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GEZONDHEID
Gezondheid is een kwestie van genen en van gedrag.  
Aan een goede gezondheid valt te sleutelen, door jezelf, 
artsen of de overheid. Hoe ver willen we daarin gaan? 

‘Ziektepreventie is ook afhankelijk 

van hoe schoon en toegankelijk onze 

natuurlijke omgeving is’

Koos Biesmeijer

Genetisch ingrijpen in 
menselijke embryo’s 
moet gewoon kunnen
Ongeveer 5 procent van de bevolking heeft te maken met erfelijke ziektes waarvoor 
momenteel vrijwel geen goede medische behandeling bestaat. Bij die stoornissen is 
slechts sprake van een simpel foutje in het DNA. Er is een gen verdwenen of zodanig 
veranderd dat het een ziekte veroorzaakt. Ziekten die kunnen leiden tot blijvende 
schade of zelfs levensbedreigend kunnen zijn. Wetenschappers hebben nu nieuwe 
technieken voor genetisch ingrijpen ontdekt, waarmee je zulke genetische foutjes 
relatief simpel kunt repareren.De nieuwe techniek maakt het ook mogelijk om ver-
anderingen in het DNA van menselijke embryo’s aan te brengen. Dat betekent wel 
dat die erfelijke veranderingen ook worden overgedragen aan volgende generaties. 
Zo zijn erfelijke ziekten die door één gen worden veroorzaakt blijvend te herstel-
len, iets wat nu nog door de Embryowet verboden is. Een succesvolle behandeling 
zou betekenen dat de betrokkene voortaan eigen kinderen kan krijgen zonder de  
erfelijke afwijking. Ultieme oplossing? Of alleen onder strikte voorwaarden?

STELLING:

Groen maakt gezond. 
Natuur in je omgeving 
werkt stressreducerend 
en verhoogt de concen-
tratie. Dat komt door 
afwisseling en frisse lucht, 
maar ook door de pa-
tronen in bijvoorbeeld 
bladeren en boombast, die 
grillig zijn en zichzelf her-

halen. Zelfs kijken naar 
een natuurfoto of -film 
heeft daardoor al een 
rustgevend effect. 
Planten in kantoorruimtes 
verminderen ziektever-
zuim, en groen in een 
ziekenhuis kan herstel van 
patiënten bespoedigen. 
Dus: groen moet je doen. 

FEIT: 100
botten meer heeft een 
baby ten opzichte van een 
volwassene. In de loop der 
tijd groeien sommige bot-
ten aan elkaar, totdat je er 
als volwassene nog 206 
overhoudt. Door al die 
losse botjes is een baby 
een stuk flexibeler dan wij.

‘Ingrijpen in het allervroeg-
ste stadium van menselijke 
ontwikkeling is veel vergaander 
dan ingrijpen in andere lichaamscellen. 
De aangebrachte veranderingen in het 
embryo hebben effect op het hele orga-
nisme; daarmee zijn we in principe bezig 
de menselijke soort te behandelen. Dat 
moeten we ons goed realiseren. 
Ik ben niet principieel tegen genetisch 
ingrijpen bij erfelijke ziekten die duide-
lijk veroorzaakt worden door een mutatie 
in één gen. Maar dan wel onder de strikte 

voorwaarden dat zo’n ingreep 
veilig is en er bij het onderzoek 

hiernaar geen menselijke embryo’s 
worden vernietigd. De weg ernaartoe 
moet zich dus beperken tot dierexperi-
menten en eventueel onderzoek aan ge-
kweekte embryoachtige structuren van 
menselijke cellen. Wat mij betreft stelt 
straks een commissie bij elk geval vast of 
een genetische afwijking aan de voor-
waarden voldoet. Het uitgangspunt is 
herstel van genetische fouten, zodat we 
wegblijven uit de sfeer van wensbaby’s.’

Henk Jochemsen
christelijk filosoof

ONEENS
‘Nietsdoen betekent sowieso een 

grote kans op een ernstig aange-
daan kind. Het besef een ernstige erfe-

lijke aandoening over te dragen aan kin-
deren en toekomstige generaties is een 
zeer grote psychologische belasting, 
dat beseffen tegenstanders zich onvol-
doende. Als we hier als maatschappij 
niets aan doen – terwijl we daartoe wel 
de mogelijkheden hebben – worden we 
als maatschappij verantwoordelijk 
voor het voortbestaan van zowel het 
lichamelijk als het psychisch lijden.

Wij steunen daarom het gebruik van tech-
nieken voor genetisch ingrijpen, ook als 
dat leidt tot erfelijke veranderingen die 
worden overgedragen aan volgende gene-
raties. 
De veiligheid is vanzelfsprekend een be-
langrijk uitgangspunt: het gaat om de ge-
zondheid van het toekomstig kind. Het 
moet dus een acceptabele balans zijn tus-
sen mogelijke risico’s en baten. Vanzelf-
sprekend wensen alle liefhebbende ou-
ders een zo gezond mogelijk toekomstig 
kind en nemen zij die risicoafweging mee.’ 

