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In voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe op dit moment de stand van zaken is 
rond het onderzoek met menselijke embryo's. In het nuvolgende willen wij vanuit 
ethisch perspectief een paar kanttekeningen plaatsen bij het onderzoek met menselijke 
embryo's.  
 
 
 Terminologie en probleemveld  
Het is in de embryologie toenemend gebruikelijk om tot de veertiende dag van de 
ontwikkeling te spreken over een pre-embryo. Daarmee wordt geen moreel oordeel bedoeld 
(alsof je voor dat tijdstip wel, en erna geen experimenten zou mogen uitvoeren), maar uit-
sluitend een beschrijving van de fysiologische ontwikkeling van de vrucht. Verder is het van 
belang erop te wijzen dat wij vanaf ongeveer de achtste week niet meer van een embryo maar 
van een foetus spreken. Met de term vrucht tenslotte kunnen we zowel een pre-embryo, een 
embryo als een foetus bedoelen: alle menselijk leven voor de geboorte. 
 We zullen in dit artikel niet op de technische mogelijkheden vooruitlopen, en nemen 
de huidige stand van de wetenschap als uitgangspunt. Dat betekent dat we, als we het hebben 
over "experimenten met (pre-)embryo's", slechts zullen praten over onderzoek met embryo's 
waarbij de conceptie buiten de baarmoeder heeft plaatsgevonden, en wel gedurende de eerste 
veertien dagen van hun bestaan, de periode waarin het embryo buiten de baarmoeder in leven 
kan worden gehouden.  
 
 Experimenten met mensen 
Voor het beoordelen van de morele aspecten van embryoresearch kan het van belang zijn 
parallellen te trekken met richtlijnen bij experimenten met kinderen en volwassenen. 
Algemeen wordt in de meeste westerse landen het uitvoeren van experimenten met mensen 
gekoppeld aan stringente randvoorwaarden, waaronder: (1) de vrijwillige en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene; wanneer dit niet mogelijk is alleen experimenten met thera-
peutische werking; (2) het dierexperimentele stadium dient te zijn gepasseerd; (3) het welzijn 
van de betrokkene mag niet ernstig worden bedreigd en (4) het beoogde doel dient in een 
redelijke verhouding te staan tot het te verwachten risico. In vergelijking met deze richtlijnen 
is bij experimenten met embryo's sprake van een in het oog lopend moreel verschil, namelijk 
dat zij bijna altijd het levenseinde van het embryo betekenen. Daaruit kunnen we twee zeer 
belangrijke gevolgtrekkingen doen: ófwel men verwacht bij embryoresearch zulke belangrijke 
resultaten voor wetenschap en welzijn, dat een verandering van de regelgeving 
gerechtvaardigd lijkt; ofwel is het bij experimenten met embryo's de vraag of embryo's wel 
mensen zijn. Op de eerste mogelijkheid - zeer zwaarwegende belangen - zullen we verderop 
te spreken komen. De tweede mogelijkheid - embryo's zijn (nog) geen mensen - zal hier het 
uitgebreidst aan de orde komen. 
 
 DE STATUS VAN HET EMBRYO 
 
Hebben we bij een (pre-)embryo vanaf de conceptie te maken met een mens? Anders gezegd: 
gaat het om iemand of om iets, of om iets daartussenin? En als we vinden dat het vanaf de 
bevruchting nog niet gaat om een mens, vanaf welk moment dan wel?  
 Overtuigingen hieromtrent hebben directe morele implicaties. Immers, wanneer we 



 
 
  

zijn overtuigd dat we met een mens te maken hebben zullen we dezelfde zorgvuldigheidscri-
teria in acht moeten nemen als bij de omgang met kinderen en volwassenen. Hebben we 
daarentegen niet met een mens te maken, dan betekent dat weliswaar niet dat we maar mogen 
doen wat we willen (daarover later), maar wel dat we naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk 
meer 'mogen' dan in het andere geval. 

 We zouden kunnen proberen om het antwoord op de vraag: "is een (pre-)embryo een 
mens?" strikt biologisch te formuleren. Evenzo heeft men getracht om het begrip dood te 
bepalen aan de hand van biologische criteria als 'afwezigheid van activiteit in de hersenen' of 
'het stoppen van het hart'. Het betreft hier ten eerste redelijk ondubbelzinnige beschrijvingen, 
ten tweede hebben zij een zekere vanzelfsprekendheid en ten derde bestaat er over deze 
beschrijvingen in zoverre een brede consensus dat men lijkt te hebben gekozen voor het 
begrip 'hersendood'. Zoals we hieronder zullen zien, is het in de embryologie een stuk 
moeilijker om aan de hand van biologische criteria te bepalen of we met een mens te maken 
hebben. Ten eerste zijn veel criteria niet ondubbelzinnig, ten tweede zijn er weliswaar 
redenen voor te geven waarom wij ze hanteren, maar zij zijn (ook weer afgezien van het 
criterium 'conceptie') lang niet altijd 'biologisch evident' en ten derde bestaat er, noch in de 
maatschappij, noch in de wetenschap een consensus over zo'n criterium. Daar is in de afzien-
bare toekomst bovendien ook geen zicht op.  
 
 Levensbeschouwing 
De vraag: "is een embryo een mens?" kan dus veel minder eenvoudig worden beantwoord dan 
de vraag: "is mevrouw de Graaf een mens?" of "is die baby een mens?". Hoe minder sprake is 
van directe herkenning van menselijke vormen, proporties en responsen, des te minder 
duidelijk is het of we te maken hebben met een mens. En als we er met kijken alleen niet 
komen zijn we aangewezen op andere overtuigingen: over wat ethisch verantwoord handelen 
is (onze normen) en op overtuigingen over zin en doel van het bestaan. Al deze normen en 
overtuigingen, voorzover ze een centrale rol spelen in ons leven, vormen samen onze 
levensbeschouwing. Dat deel van onze levensbeschouwing waarin het specifiek gaat over de 
mens vatten we op zijn beurt samen onder de noemer mensvisie. We hebben het dan over 
vragen als: "wanneer begint een mens?", "wat is goed voor een mens?", "waarvoor leef ik?". 
 
 

 Visies op het embryo in de geschiedenis 
 
Het begin van menselijk leven is lange tijd omringd geweest door geheimzinnigheid. Men vond in het algemeen dat 
het onaantastbaar was en dat onderzoek met embryo's niet was geoorloofd. In combinatie met praktische grenzen 
die aan de medische wetenschappen waren gesteld, leidde dit tot grote terughoudendheid bij medici en 
wetenschappers tot het doen van onderzoek bij beginnend menselijk leven. Zelfs anatomisch onderzoek bij mensen 
was tot laat in de middeleeuwen verboden. Desniettegenstaande hebben velen in de loop der eeuwen gissingen 
gedaan naar de onstaanswijze van individueel menselijk leven. Vanaf Aristoteles, die al in de vierde eeuw voor 
Christus dierlijke embryo's ontleedde, bestonden er allerlei theorieën over de bevruchting. Eeuwenlang was de zo-
genaamde preformatieleer van grote invloed. Volgens deze theorie is een mens uit een klein mensje (een "homun-
culus") ontstaan. Een belangrijk "bewijs" voor deze visie werd gegeven door Antonie van Leeuwenhoek, die in 
1677 meende door de microscoop in elke zaadcel een zeer vroeg embryo te kunnen zien. Het lichaam van de vrouw 
was in deze visie slechts de broedplaats van de zaadcel. Volgens een andere versie van de preformatieleer was juist 
de eicel een klein mensje, en de zaadcel was slechts nodig voor de ontkieming van dit leven. 
 Halverwege de negentiende eeuw kon men microscopisch ei- zaadcellen bij dieren zien samensmelten tot 
één nieuwe cel, waaruit door voortgaande deling de zogenaamde blastocyst ontstond. Daarmee kon de preformatie-
leer definitief worden weerlegd. Het begin van menselijk leven wordt sindsdien beschreven als de versmelting van 
eicel en zaadcel, de conceptie.   



 
 
  

 Antwoorden op de vraag: wanneer is het embryo een mens? 
De meeste antwoorden op deze vraag hebben als hoofdbestanddeel een biologisch element. 
Maar de keuze voor een bepaald biologisch criterium is vaak weer ingegeven door 
levensbeschouwelijke, emotionele of praktische overwegingen.  
 Veel mensen willen zich niet vastleggen op een enkel criterium. Er is volgens hen 
niet één moment waarvoor er nog geen mens is en waarna ineens wel. Zij stellen dat mens-
worden (of persoon-worden) een proces is, en dat daarom meerdere criteria samen een rol 
spelen bij de ontwikkeling van een persoon. Moreel kan dat worden vertaald in de term 
"toenemende beschermwaardigheid": hoe meer de ontwikkeling van een vrucht is voort-
geschreden, des te zorgvuldiger dienen we ermee om te gaan. Maar de vraag is natuurlijk: kun 
je "een beetje" persoon zijn? Iemand heeft eens gezegd dat deze vraag even eenvoudig te 
beantwoorden is als de vraag: "kun je een beetje zwanger zijn?". Nee dus. Het lijkt daarom 
verkieslijker om momenten in de ontwikkeling van het embryo die wij essentieel vinden niet 
te omschrijven als "vanaf dan zijn ze een beetje meer persoon", maar "vanaf dan is het 
waarschijnlijker dat het een persoon is". In hoofdzaak kunnen wij de volgende standpunten 
onderscheiden: 
 
1 De conceptie 
Een visie die in brede kringen wordt aangehangen is dat we het embryo vanaf het moment 
van de conceptie moeten zien als een mens. Een belangrijk argument voor deze stelling is het 
feit dat na samensmelting van eicel en zaadcel een menselijk organisme met een unieke 
genetische samenstelling is ontstaan dat - onder gunstige omstandigheden - zal uitgroeien tot 
een volwassen mens met een eigen identiteit. Een tweede argument voor dit criterium is de 
ondubbelzinnigheid ervan. Hoewel we over andere criteria, zoals de aanleg van het 
zenuwstelsel of de levensvatbaarheid, niet kunnen spreken als één moment is er wel een 
moment te noemen waarop de bevruchting is voltooid. Een derde argument voor deze positie 
is de veiligheid van het criterium: omdat we eenvoudigweg niet weten wanneer een mens 
begint is er veel te zeggen voor een zo vroeg mogelijke grens. 
 Een belangrijk argument tegen deze positie is het feit dat tussen de 50 en 65% van 
alle bevruchte eicellen verloren gaat, het grootste deel voordat de innesteling heeft kunnen 
plaatsvinden en dus zonder dat de vrouw zich hiervan bewust is. Een argument dat wij 
overigens met de nodige voorzichtigheid moeten hanteren. De enorme kindersterfte in derde-
wereldlanden bijvoorbeeld rechtvaardigt ook geen conclusies over de waarde van kinderen! 
Een belangrijker argument tegen deze positie is dat de cellen in de eerste week na de bevruch-
ting nog totipotent zijn, d.w.z. nog geheel aan elkaar gelijk. Omdat zich daarom uit één pre-
embryo alsnog een tweeling kan ontwikkelen en twee embryo's in deze fase nog kunnen 
fuseren tot één ('chimaeren') zeggen tegenstanders van de conceptie als grens dat in het begin 
in elk geval nog geen afzonderlijk individu aanwezig is, en gewacht moet worden op een 
moment waarop sprake is van een zogenaamde irreversibele (onomkeerbare) individualiteit. 
 
2 De indaling van de ziel 
Een heel ander criterium, dat we kennen uit onder meer de joods-christelijke en de antieke 
wereld, is dat een embryo pas mens wordt op het moment dat het een ziel ontvangt. Er zijn 
hier twee lijnen mogelijk: (1) het embryo heeft een ziel vanaf de conceptie (een lijn die 
samenvalt met de hierboven geschetste), en (2) het embryo ontvangt pas op een bepaalde 
moment in zijn ontwikkeling een ziel. Aristoteles sprak over drie soorten 'zielen': de ve-
getatieve, die de mens gemeen heeft met alle levende materie en die aanwezig is vanaf het 
moment van de conceptie; de animale, die hij gemeen heeft met de dierenwereld; en tenslotte, 
bij de man na veertig en bij de vrouw na tachtig dagen, de rationele ziel. Volgens Aristoteles 
is deze laatste ziel kenmerkend voor de mens. Natuurlijk is deze theorie van de zogenaamde 



 
 
  

gefaseerde bezieling niet op biologische feiten gestoeld. Maar wanneer wij afzien van de 
precieze tijdsbepalingen, en het begrip "ziel" vervangen door "persoon" (we kunnen er 
hetzelfde mee bedoelen, maar dat hoeft niet), is ineens duidelijk dat dit standpunt in onze tijd 
wel degelijk brede acceptatie vindt. De tijdslimieten die tegenwoordig worden gehanteerd 
lopen sterk uiteen en baseren zich doorgaans op bepaalde biologische stadia. Daarover gaan 
de criteria (3), (4) en (6). 
 

3 De primitieve streep 
Ongeveer twee weken na de bevruchting gaan de cellen zich voor het eerst differentiëren. Zij 
zijn niet langer totipotent, d.w.z. zij kunnen zich niet langer tot een tweeling ontwikkelen en 
evenmin chimaeren (fuseren van twee pre-embryo's). Velen stellen daarom dat voor de 
"streep" in elk geval nog geen sprake kan zijn van een menselijk individu en erna wel. Dit is 
een reden om de primitieve streep ook wel aan te duiden als individuatie. De primitieve streep 
heeft daarnaast het voordeel dat het een vroege, dus veilige grens is.  
 Maar er zijn bij deze grens enkele problemen. Ten eerste is het na de primitieve 
streep nog mogelijk dat zich siamese tweelingen ontwikkelen, en de individuatie is dus 

