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OPINIE

Een goede start is toch oké?
10 DECEMBER 2014 | Katrien Devolder en Ignaas Devisch, Verbonden aan de UGent. Bestuurslid en
voorzitter van De Maakbare Mens

Embryo’s met positieve eigenschappen selecteren voor de geboorte,
is niet per se fout, vinden Katrien Devolder en Ignaas Devisch.
Als je via onderwijs probeert ongelijkheid weg te werken, waarom
dan niet met genetica?

‘Wat als we meer gericht kinderen op de wereld kunnen brengen waarvan we denken dat
ze een goede genetische start zullen hebben?’ photonews

In haar column uit Mia Doornaert haar bezorgdheid over het gebruik van
genetica om zogenoemde ‘designerbaby’s’ te creëren (DS 8 december)
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20141207_01416247) . Dat zijn kinderen
met eigenschappen of capaciteiten waarvoor de ouders bewust hebben gekozen
(bijvoorbeeld, kinderen zonder genetische aanleg voor bepaalde ernstige
aandoeningen of met een genetische aanleg om atletische en/of intellectuele
capaciteiten te ontwikkelen).
Doornaert verwijst naar een uitspraak van wijlen Luc De Vos: je wordt maar
beter in een rijk gezin geboren omdat je dan een voorsprong krijgt in het leven
– niet zozeer door het geld, maar door de culturele bagage die je meekrijgt. Dat
is inderdaad zo. Doornaert vreest evenwel dat door designerbaby’s die sociale
ongelijkheid zal toenemen. Maar de redenen die ze daarvoor geeft, zijn niet
overtuigend. Designerbaby’s kunnen de sociale ongelijkheid misschien zelfs
verminderen.

Embryo vs. embryo
Om haar claims te staven, verwijst Doornaert naar filosoof en bio-ethicus Julian
Savulescu (Universiteit van Oxford). Savulescu meent dat als toekomstige
ouders de mogelijkheid hebben, ze best kiezen om die kinderen op de wereld te
brengen waarvan ze denken dat ze ‘de beste kans op het beste leven’ hebben.
Stel dat een koppel via IVF twee embryo’s creëert en ze genetisch laat testen.
Mocht, bijvoorbeeld, uit de tests blijken dat geen van de embryo’s een
genetische aanleg heeft voor een ernstige erfelijke ziekte, maar het ene embryo
wel een genetische aanleg heeft om bepaalde intellectuele of atletische
capaciteiten te ontwikkelen, dan zou dat koppel volgens Savulescu dat ene
embryo moeten verkiezen, omdat de eigenschappen de kans op een goed leven
groter maken.
Doornaert vindt het problematisch dat Savulescu ‘het beste leven’ gelijk zou
stellen aan een leven met ‘materieel, werelds succes’. Volgens haar is het
gemakkelijke leven niet hetzelfde als een goed leven: ‘Als de professor van
Oxford gelijk heeft, dan zouden er geen gelukkige kleine en/of minder goed
uitziende en/of laag opgeleide mensen bestaan, en geen ongelukkige slimme,

mooie carrièremensen.’ Maar dat is niet wat volgt uit zijn standpunt. Savulescu
stelt dat sommige eigenschappen iemand een grotere káns op een goed leven
geven, maar geen garantie daarop. Geboren worden in een welgesteld gezin
vergroot ook je kans op een goed leven, het garandeert het niet. Kinderen uit
andere gezinnen kunnen natuurlijk evenzeer een goed leven leiden.

De startstreep
Doornaert stelt: ‘We komen niet met gelijke kansen aan de startstreep, ook niet
in de school.’ Dat is juist. Maar wat als we meer gericht kinderen op de wereld
kunnen brengen waarvan we denken dat ze een goede genetische start zullen
hebben? Als designerbaby’s kunnen resulteren in een grotere sociale
ongelijkheid, kan het evengoed andersom zijn, als we het tenminste juist
aanpakken.
Er bestaat een gevaar dat designerbaby’s de sociale ongelijkheid zullen
vergroten, net zoals er een gevaar bestaat dat het onderwijs dat doet. We
moeten ons voor dat gevaar behoeden, maar dat kan het best door te debatteren
over welke kenmerken en capaciteiten we willen promoten in de maatschappij
en hoe we dat zo rechtvaardig mogelijk kunnen doen. Of dat gebeurt via
genetische selectie of een niet-medische interventie zoals onderwijs, is ethisch
minder relevant.

Een grotere káns op een goed leven is nog geen garantie
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Meer?
Lees de volledige krant digitaal.
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