Cor Oosterwijk, directeur koepelorganisatie 
voor zeldzame en genetische aandoeningen

EENS
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‘Dit is de eeuw van de biologie, en die put 

uit kennis die het leven in 4 miljard 

jaar heeft opgebouwd’

Louise Vet

‘We kunnen nu op afroep knippen en 

plakken in DNA’

Hans Clevers

‘Er is niks mis met bewegen, 
maar het belonen van meer 

bewegen is volgens mij echt de 
verkeerde insteek. We moeten vooral 
minder stilzitten. Het is van de gekke 
dat we het normaal vinden dat we onze 
kinderen de halve dag opsluiten in een 
klas en dwingen op een stoel te zitten. 
Ook op kantoren zitten de meeste men-
sen vrijwel de hele dag achter hun bu-
reau naar een schermpje te staren. Ze 
leggen dan nota bene met elkaar contact 
via het intranet of hun mobiel. En dan 
gaan ze in de avond hardlopen en aan al-
lerlei apparaten trekken in de sport-
school. Gekker kun je het nauwelijks 
bedenken. 
Echt tegennatuurlijk is het beoefenen 
van topsport: jezelf zo uitputten dat je 
weefsel er schade van ondervindt.  Evo-
lutionair zijn alle dieren – dus ook de 
mens – juist geprogrammeerd om zuinig 
met energie om te gaan. Je moet pas echt 
hard gaan lopen, wanneer er een leeuw 
achter je aan zit.’

Midas Dekkers,  
bioloog en schrijver

‘Als we gezond oud willen wor-
den, moeten we in beweging ko-
men. Het gaat om de bewustwording dat 
sporten, fietsen of gewoon wandelen 
noodzakelijk zijn om actief en vitaal te 
blijven. Natuurlijk kun je laten zien wat de 
gevolgen zijn van ongezond gedrag voor 
ouderdomskwalen. In het afstraffen van 
ongezond gedrag geloof ik niet zo, je kunt 
beter mensen belonen die in beweging ko-
men en blijven. Dus bijvoorbeeld kiezen 
voor verlaging van de premies van de ziek-
tekostenverzekering als mensen hun best 
doen om vitaal te blijven. Dat is ook goed te 
testen via een vitaliteitscheck met een 
paar oefeningen die je mensen dan met 
een zekere regelmaat laat uitvoeren. Ik 
denk zeker dat er zorgverzekeringen zijn 
die dat zien zitten. Zoiets betekent voor 
veel mensen een duwtje in de rug en helpt 
meer dan waarschuwen voor allerlei geva-
ren. Uiteindelijk gaat het vooral om de be-
wustwording, dat bewegen zinvol is en 
ook gewoon leuk om te doen.’

Olga Commandeur,  
presentator Nederland  

in Beweging! 

Gezond  
gedrag  

verdient  
beloning

We worden steeds ouder. Waar  
Nederlanders in 1950 nog gemiddeld  
71 jaar oud werden, is die leeftijd 
inmiddels gestegen tot 82 jaar. Dat 
hebben we vooral te danken aan de ver-
beterde gezondheidszorg en gestegen 
welvaart. Willen we nóg ouder worden? 
Dan wel het liefst zo gezond mogelijk. 
Want wegkwijnen als een kasplantje, 
daar heeft niemand zin in. 
Toch roepen we een deel van de gezond-
heidsproblemen over onszelf af. Te 
veel en onevenwichtige voeding en te 
weinig bewegen maken ons met de dag 
dikker. Nog even en het aantal mensen 
met overgewicht krijgt de overhand. En 
voor steeds meer mensen neemt daarmee 
het risico op welvaartsziekten toe, zoals 
suikerziekte, hart- en vaatziekten en be-
paalde vormen van kanker. Bij roken is het 
gelukt zelfs verstokte rokers te overtuigen 
te stoppen met dit schadelijke gedrag. Is 
het ook mogelijk gezond eetgedrag en meer 
bewegen te stimuleren, bijvoorbeeld door 
ziektekostenpremies te verlagen?

STELLING:

ONEENS

EENS

Het is bijna net zo hard-
nekkig als de griep zelf: 
mensen die bij griep- 
infectie vragen om een 
antibiotica-kuurtje. 
Griep is echter een virus 
en anti-biotica werken 
alleen tegen bacteriën. 
Echte geneesmiddelen 
tegen virussen bestaan 

niet. Wel zijn er soms  
virusremmers in de  
handel en kun je je tegen 
een aantal virussen laten 
vaccineren. In dat laatste 
geval zorg je er eigenlijk 
voor dat je eigen afweer 
zodanig voorbereid is dat 
het de virusinfectie zelf  
verslaat.

FICTIE:




