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ontmoeting, ontspanning en vorming van haar leden. Voor de

agrarische leden speelt ook belangenbehartiging een grote rol. In
al haar aktiviteiten probeert ze de betekenis van haar eigen identiteit tot uitdrukking te laten komen.
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De vereniging van Nederlandse Christelijk Plattelandsjongeren is
een organisatie met leden tussen 18 en 35 jaar. Zij richt zich op

De wetenschapswinkel neemt vragen van minder draagkrachtige

groepen of organisaties uit de agrarische sektor in bemiddeling.

Speciale aandacht hierbij krijgt de situatie van vrouwen. Zonodig

laat de wetenschapswinkel ten behoeve van deze vragen onder-

zoek verrichten. De wetenschapswinkel zorgt voor organisatie en

begeleiding van het onderzoek. IMGO landbouw is opgenomen in
de wetenschapswinkel.

De vakgroep maakt deel uit van de Landbouw Universiteit

Wageningen. De vakgroep verzorgt onderwijs en doet onderzoek
.

naar een aantal aspekten van de fysiologie. De belangrijkste

onderzoeksthema’s zijn:

opname en vertering van voedsel

- eiwit- en energiehuishouding
- endokrinologie
- neurobiologie
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VOORWOORD
Voor U liggen de resultaten van een onderzoek naar genetische
manipulatie bij landbouwhuisdieren. Het
rapport geeft informatie over de ontwikkelingen die, momenteel nog vooral in het
onderzoek, op dit terrein gaande zijn. Het geeft
aan wanneer
de eerste
transgene
landbouwhuisdieren,
bij
ongewijzigd
beleid, op de boerderij
kunnen
rondlopen.
Verder wordt er
inzicht verschaft
in de maatschappelijke diskussie rond deze
problematiek. En er worden
handvaten gegeven om de ontwikkelingen te beinvloeden.
Het
onderzoek
is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse
Christelijke Plattelandsjongeren.
Na bemiddeling
van
de
Wetenschapswinkel
Landbouwuniversiteit
is een voorstel voor
onderzoek uitgewerkt. Het onderzoek
kon
na overleg met de
Werkgroep Vroege Dracht
worden
uitgevoerd bij de Vakgroep
Fysiologie van Mens en
Dier aan de Landbouwuniversiteit. De
Landbouwuniversiteit
heeft
het
benodigde onderzoeksgeld
beschikbaar gesteld.
Voor de uitvoering van
het
onderzoek
is Michiel Linskens
tijdelijk
aangesteld bij
bovengenoemde vakgroep. Gedurende
het onderzoek heeft hij
samengewerkt
met
een begeleidingsgroep. Daarin zaten de volgende personen:
Vanuit de CPJ:
Gerrit Pierik
Nico Samson
Jacob van der Wel
Jan Pieter Vermeulen
Vanuit de wetenschapswinkel:
Peter Munters
Albert Olde Daalhuis
Vanuit de vakgroep Fysiologie
van Mens en Dier:
Frans Helmond.
Tot zijn vertrek naar
het buitenland heeft ook Thijs Visser
(vakgroep wijsbegeerte) deelgenomen aan de begeleidingsgroep.
De CPJ heeft als een van de eersten een standpunt ingenomen
over genetische manipulatie. Uit het onderzoek blijkt dat het
nog niet
te laat
is om de in gang gezette ontwikkelingen op
het terrein van genetische manipulatie bij landbouwhuisdieren
te beinvloeden en dat
er ook andere organisaties zijn die
bezwaren hebben tegen deze ontwikkelingen. Het
rapport verschaft de CPJ en anderen
informatie en handelingsperspectieven om de ontwikkelingen op het terrein van
de genetische
manipulatie bij
te sturen.
Het tot stand brengen van samenwerking van verschillende organisaties
is daarvoor
een belangrijke eerste stap.
Dit is ook een geschikte plek om Michiel Linskens te bedanken
voor zijn enthousiaste inzet
bij
het
onderzoek.
En verder
gaat onze dank uit naar iedereen die hem hierbij op de een of
andere wijze heeft gesteund.
Wageningen, maart

1989

Gerrit Pierik
Albert Olde
Daalhuis
Frans Helmond
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SAMENVATTING
1.

