
INLEIDING

Het kloneringsdebat* woedt in alle hevigheid.
Sleutelwoorden zijn de menselijke waardigheid en de
status van het menselijk embryo. Dit voorjaar mengden
bisschop Eijk van Groningen en rabbijn Evers van het
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap zich in de
discussie met bijdragen in Trouw en de Volkskrant **.

Vindt bisschop Eijk het kloneren van menselijke
embryo’s ongewenst uit respect voor ieder menselijk
leven, rabbijn Evers acht het kloneren voor
wetenschappelijk onderzoek aanvaardbaar. Is Eijk van
mening dat het menselijk leven beschermwaardig is
vanaf het moment van de conceptie, Evers laat de
beschermwaardigheid afhangen van het verblijf van het
menselijk embryo in de baarmoeder.

Beiden zullen op donderdagavond 16 december, in
vergadercentrum Hoog-Brabant te Utrecht, hun
standpunt toelichten en in discussie gaan met de
aanwezigen.

Bestuur Juristenvereniging Pro Vita
Bestuur Nederlands Artsenverbond
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PROGRAMMA

18.00 u Ontvangst met broodje en koffie / thee

18.30 u Opening en probleemstelling
door dagvoorzitter S.J. Matthijsen, psychiater en
vice-voorzitter van het Nederlands
Artsenverbond

18.45 u Therapeutisch kloneren moet onder
omstandigheden en met duidelijke
waarborgen tegen misbruik toegestaan
worden

Mr.drs. R. Evers is rabbijn van het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap en rector van het Nederlands Israëlitisch
Seminarium

Het gebruik van restembryo’s (kleine klompjes menselijke
cellen, die niet geïmplanteerd zijn) stuit velen tegen de borst
maar is minder ernstig dan abortus of doodslag; de cellen
bestaan nog alleen buitenbaarmoederlijk; ze zijn weliswaar
van menselijk materiaal afkomstig, maar hebben in de verste
verte nog geen werkelijk menselijke vorm of status
aangenomen. Therapeutisch handelen is een Bijbels
voorschrift (Exodus 21:19). Het speciaal kweken van
embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek gaat de
wetgevers in de meeste landen echter nog een stap te ver – en
terecht. Het met opzet voortbrengen van embryo’s met als
enig doel wetenschappelijk onderzoek lijkt al veel meer op
een aantasting van het respect voor menselijk leven dan het
therapeutisch gebruik van embryo’s die waren overgebleven
van een IVF-behandeling. Doelgerichte kweek is intuïtief
moeilijk toe te staan. Toch blijft het de vraag waar de grenzen
liggen.

19.30 u Therapeutisch kloneren stuit op nog ernstiger
bezwaar dan reproductief kloneren

Mgr.dr. W.J. Eijk is bisschop van Groningen en referent voor
medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie

Tegen reproductief kloneren bestaat – terecht – algemene
weerstand in de samenleving. Vrij brede steun is er
daarentegen voor het therapeutisch kloneren. Hierbij wordt
opzettelijk een menselijk embryo tot stand gebracht om het te
vernietigen door de verwijdering van zijn stamcellen voor
therapeutische doeleinden. Het menselijk embryo is echter
vanaf de conceptie te respecteren als een menselijke persoon
met alle rechten van dien. Het is onaanvaardbaar dat de ene
mens wordt opgeofferd ten behoeve van de medische
behandeling van de andere.

20.15 u Pauze

20.45 u Forumdiscussie

21.30 u Sluiting

* Klonering door middel van kerntransplantatie houdt in dat
de kern van een lichaamscel van een bestaand individu wordt
ingebracht in een eicel, waarvan de eigen kern is verwijderd.
De eicel gaat zich vervolgens gedragen als een bevruchte
eicel en zich tot een menselijk embryo ontwikkelen. Dit
embryo heeft dezelfde erfelijke eigenschappen als het

oorspronkelijke individu. Reproductief kloneren is op dit
moment bij de wet verboden. Met betrekking tot
therapeutisch kloneren heeft de Nederlandse wetgever
bepaald, dat dit verboden is zolang er geen sprake is van een
human being. Het blijkt dat de wetgever dit wel erg ruim
interpreteert, namelijk een individu dat geboren is (H.
Jochemsen red. ‘Toetsen en begrenzen’, blz. 191).

** De artikelen van Evers (Trouw 19 februari 2004) en van
Eijk (de Volkskrant 26 februari 2004) zijn te raadplegen op
www.provita.nl/dossiers.
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ALGEMENE INFORMATIE

Inschrijving
Inschrijving is gratis.
S.v.p. de antwoordstrook voor 12 december
a.s. opsturen naar het secretariaat JPV/NAV
of faxen naar 073 - 5112956
of via e-mail: secretariaat@artsenverbond.nl

Plaats
Zalencentrum ‘Hoog Brabant’ in Hoog-
Catharijne, Radboudkwartier 23 te Utrecht.
U bent bereikbaar op  030 - 2331525

Routebeschrijving

Trein: Vanaf het Centraal Station volgt u het
bord ‘Centrum’ en vindt u ‘Hoog Brabant’ op
het Radboudkwartier.

Auto: Vanaf de A2 afslag ‘De Meern’, borden
‘Centrum’ volgen en vervolgens de ‘Hoog
Brabant’ lichtmastborden. Betaald parkeren in
de Radboudgarage aan de Stationsstraat is
mogelijk; de bordjes ‘Hoog Brabant’ volgen.

Informatie
Secretariaat  JPV / NAV

Antwoordnummer 22509
5250 WB  Vlijmen
 073 - 5119072
fax 073 - 5112956

internet: www.provita.nl
www.artsenverbond.nl

e-mail: secretariaat@artsenverbond.nl
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