Een ziekte of erfelijke 
aandoening die zich in een later stadium dan de geboorte kan openbaren, valt 
buiten het bereik van dit type DNA-onderzoek.’35  

                                                   
31 Zie bijvoorbeeld P. De Knijff, Meehuilen met de wolven?, oratie Leiden, 2006; Lao O, van 
Duijn K, Kersbergen P, de Knijff P, and Kayser M (2006), ‘Proportioning whole-genome single 
nucleotide polymorphism diversity for the identification of geographic population structure and 
genetic ancestry’, 78 American Journal of Human Genetics, p. 680-690; het International 
HapMap Project, http://www.hapmap.org/thehapmap.html.en; en O. Lao, J. M. de Gruijter, K. 
van Duijn, A. Navarro and M. Kayser (2007), ‘Signatures of Positive Selection in Genes 
Associated with Human Skin Pigmentation as Revealed from Analyses of Single Nucleotide 
Polymorphisms’, 71 Annals of Human Genetics (3), p. 354-369.  
32 B.J. Koops and M.H.M. Schellekens, 'Forensic DNA Phenotyping: Regulatory Issues', 9 
Columbia Science and Technology Law Review 2008: 158-202.  
33 Stb. 2003, 201. Voor een bespreking, zie B.J. Koops and M. Prinsen, 'Gezocht: blonde man 
uit Friesland. Verwonderpunten bij de wet DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken', 42 Delikt & Delinkwent 2005: 610-626.  
34 Zie art. 151d en 195f Sv.  
35 Kamerstukken I 2002/03, 28 072, nr. 13b, p. 4.  
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Als voorbeelden van aandoeningen die, hoewel ze zichtbaar zijn, niet mogen worden 
afgeleid omdat ze zich veelal pas na de geboorte voordoen, noemt de minister blindheid 
en wijnvlekken.36  

Bij deze wet heeft de wetgever er dus voor gekozen het recht op niet weten van 
verdachten zwaarder te laten wegen dan het belang van de opsporing van strafbare 
feiten. Opmerkelijk in deze beleidsvorming is dat de wetgever geen onderscheid maakt 
naar ernst van de aandoening – ook bepaald lichte aandoeningen als wijnvlekken of 
kleurenblindheid37 mogen niet worden afgeleid – of de leeftijd waarop de aandoening 
zich normaliter openbaart (wijnvlekken worden meestal kort na de geboorte zichtbaar – in 
het Engels heten ze ‘birthmarks’! – maar mogen toch niet worden afgeleid). Het recht op 
niet weten van verdachten wordt hier feitelijk verabsoluteerd, zodat het zelfs niet opweegt 
tegen het algemene belang van de opsporing van zeer ernstige levens- of zedendelicten.  

6. De argumenten nader beschouwd 
Hier zetten we de argumenten voor en tegen de exclusietest ter voorkoming van de 
ziekte van Huntington op een rij. Vóór de exclusietest spreekt het argument: ouders 
kunnen een gezond kind krijgen zonder psychisch belastende wetenschap over hun 
eigen gezondheidsstatus te krijgen. Dit argument wordt ondersteund door de 
fundamentele waarde van autonomie en door het – daarmee samenhangende – in het 
gezondheidsrecht verankerde recht op niet weten.  

Autonomie is een van de belangrijkste waarden in onze samenleving. Hoewel het niet 
alles overheerst in de gezondheidszorg (patiënten kunnen immers niet zelf alle 
beslissingen nemen over medische handelingen), is de tendens van de laatste jaren 
onmiskenbaar om de autonomie van patiënten meer te benadrukken.38 Een van de 
zeven voorgestelde ‘Zeven rechten voor de cliënt in de zorg’ (zoals een in mei 2008 
gelanceerd actieprogramma heet) is het ‘recht op keuze en op keuze-informatie’.39 Het 
niet-toestaan van de exclusietest past niet in de tendens om de keuzevrijheid van de 
patiënt te vergroten.  

Het recht op niet weten is eveneens belangrijk, maar in tegenstelling tot de autonomie 
van de ‘zorgconsument’ blijft dit recht in het Nederlandse gezondheidszorgbeleid 
onderbelicht. De nadruk ligt vooral op het recht op informatie, maar het recht om juist niet 
geïnformeerd te worden wordt daarbij ten onrechte regelmatig over het hoofd gezien. Het 
maakt echter wel integraal onderdeel uit van het recht op informatie. De afwezigheid van 
aandacht voor het recht op niet weten in de discussie over embryoselectie is des te 
opvallender in het licht van het strafvorderlijke beleid rond het afleiden van 
persoonskenmerken uit DNA, waar het een prominente rol heeft gespeeld. Hoewel het bij 
dat laatste naar onze smaak eigenlijk wat té ruimhartig is erkend, verdient het in elk geval 
meer aandacht en gewicht in het gezondheidsrechtelijke beleid dan het nu gekregen 
heeft, mede gezien de internationale (UNESCO/Raad van Europa) en nationale (BW) 
erkenning ervan.  
 
Tégen de exclusietest worden de volgende argumenten ingebracht: 

                                                   
36 Kamerstukken I 2002/03, 28 072, nr. 13b, p. 6. 
37 Kleurenblindheid mag niet worden afgeleid omdat het niet zichtbaar is en daarom geen 
bijdrage zou leveren aan het opstellen van een compositietekening of daderprofiel, 
Kamerstukken I 2002/03, 28 072, nr. 13b, p. 6. Ook niet-zichtbare kenmerken kunnen echter 
bruikbaar zijn voor de opsporing omdat ze een daderbeschrijving wel specifieker kunnen 
maken, zie M. Prinsen, Forensisch DNA-onderzoek. Een balans tussen opsporing en 
fundamentele rechten, diss. Tilburg, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2008: 220. 
38 De overheid zorgt in de visie op de eerstelijnszorg bijvoorbeeld ‘voor “empowerment” van 
de patiënt/zorgconsument’, Kamerstukken II 2007/08, 29 247, nr. 56, p. 25. Het gebruik van 
de term ‘zorgconsument’ is sterk in opkomst; zie bijvoorbeeld het Advies van de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg, De patiënt beter aan zet met een Zorgconsumentenwet? uit 2006. 
De term duidt aan dat de (voormalige) patiënt geen lijdend voorwerp is maar iemand die zelf 
kiest uit een zorgaanbod.  
39 Kamerstukken II 2007/08, 31 476, nr. 1, p. 5. 
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(1) het leidt in 50% van de gevallen tot onnodig medisch handelen, en dat 
a. is duur, 
b. is belastend, 
c. brengt gezondheidsrisico’s met zich mee; 
dit argument wordt ondersteund door de waarde van goede zorg; 

(2) er worden onnodig ‘surplus embryo’s’ gemaakt; dat is in strijd met de waarde van de 
beschermwaardigheid van het menselijk leven; 

(3) bij de afweging om PGD toe te passen is het relevant om de gezondheidsstatus van 
de ouders te kennen; dit argument hangt eveneens samen met de waarde van goede 
zorg.  

 
Deze argumenten tegen de exclusietest achten wij bij nadere beschouwing niet 
voldoende overtuigend.  
 
(1) Onnodig medisch handelen 
Vanzelfsprekend moet onnodig medisch handelen worden voorkomen, maar wanneer is 
een handeling onnodig? De exclusietest voorkomt psychische belasting bij potentiële 
Huntington-dragers met kinderwens. Het is dus een medisch relevante handeling. Deze 
kan alleen onnodig worden genoemd, als er een voldoende alternatief voorhanden is. 
Het niet krijgen van kinderen en de non-disclosure-test zijn geen goede alternatieven (zie 
par. 2 en 3). Het alternatief waarvoor nu gekozen is in het Nederlandse beleid, is ouders 
te verplichten zichzelf te laten testen op dragerschap. Dat komt niet tegemoet aan het 
recht op niet weten, integendeel, en is dus niet evident een voldoende alternatief. Met 
andere woorden: de voors en tegens van de exclusietest moeten worden afgewogen om 
te kunnen bepalen of deze medisch echt onnodig kan worden genoemd. De tegens 
worden als volgt gespecificeerd. 
 
(1a) De exclusietest is kostbaar 
Kosten zijn een relevant argument, maar wegen niet zwaar als het gaat om fundamentele 
rechten en waarden. In de gezondheidszorg worden veel kostbare medische 
handelingen verricht die de kwaliteit of duur van leven verhogen, ook als de toename 
relatief beperkt is. Het is een ondergeschikt argument ten opzichte van andere nadelen, 
zoals het feit dat het een belastende ingreep is met mogelijke gezondheidsrisico’s. 
Bovendien is er een goede mogelijkheid beschikbaar om de autonomie van wensouders 
te waarborgen: zij zouden een deel van de kosten van de exclusietest zelf kunnen 
dragen – de exclusietest hoeft niet per se in de basisverzekering te zitten, maar zou ook 
via aanvullende verzekeringen aangeboden kunnen worden.  
 
(1b) De exclusietest is belastend voor de moeder 
Dit is een relevant argument: een IVF-behandeling is zwaar en ingrijpend, en het 
slagingspercentage is laag. Daar staat tegenover dat kennis van dragerschap van het 
Huntington-gen ook zwaar en ingrijpend is. Het valt moeilijk in te zien waarom de 
overheid zelf op macroniveau hier een keuze zou moeten maken: juist omdat het om 
verschillende typen belasting gaat, zijn de wensouders zelf het beste in staat om de 
afweging te maken tussen een (mogelijk onnodige) zware IVF-behandeling en een 
(mogelijke) belastende Huntington-wetenschap. Het argument van belasting is geen 
sterk argument om de autonomie van ouders in te perken.  
 
(1c) De exclusietest herbergt gezondheidsrisico’s 
Er zijn medische risico’s verbonden aan embryoselectie (door IVF). Tot nu toe lijken er 
weinig risico’s voor het toekomstige kind te zijn.40 De medische risico’s voor de moeder 
                                                   
40 Het is op dit moment onduidelijk of er gezondheidsrisico’s zijn door IVF en PGD voor het 
kind; tot nu toe zijn er alleen data tot en met de kleuterschoolleeftijd. Op dat moment is er 
geen sprake van significante negatieve gezondheidsuitkomsten voor de kinderen, zie 
bijvoorbeeld Middelburg KJ, Heineman MJ, Bos AF, Hadders-Algra M. Neuromotor, cognitive, 
language and behavioural outcome in children born following IVF or ICSI-a systematic 
review.Hum Reprod Update. 2008 May-Jun;14(3):219-31. Problemen die zich voordoen, 
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zijn wel significant, met name door meerlingzwangerschappen en het ovarieel 
hyperstimulatie-syndroom.41 De gezondheidsrisico’s lijken echter niet dusdanig dat het 
algemene belang van de volksgezondheid in gevaar komt; dan zou de Gezondheidsraad 
immers niet vóór de exclusietest hebben gepleit. Hier geldt daarom hetzelfde als bij het 
vorige argument: de afweging of de gezondheidsrisico’s – die niet genomen zouden 
hoeven worden als de ouder zich laat testen en geen drager blijkt – opwegen tegen de 
belasting die Huntington-wetenschap met zich meebrengt, is een afweging die eerder 
door de ouders zelf dan door de overheid dient te worden gemaakt. Ook dit is geen sterk 
argument om de autonomie in te perken.  
 
(2) Er ontstaan onnodig restembryo’s 
Bij IVF ontstaan restembryo’s, dat wil zeggen embryo’s die wel geschikt zijn voor 
implantatie maar die niet nodig zijn omdat er al voldoende embryo’s zijn om te 
implanteren. In het geval van de exclusietest worden er in 50% van de gevallen ten 
onrechte embryo’s vernietigd op basis van de selectie. Daarnaast worden bij het gebruik 
van IVF ook sommige geschikte embryo’s (dus met alleen chromosomen van de niet-
aangedane grootouder) niet geïmplanteerd; dit zijn extra rest-embryo’s. Het Nederlandse 
beleid bij embryoselectie hecht veel waarde aan de beschermwaardigheid van het leven, 
inclusief dat van deze achtcellige embryo’s. Voorkomen moet worden dat onnodig 
embryo’s gecreëerd worden die niet worden geïmplanteerd. De vraag is, zijn deze door 
de exclusietest vernietigde embryo’s zo belangrijk dat de exclusietest verboden moet 
worden? 

Embryo’s hebben in Nederland zeker geen absolute beschermwaardigheid. Tijdens 
reguliere IVF-behandelingen ontstaan meer geschikte embryo’s dan geïmplanteerd 
kunnen worden, de overige worden vernietigd of gebruikt voor onderzoek. Niettemin is de 
IVF-behandeling in Nederland toegestaan voor een ruime categorie patiënten. Het 
huidige aantal restembryo’s bij IVF is enorm groot in verhouding tot het aantal onnodige 
restembryo’s dat door de exclusietest zou ontstaan: het aantal mensen in Nederland dat 
in aanmerking komt voor IVF is een veelvoud van de deelverzameling uit de ca. 6000 
potentiële Huntington-dragers die een kinderwens heeft en dus de exclusietest zouden 
kunnen overwegen.  

Daarnaast wordt een veelvoud aan embryo’s vernietigd door het gebruik van het 
spiraaltje, dat innesteling van embryo’s in de baarmoeder voorkomt. Het spiraaltje is 
toegestaan in het Nederlandse beleid, en dat terwijl er goede alternatieven zijn die 
voorkomen dat embryo’s ontstaan (condooms en de pil).  

Het valt daarom moeilijk in te zien waarom een behandeling die relatief weinig 
embryo’s onnodig laat ontstaan, afgewezen zou moeten worden met een beroep op de 
beschermwaardigheid van achtcellig leven, dat bij andere toepassingen, zoals 
anticonceptie, niet opweegt tegen de autonomie van de (al dan niet beoogde) ouder.  
 
(3) Voor PGD is de gezondheidsstatus van de ouders van belang 
Bij de afweging om PGD toe te passen is het relevant om de gezondheidsstatus van de 
ouders te kennen. Als immers een van de ouders binnen afzienbare tijd na de beoogde 
geboorte ernstig ziek zou worden of zou overlijden, dan kan serieuze gevolgen hebben 

                                                                                                                                                
hebben mogelijk te maken met meerlingzwangerschappen: Ludwig AK, Sutcliffe AG, Diedrich 
K, Ludwig M. Post-neonatal health and development of children born after assisted 
reproduction: a systematic review of controlled studies.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 
2006 Jul;127(1):3-25. Dit is mogelijk te verhelpen door per keer slechts één embryo te laten 
implanteren: Ryan GL, Sparks AE, Sipe CS, Syrop CH, Dokras A, Van Voorhis BJ A 
mandatory single blastocyst transfer policy with educational campaign in a United States IVF 
program reduces multiple gestation rates without sacrificing pregnancy rates.Fertil Steril. 
2007 Aug;88(2):354-60.  
41 Het ovarieel hypstimulatiesyndroom (OHSS) is een potentieel levensbedreigende 
complicatie die kan ontstaan bij de behandeling van anovulatie. In 0,1-2% van die 
behandelingen treedt een ernstig OHSS op. Zie ook De Sutter P en Dhont M (2003),  
Geassisteerde voortplantingstechnieken: mogelijke risico's en verwikkelingen voor moeder en 
kind. Tijdschrift voor Geneeskunde. Vol 59(21): 1283-1291. 
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voor het kind en de overblijvende ouder. Dit is echter een argument tegen PGD als 
zodanig, maar niet tegen de exclusietest. PGD is evenwel toegestaan bij Huntington, 
waarbij dus zeker is dat een van de ouders na verloop van tijd zal aftakelen en 
uiteindelijk vroegtijdig zal overlijden. Meestal begint de ziekte tussen het 35e en 45e 
levensjaar, en gemiddeld overlijdt de persoon vervolgens na zestien jaar.42 Hoewel 
belastend voor ouder en kind, is dat overzienbaar genoeg om toch PGD toe te staan en 
wensouders aan kinderen te laten beginnen.  

De afweging of ouders met Huntington-risico aan kinderen moeten beginnen met 
behulp van PGD, wordt gemaakt door de ouders samen met de arts; de arts moet daarbij 
de wensouders informeren over alle risico’s, inclusief de mogelijkheid dat een wensouder 
binnen afzienbare tijd ernstig ziek zou kunnen worden. Met andere woorden, de 
exclusietest kan ook in dit opzicht beter afgewogen worden op het individuele niveau dan 
op macro-beleidsniveau.  

7. Conclusie  
In dit artikel hebben we het Nederlandse beleid rond embryoselectie, in het bijzonder het 
afwijzen van de exclusietest bij Huntington, onderzocht. De nadere beschouwing van de 
daarbij gehanteerde argumenten geeft aan dat het argument vóór de exclusietest 
(ouders kunnen een gezond kind krijgen zonder psychisch belastende wetenschap over 
hun eigen gezondheidsstatus te krijgen) minder gewicht heeft gekregen dan het verdient. 
De tendens in het beleid naar meer autonomie in de gezondheidszorg wordt hier 
doorkruist, en het recht op niet weten is ten onrechte niet aan bod gekomen in de 
discussie. Verdachten van ernstige strafbare feiten hebben nota bene het recht om niet 
geconfronteerd te hoeven worden met de wetenschap dat zij genetische aanleg voor 
wijnvlekken hebben. Wat kan dan opwegen tegen het recht van wensouders om niet te 
worden geconfronteerd met de wetenschap het Huntington-gen te dragen?  

De argumenten tégen de exclusietest blijken vervolgens bij nadere beschouwing elk 
afzonderlijk weinig overtuigend. Het zijn op zich valide argumenten die aandacht 
verdienen, maar ze leiden niet tot de conclusie dat de exclusietest integraal moet worden 
afgewezen. De nadelen die verbonden zijn met de exclusietest, zoals kosten, belasting 
en mogelijke gezondheidsrisico’s, moeten worden afgewogen tegen de voordelen: het 
voorkomen van de psychische belasting van wetenschap Huntington-drager te zijn. Dat 
is een afweging die beter op microniveau, in de individuele patiënt-zorgverlener-relatie, 
kan worden genomen dan op macroniveau, in het Nederlandse gezondheidszorgbeleid. 
De inbreuk op algemene belangen door de exclusietest is licht: kosten zijn geen 
zwaarwegend belang en kunnen bovendien via de aanvullende verzekering deels bij 
patiënten worden gelegd. De beschermwaardigheid van het leven van achtcellige 
embryo’s komt slechts weinig in het geding in vergelijking met andere medische ingrepen 
zoals IVF of het spiraaltje. De afweging van de keuze om kinderen te krijgen door 
potentiële Huntington-dragers, die dus mogelijk ernstig ziek zullen worden, hoort ook bij 
de ouders. Dit laatste argument is niet zozeer relevant voor de exclusietest maar voor 
PGD tegen Huntington in het algemeen.   

Voor ons zijn deze tegenargumenten aldus niet voldoende overtuigend. De autonomie 
en het recht op niet weten van potentiële Huntington-dragers met kinderwens zijn te 
belangrijk om de exclusietest in alle gevallen te verbieden. Wensouders moeten zelf de 
keuze kunnen maken tussen de – ingrijpende – behandeling van PGD met exclusietest 
en de – ook ingrijpende – belasting van een eigen Huntington-test.  
 

                                                   
42 Zie http://www.huntington.nl onder F.A.Q. 