INLEIDING

1.1.

Inleiding
Het
rapport
"Transgene
landbouwhuisdieren:
Het
overwegen
waard ?"
is het resultaat van een onderzoek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen op verzoek van de Christelijk Plattelands
Jongeren
(CPJ).
Het
verzoek bestond uit de volgende
Vragèhr

1.

In hoevere wordt onderzoek gedaan naar
genetische manipulatie bij
dieren met
als doel
produktieverhoging, of is
dit reeds toepasbaar ?
2. In hoeverre vindt genetische manipulatie plaats,
die indirekt
tot
doel
heeft
produktieverhoging bij dieren te
realiseren ?
3. Hoe is het door
de CPJ gewenste verbod
juridisch of anderszins te realiseren ?
A1 snel wordt de vraagstelling toegespitst op transgene
landbouwhuisdieren.
Tijdens de onderzoeksperiode
is
naar
aanleiding
van voorlopige resultaten het standpunt van de CPJ herzien.
1.2.

Algemene ontwikkelingen
In
de
landbouw vindt
de
laatste
jaren een verschuiving
plaats, die voor een belangrijk deel
wordt veroorzaakt door
technologische ontwikkelingen.
Verbeterde technieken in het
fokkerij-onderzoek en de mogelijkheid om embryo’s op grote
schaal te produceren zijn daarvan voorbeelden. Maar ook
automatisering en robotisering hebben grote invloed.
Biotechnologie en genetische manipulatie
kunnen
in
de toekomst voor
een versterking zorgen van deze, al jaren geleden
in gang gezette, verschuivingen.
Eerder genoemde technologische ontwikkelingen zijn noodzakelijk om genetische manipulatie te kunnen toepassen.
Op dit
moment maakt
het toepassen
van genetische manipulatie in de dierlijke produktie
slechts
een klein deel uit van de
totale biotechnologie-inspanningen
in Nederland.
Terreinen
in de dierlijke produktie waarbij
deze technologie kan worden toegepast zijn het veevoedingsonderzoek, de veefokkerij, het veterinaire gezondheidsonderzoek
en de produktie van medisch belangrijke eiwitten.
De invloed van het bedrijfsleven op
het universitaire onderzoek neemt toe. Dit heeft konsekwenties voor het
fundamentele
karakter van het onderzoek en de
richting waarin
het onderzoek wordt gestuurd.
Het
technologiebeleid van de overheid, dat valt onder het
Ministerie van Economische Zaken heeft een
sterk stimulerend
karakter. Sinds
1979 is een kommissie werkzaam die richtlijnen moet opstellen voor rekombinant-DNA onderzoek.
Deze kommissie zal dit jaar overgaan in de Commissie Genetische
Modifikatie (COGEM). In het
verleden (1983)
is aandacht besteed
aan ethische en maatschappelijke aspekten door de
’brede-DNA
kommissie’. Dat
heeft
niet
geresulteerd
in een wettelijk
kader. Hierin
komt verandering doordat de overheid geld be-

vi
deze aspekten via de
naar
schikbaar stelt voor onderzoek
Nederlandse Organisatie voor Technologische Aspekten Onderzoek (NOTA) en de Programmacommissie Landbouw Biotechnologie
(PcLB).
2.

TRANSGENE LANDBOUWHUISDIEREN

2.1.

Inleiding
jaren is
het mogelijk gebleken om met behulp van
De laatste
genetische manipulatie eigenschappen van organismen te veranDergelijke organismen noemt men
toe te voegen.
deren of
ingebouwd kan zowel
transgene organismen. Het gen dat wordt
soorteigen als soortvreemd zijn. Ook bij (landbouwhuis)dieren
is dit het geval. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt
in twee toepassingsmogelijkheden:
1. het ontwikkelen van transgene landbouwhuisdieren met veris dan om
De bedoeling
nieuwe eigenschappen.
beterde of
ze in de toekomst in een verbeterde foklijn op te nemen.
2. het ontwikkelen van transgene proefdieren die worden geover
biologische prote komen
bruikt om meer te weten
en AIDS en het
zoals
kanker
cessen, menselijke ziekten,
onderzoek is
Het
landbouwhuisdieren.
transgene
maken van
op
toepassing.
de eerste
gericht

2.2.

De technieken
Voordat een onderzoeker een transgeen dier kan maken moet een
aantal vragen zijn beantwoord. Bijvoorbeeld: hoe ziet het gen
eruit dat ik wil inbouwen ?, hoe kan ik voldoende van dat gen
krijgen ? en op welke manier kan ik ervoor zorgen dat het gen
op de juiste plaats wordt ingebouwd ?
hebben de onderzoekers
transgene dieren
Voor het
maken van
twee technieken tot hun beschikking:
in dat
het inbrengen van
1. Retrovirale infektie: dit houdt
het gewenste
gen geschiedt met behulp van een retrovirus
waarvan de ziekteverwek(ook wel kankervirus genoemd),
zijn verwijderd.
Voordeel van deze
kende
eigenschappen
op welke
techniek is
dat
de onderzoeker precies weet
is
ingebouwd. Het belangrijkste
plaats
het
nieuwe gen
nadeel is dat onderzoekers niet precies weten of het virus
inderdaad geen ziekteverwekkende eigenschappen meer heeft.
houdt in dat met een hele fijne naald
2. Mikro-injektie: dit
een aantal genen in het zogenaamde pronukleus-stadium van
is dat het
ingespoten.
De bedoeling
het
embryo wordt
van
de chromosomen
nieuwe DNA in het
versmeltingsproces
van eicel
en zaadcel wordt betrokken. Deze techniek wordt
maken van transhet meeste toegepast als het gaat om het
gene landbouwhuisdieren.
Het succespercentage is nog erg laag: van de 1000 geïnjekindividuen
transgene
5
teerde embryo’s ontstaan maar
(0.5%).

2.3.

Toegassingen
In Nederland wordt momenteel
landbouwhuisdieren.

nog niet gewerkt met transgene

vii
In het buitenland zijn de onderzoekers
veel
verder
dan in
Nederland: er
zijn al
transgene schapen, kippen, varkens en
vissen ’gemaakt’ voor allerlei
doeleinden. Daarnaast
is met
koeien en geiten fundamenteel onderzoek gedaan naar de werking van de ingebrachte genen. Het
fokkerijonderzoek in het
buitenland is eveneens verder gevorderd dan in Nederland.
De ontwikkelingen
bevinden zich
in het laboratoriumstadium.
Er is nog geen transgeen landbouwhuisdier in de wereld dat op
praktijkschaal kan worden ingezet.
2.4.

De toekomst
De technische mogelijkheden zullen steeds meer toenemen, mede
door uitwisseling van informatie tussen het menselijk gezondheidsonderzoek en
het veterinair onderzoek. Het lijkt waarschijnlijk dat de ervaring die daar wordt opgedaan voor een
deel wordt doorgesluisd naar het onderzoek ten behoeve van de
dierlijke produktie.
Wat betreft de toepassingen
in de praktijk lijkt
heel veel
mogelijk, al
verschillen onderzoekers wel van mening over de
richting die ingeslagen zou moeten worden.
Duidelijk is dat
toepassingen pas
kans van slagen hebben als ze kunnen konkureren met klassieke fokkerijtechnieken.
Ook zullen nog vele
testen en evaluaties uitgevoerd moeten worden. Of transgene
landbouwhuisdieren ekonomisch
rendabel zullen worden is nog
maar de vraag.
De veefokkerij
en de voorplanting enerzijds en de produktie
van belangrijke eiwitten anderzijds zijn de toepassingsgebieden waarbinnen
de komende
jaren veel aandacht aan transgene
landbouwhuisdieren zal worden besteed in Nederland. Verschillende universiteiten, instituten en bedrijven overwegen om in
1989 te starten met
onderzoek
naar
transgene landbouwhuisdieren.

