
Ingrijpen in
het DNA van
een baby 



Introductie 



Zwitsersuurwerk

Per seconde / per cel
100.000 verschillende celstofwisselingsreacties 



Gentische entropie

Wij devolueren i.p.v. evolueren (degeneratie)

Iedere generatie, 100 nieuwe mutaties

CRISPR-Cas een methode om devolutie tegen 
te gaan?



Wat is…

CRISPR-Cas: Een methode om DNA aan te
passen (mutaties) met als doel erfelijke
eigenschappen te veranderen

Kiembaan: Erfelijk materiaal (DNA) dat van
generatie op generatie wordt doorgegeven
door middel van voortplanting



CRISPR-Cas 



CRISPR-Cas9 









In de toekomst…

Geen erfelijke ziekten meer

Iedereen een hoog IQ 

Iedereen muzikaal

Iedereen een supermens…



Sleutelen aan het 
‘Zwitsersuurwerk’



Casus 



Volkskrant

NRC

Chinese arts die baby-

DNA manipuleerde 

hangt straf boven hoofd

NOS





Maar kiembaanmodificatie is 
verboden



Toonaangevende wetenschappers 
roepen op tot blijvend verbod..



“het is geen speelgoed!”

Emmanuelle Charpentier





In Engeland in 20 jaar tijd meer 
dan 3 miljoen embryo’s gedood…







CRISPR bij BIO-hackers 

Democratisering van technologie

Toetsingscommissie (METC) 



Dierenleed door Crispr



CRISPR bij planten



CRISPR bij grote bedrijven



Vertrouwen in wetenschap neemt 
af door CRISPR



Niemand 
vraagt wat 
ik wil…

Blijf van mijn genen af

Geïnformeerde toestemming?



Wat zeggen christenen

Zuidelijke baptisten (15 miljoen kerkleden): 

‘Besloten, dat wij niet enig gebruik van 
menselijke kiembaanmodificatie kunnen steunen, 
ongeacht hoe goed bedoeld dit is, door de 
onvoorspelbaarheid van de processen en de 
mogelijke introductie van onomkeerbare 
destructieve fouten in de menselijke genenpool’ 
(synode uitspraken, 2006 en 2019)



Wat zeggen christenen..

“Onze kinderen zijn geschapen geen 
verbruiksartikel” President George W. Bush 

“Als iemand daadwerkelijk de macht verkrijgt, 
door eugenetica en wetenschappelijk onderwijs, 
om van zijn nakomelingen te maken van hem 
behaagd dan is iedereen die na hem leeft een 
patiënt van die macht. Een slaaf van de dode 
hand van de ontwerper.” C. S. Lewis



Belangrijker wat zegt de Bijbel
Genesis 1 vers 27: En God schiep den mens
naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep
Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Genesis 1 vers 28: En God zegende hen, en
God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en
vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en
onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de
vissen der zee, en over het gevogelte des
hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde
kruipt!



Genesis 9 vers 6: Wie des mensen bloed 
vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten 
worden; want God heeft den mens naar Zijn 
beeld gemaakt.

Leviticus 18 vers 23: Insgelijks zult gij bij 
geen beest liggen, om daarmede onrein te 
worden; een vrouw zal ook niet staan voor 
een beest, om daarmede te doen te hebben; 
het is een gruwelijke vermenging.



Romeinen 9 vers 20: Maar toch, o mens, wie zijt 
gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel 
tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: 
Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?

Jesaja 45 vers 9 -11: Wee dien, die met zijn 
Formeerder twist… Wat maakt gij....Mij van het 
werk Mijner handen bevel geven?

Genesis 2 vers 24: Daarom zal de man zijn vader 
en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; 
en zij zullen tot een vlees zijn.



IVF

Compassie met kinderloze echtparen 

Wat God samengevoegd heeft (seksuele 
gemeenschap en het ontvangen van kinderen) 
mag de mens niet scheiden door IVF

Masturbatie is zonde

Grotere kans op complicaties bij IVF-baby

Negatieve gevolgen van hormoontherapie bij de 
vrouw 

Kans overlijden moeder bij IVF 7x groter

dan bij een gewone zwangerschap



Is er alleen maar negatief nieuws?

Spinale musculaire atrofie 



Alternatief 
Somatische (lichaam) gentherapie 



Vragen & Discussie