 De status van het embryo in jodendom,  
 christendom en humanisme 
 
In de Westerse traditie (voornamelijk bepaald door invloeden vanuit Jodendom, Christendom en Humanisme) 
bestaan over de status van het menselijk embryo in grote lijnen twee opvattingen. De eerste is dat de menselijke 
vrucht geleidelijk mens wordt, terwijl de tweede uitgaat van een mens-zijn vanaf het moment van de bevruchting.  
 In het Oude Testament, de basis voor zowel Jodendom als Christendom, wordt op weinig plaatsen 
expliciet gewag gemaakt van een visie op menselijk leven voor de geboorte. Een belangrijk onderscheid wordt ge-
maakt tussen geboren en ongeboren leven. Een "mens" wordt dikwijls aangeduid als "ademende mens". Voor de 
geboorte kan daarvan nog geen sprake zijn. In Exodus 21:22 zien wij dit verschil in status belicht: als een zwangere 
vrouw haar kind kwijtraakt als gevolg van toegebracht letsel dient de veroorzaker slechts een bepaalde geldstraf te 
voldoen. Dit terwijl er op het doden van een mens de doodstraf stond. In de griekse versie van deze oorspronkelijk 
hebreeuwse tekst wordt een onderscheid gemaakt tussen een "ongevormde" en een "gevormde" vrucht, termen die 
waarschijnlijk duiden op voor het blote oog waarneembare menselijke kenmerken. Alleen als deze er nog niet zijn, 
kan volstaan worden met een geldboete, in het andere geval staat het doden van de vrucht wél gelijk aan moord. 
 De christelijke kerk nam het onderscheid tussen gevormde en ongevormde vrucht, in combinatie met de 
aristotelische visie van de gefaseerde bezieling aanvankelijk over. Dit vormde aanleiding om bij vroege en late 
abortussen een verschillende, oplopende strafmaat te hanteren. Deze opvatting vormde tot ver in de Middeleeuwen 
één van de pijlers van de katholieke moraalleer, om vervolgens te worden afgelost door een visie, waarin menselijk 
leven vanaf de conceptie onaantastbaar is. Deze opvatting, die nu het officiële vaticaanse standpunt vormt, laat het 
onderscheid tussen een "bezielde" en een "onbezielde vrucht" vervallen, en leidt tot een volledige afwijzing van 
alle experimenten met embryo's. In de protestantse kerkgenootschappen is het beeld minder duidelijk. Een studie-
commissie van de Nederlandse protestantse kerken wijst op de beschermwaardigheid van embryo's vanaf de 
conceptie, maar is verdeeld over de aanvaardbaarheid van experimenten met embryo's: een meerderheid zegt: "nee, 
tenzij", een minderheid "nee". De duitse protestantse kerken tonen zich daarentegen geheel tegenstander van elke 
vorm van experimenten met embryo's.  
 In de joodse gemeenschap hanteert men algemeen de levensvatbaarheid als grens voor mens-zijn. Dat 
betekent nog niet dat men daarvoor maar mag doen wat men wil, want men moet met ongeboren leven om andere 
redenen (zoals de heiligheid van de voortplanting) zeer zorgvuldig omgaan. Wel bestaat er de neiging om experi-
menten met embryo's (maar ook met foetussen), indien er mensenlevens mee kunnen worden gered, aanvaardbaar 
te vinden. 
 In een recent nederlands/vlaams humanistisch rapport ligt de levensvatbaarheid als grens voor mens-zijn 
aan het eind van een lijn van toenemende beschermwaardigheid. Embryoresearch wordt, o.m. ter verbetering van 
vruchtbaarheidstechnieken en "om het menselijk genoom te optimaliseren" aanvaardbaar geacht, maar verschil van 
mening bestaat of men hiervoor speciaal embryo's zou mogen kweken. 
  



 
 
  

minder eenduidig dan beweerd. Voorts zijn er sterke aanwijzingen dat embryo's in vivo 
(d.w.z. in de baarmoeder) zich sneller ontwikkelen dan in vitro, en dat met name embryo's in 
vitro zich onderling zeer uiteenlopend ontwikkelen. Willen wij dus de aanvaardbaarheid van 
embryoresearch mede afhankelijk maken van de primitieve streep, dan betekent dat ofwel dat 
we het ontwikkelingsstadium van elk embryo afzonderlijk moeten bekijken (wat grote 
praktische nadelen heeft), ofwel dat wij een ruime marge van bijvoorbeeld tien dagen 
aanhouden. Overigens zullen voorstanders van de conceptie als grens voor mens-zijn niet erg 
onder de indruk zijn: zij zullen erop wijzen dat deling en fusie tot de uitzonderingen behoren, 
en zullen bovendien stellen dat deling noch fusie uitsluit dat we bij een conceptus met een 
mens in wording te maken hebben. 
 