2.5.

De gevolgen
Over de gevolgen van
het onderzoek
naar en het in praktijk
toepassen van transgene landbouwhuisdieren is nog erg weinig
bekend.
Een mogelijk gevolg van het gebruik van transgene
preofdieren is dat de mogelijkheid om in de toekomst ook
transgene mensen te maken dichterbij komt. Worden transgene
landbouwhuisdieren op praktijkschaal
ingevoerd dan zal dat
voor
velen uit
de samenleving gevolgen hebben. De boeren
zullen nog meer afhankelijk worden van de agro-industrie. Het
dier zal steeds meer worden beschouwd als een produktiefaktor
op zich. De konsument krijgt misschien
in de toekomst vlees
van een transgeen
dier
voorgeschoteld. Een beperkt aantal
bedrijven zal er financieel beter van worden. Een verbeterde
voedselkonversie bij
dieren in de intensieve veehouderij zou
positieve effekten kunnen hebben op het
milieu. Daar tegenover staat
dat nog niets bekend
is over de mogelijke negatieve gevolgen voor het ekosysteem.

viii
3.

HET BESLUITVORMINGSPROCES

3.1.

Betrokken groegeringen
Het bedrijfsleven en de onderzoekers hebben de meeste macht
in het besluitvormingsproces. Het ministerie van Economische
Zaken stimuleert de ontwikkeling van de biotechnologie krachtig. Andere ministeries, zoals het ministerie van Landbouw en
Visserij en
het ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur voeren een meer
terughoudend beleid ten aanzien van
de
invoering van
transgene landbouwhuisdieren. De politiek
heeft tot nu toe nog nauwelijks een visie op genetische manipulatie ontwikkeld en te weinig greep gehad op sturing van
deze technologie.
Maatschappelijke organisaties komen
in
het besluitvormingsproces nauwelijks
is onder meer te danken aan een
voor. Dit
gebrek aan juiste informatie,
het
ontbreken
van
een kader
waarbinnen hun
standpunten gehoord kunnen worden en het niet
innemen van een standpunt. Om hun invloed op
het besluitvormingsproces
te vergroten
zullen zij
een standpunt moeten
innemen en met anderen gaan samenwerken.
Gekonkludeerd wordt
dat
het
besluitvormingsproces
rondom
nieuwe technologieën niet demokratisch is georganiseerd.

3.2.

De argumenten
In
tegenstelling tot
ekonomische en wetenschappelijke argumenten spelen argumenten met
betrekking tot
risiko’s, milieu en morele waarden geen rol van betekenis.
De belangrijkste argumenten vóór zijn:
is niets anders dan de reeds gehan- genetische manipulatie
teerde klassieke fokkerijtechnieken;
- wordt het in Nederland niet gedaan, dan gebeurt
het wel in
het buitenland;
- genetische manipulatie van dieren kan strategisch voordeel
voor een aantal bedrijven opleveren;
- zonder onderzoek komen we niet te weten wat
de mogelijkheden en wat de onmogelijkheden zijn.
De belangrijkste argumenten tégen zijn:
- genetische manipulatie is geen oplossing om problemen in de
huidige intensieve veehouderij op te lossen;
- de eigenwaarde van het dier wordt aangetast;
- de gevolgen van genetische manipulatie bij dieren zijn niet
bekend;
- het is
niet de taak van de mens om het
beter te willen
doen dan God.

4.

AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek worden de
volgende aanbevelingen gedaan:
1. Voordat in Nederland onderzoek wordt gedaan naar transgene
(landbouwhuis)dieren moet
een diskussie over de noodzaak
en wenselijkheid worden
gevoerd
in de samenleving. De
resultaten van diskussie moeten worden voorgelegd aan de
politiek.
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2. De mogelijkheid om een aparte kommissie, ter beoordeling
van het
toepassen
van
transgene
landbouwhuisdieren in
Nederland, in te stellen moet worden onderzocht. Tegelijkertijd zal een wettelijk
kader
geschapen moeten worden
waarin ethische en maatschappelijke aspekten aan de orde
kunnen komen.
3. Maatschappelijke organisaties zullen meer dan voorheen een
standpunt
moeten
innemen
ten aanzien van technologische
ontwikkelingen die ze niet zien zitten.
Dat is ook mogelijk als
ze niet over voldoende informatie beschikken. Ze
zullen hun standpunt onder
de aandacht
van politiek en
publiek moeten brengen.
4. Er zijn
voldoende mogelijkheden voor de Christelijk Plattelands Jongeren om koalities met andere maatschappelijke
groeperingen te sluiten. Dit kan gebeuren op basis van een
overeenkomstig standpunt of op basis van de wens om vooraf
een diskussie over invoering van transgene landbouwhuisdieren te voeren.
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1
HOOFDSTUK 1
1.1.

INLEIDING

Aanleiding tot het onderzoek
In
1986
heeft
binnen de Christelijke Plattelands Jongeren
Organisatie (CPJ) een
diskussie plaatsgevonden over voortplantingstechnieken in
de landbouw.
De diskussie is gevoerd
aan de hand van een brochure met als
titel ’Schepping en/of
Techniek'. Naast de voortplantingstechnieken embryotransplantatie, embryoklieving, sexetesten
en
in
vitro fertilisatie
komt ook genetische manipulatie aan de orde.
Het
resultaat
van
de diskussie
is geweest dat de CPJ het
volgende (voorlopige)
standpunt heeft
ingenomen ten aanzien
van genetische manipulatie:
"
Genetische manipulatie bij
dieren moet worden verboden,
tenzij het gaat
om de verbetering van
de gezondheidstoestand".
Na afronding van deze diskussie wilde de CPJ het in het
standpunt genoemde verbod gerealiseerd krijgen. Met
dit doel
heeft de CPJ de wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit
benaderd met drie vragen
voor
onderzoek.
Deze drie vragen
luidden als volgt:
1. In hoeverre wordt onderzoek gedaan naar genetische manipulatie bij
dieren met
als doel
produktieverhoging, of is
dit reeds toepasbaar ?
2. In hoeverre
vindt genetische manipulatie plaats, die indirekt tot doel
heeft
produktieverhoging bij
dieren te
realiseren ?
3. Hoe is
het door
de CPJ gewenste verbod juridisch of anderszins te realiseren ?
Op basis van deze vragen en na gesprekken met de Landelijke
Agrarische Werkgroep
van de CPJ heeft de wetenschapswinkel
een voorstel voor onderzoek
geschreven.
Het
geld voor het
onderzoek is op voorstel van de wetenschapswinkel beschikbaar
gesteld door de Landbouwuniversiteit.

1.2.

De organisatie van het onderzoek
Het onderzoek is in juni 1988 van start
gegaan. Ten behoeve
van de voortgang van het onderzoek wordt een begeleidingskommissie ingesteld. Gedurende het onderzoek komt deze kommissie
één keer in de zes weken bijeen om de voortgang te bespreken.
Daarnaast wordt een werkgroep opgezet, waarin meer aandacht
wordt besteed aan inhoudelijke en strategische zaken en verdieping.
Door deze opzet is
het kontakt
tussen de onderzoeker , de
wetenschapswinkel en
de CPJ goed. De vragen, die bij de CPJ
opkomen, kunnen snel en efficiënt doorgeschoven worden naar
de onderzoeker.

1.3.

Doelstellingen en werkwijze
Met het
gevraagde onderzoek wil de CPJ in de eerste plaats
zicht krijgen op de mogelijkheden om de in
gang zijnde ontwikkelingen
op
het
terrein
van genetische manipulatie bij
dieren te beïnvloeden. Daarbij
is het
noodzakelijk om zicht
te krijgen
op wat er gaande is op het terrein van genetische
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er
de komende
wat
manipblatie (onderzoek en toepassingen),
daartegen
bezwaren
ethische
en
welke
te gebeuren
jaren staat
dat
opleveren
resultaat
zodanig
moet
bestaan. Het onderzoek
hoe
dat
en
laten
zien
om
te
kan
treden
de CPJ naar buiten
op
de
dat
ze
Dat
betekent
zijn.
beïnvloeden
ontwikkelingen te
buitenland,
en
binnenontwikkelingen
in
zijn
van
hoogte moet
gevolgen van een
de mogelijke
het beleid van de overheid,
houding van andere maatschapdergelijke ontwikkeling en de
het onderzoek is
Het eerste deel van
pelijke organisaties.
gericht op deze inventarisatie. De informatie wordt
dan ook
onderzoekers in Neeen aantal
verkregen uit gesprekken met
derland, die goed bekend zijn op het terrein van genetische
informatie wordt
manipulatie in de dierlijke produktie. Deze
literatuur en door
binnen- en buitenlandse
aangevuld met
middel van het bijwonen van studiedagen.
het aanonderzoek wordt
Al vrij snel na de aanvang van het
dachtsgebied ’genetische manipulatie in de dierlijke produktransgene landbouwtie' toegespitst op de ontwikkeling van
huisdierenl Dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat de
gevorderd dan
zijn
verder
ontwikkelingen in het buitenland
eerst werd aangenomen. De mogelijkheid, dat dergelijke dieren
ontwikkeld worden,
ingevoerd of
in Nederland
binnenkort
Een tweede reden is dat met name bij transgene
blijkt groot.
dier wordt aangetast.
van het
intrinsieke waarde
dieren de
van de CPJ wordt dat negatief
Vanuit de christelijke optiek
is geen aanen bakteriën
beoordeeld. Aan transgene planten
ligt. Spelen
anders
dacht besteed omdat de problematiek daar
aspekten
morele
name
(landbouwhuis)dieren met
bij transgene
het
risiko-aspekt
is het
en bakteriën
bij planten
een rol,
tijdgewegens
voornaamste diskussiepunt. Beide thema’s zijn
brek niet te kombineren.
Gedurende de eerste drie maanden van de inventarisatie blijkt
te organiseren naar
interne diskussieronde
het nodig een
diskussieronde is
Deze
resultaten.
aanleiding van de eerste
Aan de
van
de CPJ.
regio’s
in oktober 1988 gevoerd in drie
over
de
gediskussieerd
wordt
voorbeelden
hand van
konkrete
landbouwhuisdieren.
van
transgene
noodzaak en wenselijkheid
diskussie is dat het aanvankelijke
van
deze
Het
resultaat
standpunt wordt aangescherpt (zie hoofdstuk 9).
in het teken
De laatste drie maanden van het onderzoek staan
de CPJ. Het
voor
zoeken naar handelingsperspektieven
van het
innemen

van een standpunt,

zonder

een

strategie

om

dat

te

in het algemeen niet veel op. In gesprekrealiseren, levert
en
in meerdere werkken met maatschappelijke organisaties
en ontbestudeerd
de
perspektieven
groepvergaderingen zijn
wikkeld.

1
zeggen
Transgeen wil
veranderd
organisme wordt
genetische manipulatie.

eigenschap
dat
een
toegevoegd door
of

van
een
middel van
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1.4.
.

Leeswijzer
Dit rapport is bewust in drie delen opgesplitst. Afhankelijk
van de .interesse en
voorkennis van de lezer kan een bepaald
deel van het rapport worden overgeslagen.
Deel I schetst een globaal overzicht van de ontwikkelingen
in
de landbouw
in relatie tot een aantal technologische ontwikkelingen. Tevens wordt het beleid van de overheid beschreven.
Dit deel
kan worden overgeslagen door hen die enigzins thuis
zijn in deze problematiek.
Deel II is in zijn geheel gewijd aan
transgene landbouwhuisdieren. De huidige situatie in het onderzoek en de toepassingen, de toekomst, de mogelijke gevolgen en de wetgeving
komen
aan bod.
De lezer met weinig
tijd kan zich beperken tot de
hoofdstukken 3, 5 en 6. Daarin wordt de stand van zaken en de
toekomst
met
betrekking
tot
transgene
landbouwhuisdieren
geschetst.

Deel III bevat enerzijds een inventarisatie van de houding
en
aktiviteiten
van
betrokken
groeperingen
en anderzijds een
diskussie over het besluitvormingsproces.
Per organisatie is
in hoofdstuk
9 een
beeld gegeven
van de aktiviteiten en de
mogelijke
houding
ten
aanzien
van
genetische manipulatie
en/of
transgene
landbouwhuisdieren.
Aan
het
eind van dit
hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven. Deel III
wordt
afgesloten met
een hoofdstuk over handelingsperspektieven en

een hoofdstuk met konklusies en aanbevelingen.

In de bijlagen is
een lijst
met moeilijke
begrippen en een
lijst met veel gebruikte afkortingen opgenomen.

M. Linskens
maart 1989

V
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HOOFDSTUK 2

EEN OVERZICHT

In
dit
hoofdstuk wordt
aangegeven welke positie de nieuwe
biotechnologie in de dierlijke produktie inneemt ten opzichte
van
andere biotechnologische
toepassingsgebieden. In para-

graaf 2 wordt een aantal algemene ontwikkelingen in de landbouw en de dierlijke produktie beschreven. De rol van onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven krijgt extra aandacht.

Tot slot wordt een overzicht gegeven van het Nederlandse en
Europese technologiebeleid.

2.1.

De gositie
van dierlijke
technologische veld

biotechnologie in

het totale bio-

In de
biotechnologie kan een onderscheid worden gemaakt tussen oude en nieuwe biotechnologie. Onder
oude biotechnologie
wordt

verstaan het

produceren en

toepassen van micro-organis-

men in industriële processen, zoals het
produceren van gist,
penicilline of melkzuur en het maken van wijn, bier of azijn.
Deze processen en technieken zijn in
een aantal
gevallen al

eeuwenoud. Via klassieke selektiemethoden is men erin

geslaagd om de produktiviteit van een aantal mikro-organismen
sterk te verbeteren. In
de veehouderij
gaat het
in de oude
biotechnologie onder
andere om het inkuilingsproces van ruw-

voer en de bereiding van zuivel.

BIOTEJ+{1£EHE

Nieuwe biotechnologie

Landbouw

Industrie

Dierlijke produktie

figuur 2.1:

Oude biotechnologie

Gezondheidszorg

Milieu

Plantaardige produktie

Genetische manipulatie
duktie in perspektief.

in

de

dierlijke pro-

Door de opkomst van
nieuwe technieken in de jaren zeventig,
met als
belangrijkste techniek
de recombinant-DNA techniek,
spreekt men van de ontwikkeling van de nieuwe biotechnologie.
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wetenschappelijk onderzoek (en
verstaan het
Daaronder wordt
waarbij gebruik wordt
produktie)
geval
al
de
in een enkel