4 De aanleg van het centrale zenuwstelsel 
Fysiologisch gesproken is de aanwezigheid van hersen- en zenuwcellen noodzakelijk voor het 
menselijk bewustzijn: zonder dit is er geen mogelijkheid tot het beleven van pijn of van 
positieve sensaties of voor reflectie, en daarmee ontbreekt dus een wezenlijke voorwaarde 
voor mens-zijn. Vandaar dat velen pleiten voor de aanwezigheid van bepaalde hersen- en ze-
nuwfuncties als criterium. Sommigen gaan uit van de primitieve streep (als een aanzet is 
gegeven tot de vorming van een neurofysiologisch substraat voor de ruggemerg), anderen 
noemen de zes-wekengrens, wanneer de grote hersenen zich gaan ontwikkelen, en weer 
anderen leggen de grens bij het moment waarop sprake is van duidelijke 'reflexen' of, nog 
weer verdergaand, 'responsen' van de vrucht.  
 We bekijken wat uitvoeriger wat we met dit criterium kunnen bedoelen. Er zijn hier 
twee mogelijkheden. Ofwel we nemen de feitelijke aanwezigheid van menselijk bewustzijn 
als maatstaf voor persoon-zijn. In dat geval spreken we evenwel niet meer over embryo's 
maar over foetussen in een vergevorderd stadium. De aanwezigheid van enkele hersencellen 
is immers iets heel anders dan bewustzijn. Maar dit criterium heeft onbedoeld wel grote 
gevolgen voor onze omgang met bijvoorbeeld comapatiënten of mensen onder narcose: die 
zijn zich nergens van bewust en missen op dat moment de persoonsstatus.  
 Om deze consequentie voor te zijn is er een andere mogelijkheid: het criterium 
verruimen en er ook potentieel bewustzijn onder laten vallen. In dat geval is iemand onder 
narcose of in coma, voorzover de kans aanwezig is dat hij weer wakker wordt, nog steeds een 
persoon. Maar deze keuze behelst dan gelijk dat we ook bij een bevruchte eicel van een 
persoon moeten spreken: die heeft immers evenzeer een potentieel bewustzijn.  
 
5 De gewaarwording bij de ouders 
Er zijn mensen die de tot dusverre behandelde bovengenoemde criteria te biologistisch vin-
den. Zij stellen dat in de loop van de zwangerschap, in het bijzonder bij de moeder, een be-
paalde gewaarwording ontstaat van de aanwezigheid van een nieuw individu, en willen de 
vraag naar de status van het embryo alleen op deze manier beantwoorden.  
 Een argument voor dit standpunt is onze ervaring dat je mens wordt in relatie tot 
anderen die van je houden en voor je zorgen. Maar de sterkte van het argument is tevens zijn 
zwakheid. Want de gewaarwording die mensen hebben over het zich ontwikkelende leven 
lopen sterk uiteen. Sommigen koesteren hun kindje al vanaf het moment dat zij drie weken 
overtijd zijn en de resultaten van een eerste zwangerschapstest hebben ondergaan. Anderen 
zullen zich weliswaar bewust zijn van het feit van de zwangerschap, maar hebben vaak 
maanden nodig om zich werkelijk bewust te worden van het ontstaan van een nieuw individu. 
Het is in principe zelfs mogelijk dat een moeder om welke reden dan ook geeneens merkt dat 
ze zwanger is. Subjectieve gewaarwordingen bij de ouders vormen dan ook een uiterst 
wankel criterium voor mens-zijn van de vrucht.  
 



 
 
  

6 De levensvatbaarheid 
Na de conceptie is er geen moment zo 'baanbrekend' als de geboorte. Het kind is niet langer 
aangewezen op voedsel, zuurstof en warmte in de baarmoeder en krijgt op die manier een 
veel grotere zelfstandigheid. De geboorte markeert verder de overgang naar intensiever en 
opener relaties tussen het kind en zijn omgeving. De geboortedatum is voor de wet niet voor 
niets het moment waarop het kind deel gaat uitmaken van de rechtsgemeenschap. De geboorte 
is, in de vorm van het begrip "levensvatbaarheid", daarom voor velen een "veilige grens": na 
die tijd is er in elk geval wél sprake van een mens.  
 In veel landen richtte men zich bij de abortuswetgeving daarom op de levens-
vatbaarheid en hield tussen de veronderstelde levensvatbaarheidsgrens en de toelaat-
baarheidstermijn voor abortus een ruime marge. Inmiddels blijkt het, met het toenemen van 
het medisch kunnen, in veel gevallen mogelijk de levenvatbaarheidsgrens terug te brengen 
van zo'n 33 
tot ongeveer 24 weken, en het ziet ernaar uit dat die grens nog verder zal verschuiven. De 
levensvatbaarheidsgrens is daarmee wel een erg onduidelijk criterium.  
 Naast het nadeel van de rekbaarheid van de term "levensvatbaarheid" is er het nadeel 
van het subjectieve karakter van het begrip "zelfstandig". Het kind blijft immers ook na de 
geboorte volledig afhankelijk van de zorg van anderen, terwijl bovendien sterke aanwijzingen 
bestaan dat zich al voor de geboorte afhankelijkheid en herkenning tussen kind en ouder(s) 
ontwikkelen. De levensvatbaarheid is daarmee ten hoogste een gradueel, en geen absoluut 
criterium. Een derde nadeel tenslotte is dat dit criterium later valt dan de meeste mensen 
vanuit intuïtie of overtuiging voor hun rekening willen nemen.  
 
7 Het embryo als potentieel mens 
De kerkvader Tertullianus zei: Homo est qui est futurus ofwel: mens is die het zal worden. 
Wij dienen volgens deze visie het menselijk embryo (vanaf de conceptie) te behandelen als 
een mens. Een moeilijkheid bij deze positie is dat er hier twee begrippen verward lijken te 
worden: een potentieel mens en een toekomstig mens. Zoals we hierboven al zeiden gaat van 
alle bevruchte eicellen zeker 50% voor de innesteling in de baarmoeder weer verloren. Bij het 
gebruik van kunstmatige voortplantingsmethoden is dit percentage nog veel hoger. Dit is de 
reden waarom sommigen pleiten voor de innesteling als criterium dat ons handelen dient te 
bepalen: weten wij zeker dat een (pre-)embryo zich niet zal innestelen, dan hebben we niet te 
maken met een toekomstig mens en staat het ons vrij om er veel meer mee te doen dan in het 
andere geval. Aangezien we zelf kunnen bepalen of een embryo zich verder zal ontwikkelen 
- we kunnen afzien van implantatie of we kunnen kiezen voor abortus - brengt dit ons in een 
vreemde circelgang: onze achting voor het embryo is afhankelijk van zijn toekomst, maar die 
toekomst is weer afhankelijk van ons handelen! Dat laat zien dat het criterium "toekomstig 
mens" geen wezenlijke morele norm aanreikt. 
 Anders wordt het wanneer we niet spreken van een toekomstig, maar van een mo-
gelijk of potentieel mens. Dat betekent: onafhankelijk van de vraag of het embryo daad-
werkelijk een mens wordt (we weten van een pasgeborene immers ook niet zeker of hij 
volwassen zal worden) hebben wij eerbied voor pril menselijk leven. We hebben het dan niet 
over wat dat embryo zal gaan worden, maar om wat het nu al is: een mens in wording. Dit 
zogenaamde potentialiteitsargument heeft het voordeel dat het beantwoordt aan een basale 
morele intuïtie van zeer veel mensen, namelijk dat het menselijk embryo een grote waarde 
vertegenwoordigt. 
 
 
 ANDERE OVERWEGINGEN DAN "MENS-ZIJN" 



 
 
  

 
Tot nog toe hebben we steeds gesproken over de zogenaamde zijnsstatus van het embryo. Het 
kan zijn dat we ons hierover een bepaald oordeel hebben gevormd, het kan ook zijn dat we 
dat te moeilijk vinden, bijvoorbeeld omdat we voor meerdere posities we wat voelen, of 
omdat we geen omlijnde "mensvisie" hebben. Dit alles neemt niet weg dat er aan de vraag: 
"experimenten met embryo's?" meer morele kanten zitten dan alleen de vraag of we met een 
mens te maken hebben of niet. We noemen er drie: 
 
1 Beoogde onderzoeksresultaten 
Met embryoresearch worden uiteenlopende doelen nagestreefd. Ten eerste verwacht men 
resultaten op het gebied van de erfelijkheidsdiagnostiek (het zo vroeg mogelijk opsporen van 
erfelijke afwijkingen), verder in de gentherapie (het d.m.v. genetisch modificeren in de 
kiembaancellen van menselijke organismen voorkomen van afwijkingen) en tenslotte in de 
IVF-technieken (het verbeteren van bevruchtings- en implantatietechnieken om de kans op 
zwangerschap bij kinderloze echtparen te vergroten). In al deze gebieden gaat het dus om 
vergroting van het welzijn van mensen. Als vierde doel van embryoresearch kunnen we het 
wetenschappelijk doel noemen: het vergroten van kennis en kunde, niet alleen om de zojuist 
genoemde doelen beter te kunnen bereiken, maar ook als doel in zichzelf: een zelfstandige, 
vindingrijke wetenschap kan worden gezien als een cultuurgoed. 
 Hoezeer dit laatste doel ook van belang is, de meeste mensen zijn het erover eens dat 
het niet voldoende is om zulke ingrijpende en moreel gevoelige research met mensen in 
wording te kunnen verrichten. Bepalend voor het antwoord op de vraag naar de 
toelaatbaarheid van experimenten is volgens velen dan ook de positieve gevolgen zoals het 
verhelpen van kinderloosheid en het voorkomen van handicaps. 
 
2 Kostenaspecten 
Hoe geavanceerder de medische wetenschap, des te hoger worden de kosten. Het uitgeven 
van grote bedragen aan embryoresearch dient dan ook te worden beoordeeld in het licht van 
de vraag of wij bereid en in staat zijn om het geld ervoor op te brengen.  
 We hebben hier te maken met het verschijnsel dat we de afnemende marginale 
waarde kunnen noemen: van elke gulden meer die we aan iets uitgeven, wordt het feitelijk 
rendement minder en des te prangender wordt de vraag of geldstromen niet dienen te worden 
verlegd naar gebieden waar er relatief meer mee bereikt kan worden. Dit is de reden waarom 
de commissie Dunning ('keuzen in de zorg') eind 1991 heeft voorgesteld om o.m. IVF niet in 
de basisverzekering voor de gezondheidszorg op te nemen. Wie er wel gebruik van wil 
maken, dient bereid te zijn om een extra persoonlijke bijdrage te leveren. Het kan dus zijn dat 
mensen niet principieel tegen experimenten met embryo's zijn, maar wel vinden dat de 
benodigde middelen beter voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. 
 
3 'Hellend-vlak'-argumenten 
Experimenteren met embryo's heeft naast de bedoelde positieve gevolgen ook onbedoelde 
negatieve gevolgen. Die gevolgen kunnen we vatten onder de noemer 'hellend-vlak-overwe-
gingen': het gevoel dat de mens grenzen aan het verleggen of overschrijden is zonder dat er 
garanties op andere, veilige grenzen zijn.  
 We noemen een aantal van deze overwegingen: als we embryoresearch toestaan, 
hebben we onvoldoende garanties tegen ontduiking van zorgvuldigheidsvereisten: de 
overheid kan immers niet in elk laboratorium een mannetje hebben staan; onderzoek zal 
steeds commerciëler worden, waardoor er een handel kan gaan ontstaan in embryo's en de 
kosten in de gezondheidszorg verder worden opgedreven; er zullen steeds nieuwe 
indicatiestellingen komen: van het verbeteren van IVF-technieken en het opsporen van 



 
 
  

ernstige afwijkingen nu tot het opsporen van elke kleine afwijking en het toevoegen van 
gewenste eigenschappen (de zogenaamde positieve eugenetica of rasverbetering) straks; 
onderzoeksresultaten op het gebied van de erfelijkheidsdiagnostiek kunnen, wanneer zij 
worden gebruikt in niet-democratische landen, leiden tot een ongehoorde controle van de 
overheid op de samenstelling van de bevolking. Het leven wordt op die manier ongetwijfeld 
verder "maakbaar", en de verwachtingen aan de medische wetenschap zouden verder toene-
men: voor velen een onaanvaardbare medicalisering van het bestaan. 
 Twee opmerkingen over deze hellend-vlak overwegingen. Ten eerste is duidelijk dat 
er, zeker in de humane genetica, nogal wat verstrengeling bestaat tussen embryoresearch en 
genetisch onderzoek in bredere zin (DNA- en chromosomenonderzoek). In het amerikaanse 
Human Genome Project, bedoeld om voor het jaar 2005 alle genetische informatie bij mensen 
te kunnen ontcijferen, wordt slechts bij uitzondering gewerkt met embryonaal materiaal. Maar 
de resultaten ervan zullen, behalve voor het samenstellen van een zogenaamde genenkaart bij 
volwassenen, met name kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van Recombinant DNA-
technieken (genetische manipulatie) bij pre-embryo's. Hellend-vlak overwegingen betrekken 
zich, met andere woorden, op een algehele tendens in de medische wetenschap en het is 
daarom niet eenvoudig om daar één facet uit te lichten. 
 Een tweede opmerking. Het probleem bij hellend-vlak overwegingen is dat de 
waarheid ervan pas definitief kan worden bevestigd als het te laat is. Wordt dus op grond van 
deze overwegingen besloten, embryoresearch niet toe te laten, dan is misschien het verwijt 
van "handelen uit angst" of "gemiste kansen" op zijn plaats. Wordt juist, in weerwil van deze 
overwegingen, besloten om embryoresearch toe te staan, dan zal een latere generatie wellicht 
het verwijt uiten dat wij een ontwikkeling met rampzalige gevolgen in gang hebben gezet. 
Wie zal het zeggen? Alle reden in elk geval voor een breed maatschappelijk gesprek over de 
vraag: waar willen we nu uiteindelijk naar toe? 
 
 CONCLUSIES 
 
De beantwoording van de vraag naar de aanvaardbaarheid van experimenten met embryo's 
kan in het beste geval gebeuren in de vorm van een (juridisch) compromis. Daarover gaat de 
volgende bijdrage van deze bundel. Maar aan de wetgeving gaat het gesprek over de moraal 
vooraf. En in dat morele gesprek gat het om drie zaken: (1) de status van het embryo: spreken 
we bij een embryo van een mens en zo nee, wat is dan wel de morele status van het embryo? 
(2) de beoordeling van beoogde en te verwachten (positieve en negatieve) gevolgen voor de 
zorgverlening en voor de maatschappij als geheel, (3) een afweging van (1) tegen (2). In het 
nuvolgende zal ik een poging wagen tot de omschrijving van een eigen positie.    
 De vraag naar de status van het embryo is op strikt biologische gronden niet te 
beantwoorden. Wil men zich wel baseren op biologische gegevens, dan is de conceptie als 
begin van een verder continu verlopend proces mijns inziens te verkiezen boven andere biolo-
gisch ingegeven criteria. Niet in de absolute zekerheid dat we bij een conceptus al met een 
mens te maken hebben, maar in de overtuiging dat die kans zeker niet is uitgesloten, en dat 
we hoe dan ook met een mens in wording te maken hebben. Een vergelijking. Er is een passa-
giersvliegtuig neergestort in een moeilijk toegankelijk gevaarlijk berggebied. Van de plaats 
van het ongeval worden geen radiosignalen ontvangen, en de kans om in die koude te 
overleven is klein. Toch zal de zo geringe kans dat er mensen gered kunnen worden reden 
zijn voor een gevaarlijke reddingsoperatie. Het feit dat het om mensen kan gaan maakt ons in 
zulke gevallen dus uiterst op onze hoede.  
 Dezelfde redenering zou gebruikt kunnen worden bij pre-embryo's. In dubio abstine, 
ofwel: stel je in twijfelgevallen voorzichtig op. Daarnaast lijken mij de hellend-vlak 
overwegingen zwaarwegend: de gehoopte positieve resultaten zijn minimaal vergeleken bij de 



 
 
  

gevaren van misbruik t.b.v. eugenetische, commerciële en politieke doelen. Dit standpunt 
- een dergelijke positie vormde nog onlangs de basis voor de duitse wetgeving inzake experi-
menten met embryo's - impliceert dat men voor het uitvoeren van experimenten met (pre-)em-
bryo's uiterst terughoudend zal moeten zijn en deze zal moeten onderwerpen aan dezelfde 
zorgvuldigheidsvereisten als bij het uitvoeren van gevaarlijke experimenten met bijvoorbeeld 
kinderen. Het impliceert onder voorwaarden de aanvaardbaarheid van het gebruik van pre-
embryo's ter verbetering van IVF-technieken, maar ook de onaanvaardbaarheid van 
experimenten ter ontwikkeling van Recombinant DNA-technieken bij pre-embryo's (d.w.z. 
zowel gentherapie als positieve eugenetica).  
 
 

 

 LITERATUUR 
 
-Dupuis, H.M. en de Beaufort, I.D. de, 'De  morele positie van de ongeborene'. In: I.D. de Beaufort, H.M. Dupuis 

(red.), Handboek gezondheidsethiek. Assen: Van Gorcum, 1988:375-393. 
-Donum Vitae (1987). Over de eerbied voor het beginnend menselijk leven en de waardigheid van de voortplan-

ting. Congregatie voor de geloofsleer. Leusden, Stichting "Ark" (1987).  
-Europees Parlement (1989), Resolutie over de ethische en juridische problemen in verband met genetische 

manipulaties. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 16 maart 1989. 
-Gezondheidsraad (1989), Erfelijkheid: wetenschap en maatschappij. Over de mogelijkheden en grenzen van 

erfelijkheidsdiagnostiek en gentherapie. 
-Jacobovits, Immanuel (1988), "The status of the embryo in the Jewish tradition". In: Dunstan, Seller (1988), The 

Status of the Human Embryo. New York 1988: 62-73. 
-Jacobs, E. (red.), De bio-maatschappij. Een humanistische visie op de ethiek van het biomedisch handelen. 

Amersfoort, 1990. 
-Lindeboom Instituut (1988), De status van het menselijk embryo. Ede, 1988. 
-Mensen in wording. Theologische, ethische en pastorale overwegingen bij nieuwe voortplantingstechnieken en 

prenataal onderzoek. Leusden, 1992. 
-Personal Origins (1985). The Report of a Working Party on Human Fertilisation and Embryology of the Board for 

Social Responsibility. Cio Publishing, London 1985.  
-Schroten, E. (1988), In statu nascendi. De beschermwaardigheid van het menselijk embryo vanuit het gezichtspunt 

van de christelijke ethiek. Utrecht, 1988  