gemaakt van deze nieuwe technieken. Wordt
techniek toegepast

dan spreekt

tie. Velen beschouwen deze

de recombinant-DNA

men van genetische manigula-

nieuwe

techniek

als

een modern

hulpmiddel om leven, in de ruimste zin van het woord naar de
hand van de mens te zetten. In vergelijking met de oude deonder meer als gevolg van
biotechnologie wordt,
finitie van
ruimer opgevat.
steeds
het
begrip
technieken,
nieuwe
groot aantal
af
op een
zich
speelt
biotechnologie
De nieuwe
belangrijk2.1).
Het
figuur
(zie
samenleving
in
de
terreinen
opwetenschappelijk
als
economisch
in
terrein,
zowel
ste
produkfarmaceutische
van
produktie
industriële
is
de
zicht,
ten, zoals geneesmiddelen, vaccins en diagnostische tests. In
is daarnaast
het menselijk gezondwetenschappelijk opzicht
De nieuwe biotechnologie
heidsonderzoek van grote betekenis.
is niet
meer los te denken van fundamenteel wetenschappelijk
ziekten. Daarin neemt
onderzoek naar menselijke (erfelijke)
het kankeronderzoek een belangrijke plaats in.
landbouw is het met name de plantenveredeling het toeIn de
passingsgebied waar in toenemende mate gebruik wordt gemaakt
technieken, zoals de recombivan
nieuwe biotechnologische
nant-DNA techniek, kloneren en weefselkweektechnieken. Daarvan klassieke veredenog veel
gebruik gemaakt
naast wordt
lingstechnieken.
het begrip nieuwe bioOok in de dierlijke groduktie wordt
alleen het toepassen
Niet
ruim opgevat.
technologie zeer
het begrip biotechnologie.
genetische manipulatie valt onder
enzym- en eiwittechnologie, het onderzoek naar monoOok de
klonale antistoffen en een aantal (deels klassieke) fokkerijbegrip biotechnologie gehet
onder
technologiën worden
schaard.
nieuwe techEr wordt momenteel slechts in geringe mate met
gewerkt. De komende
zoals
genetische manipulatie,
nieken,
de volgende
name bij
jaren zal genetische manipulatie met
van
de dierlijke produktie een rol van
toepassingsgebieden
betekenis gaan spelen:
1. De veevoeding
2. De veefokkerij en voortplanting
3. Het veterinaire onderzoek
4. De produktie van belangrijke eiwitten.
en de produktie
De veefokkerij en de voorplanting enerzijds
van belangrijke eiwitten anderzijds zijn de toepassingsgebieden, waarbinnen de meeste aandacht aan genetische manipulatie
wordt besteed.
ln de veefokkerij en voortplanting overwegen onderzoekers om
met behulp van genetische manipulatie de volgende doelstellingen te realiseren:
- Verhogen van de produktie en/of verbeteren van het produktieproces
- Verbeteren van produkten
ziekten van
van de weerstand tegen
- Verhogen/verbeteren
landbouwhuisdieren
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De produktie
van belangrijke eiwitten is binnen de dierlijke
produktie een nieuw toepassingsgebied. Deze mogelijkheid komt
in zicht doordat onderzoekers erin zijn geslaagd om via genetische manipulatie dieren andere
dan
diereigen
eiwitten te
laten produceren.
In
deel
II
worden deze toepassingsmogelijkheden verder besproken.
De meeste universiteiten en
instituten die werkzaam zijn op
bovenstaande terreinen
(zie kader) hebben inmiddels een biotechnologieprogramma gestart. In een
aantal gevallen betreft
het niet
meer dan
een naamsverandering van reeds langer lopende onderzoeksprogramma’s. Dit is te wijten aan een verbreding van het begrip biotechnologie.
instituten
Institituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO)
Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI)
Instituut voor VeevoedingsOnderzoek (IVVO)
Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de
Pluimveehouderij (COVP)
universiteiten
Landbouw Universiteit Wageningen
Rijks Universiteit Utrecht, fakulteit Diergeneeskunde
Rijks Universiteit Leiden

2.2.

Algemene ontwikkelingen

2.2.1.

Ontwikkelingen in de landbouw
Schaalvergroting,
intensivering,
specialisatie en automatisering zijn ontwikkelingen in de landbouw die al geruime tijd
aan de gang zijn. Ze dragen ertoe bij dat een steeds kleinere
groep boeren de produktie voor hun rekening kunnen nemen.
In de tachtiger jaren heeft
een
verschuiving
van
de doelstellingen
in
de
landbouw plaatsgevonden onder invloed van
het
Europese
landbouwbeleid en
de milieuproblematiek. In
plaats van
zoveel mogelijk
te produceren komt het accent te
liggen op het verhogen van de effektiviteit van
de produktie
en het
verhogen van de kwaliteit van het produkt, waarbij de
kostprijs kan dalen. Een belangrijke doelstelling
blijkt het
versterken
van
de
konkurrentiepositie van de (Nederlandse)
landbouw. Bij het maken van (nieuwe)
keuzen in
de landbouwsektor zal
sterk worden
gelet op de wensen en eisen van de
konsument en de kwaliteit van het milieu.
Er kan
een
toenemende
koncentratie
van landbouwbedrijven,
toeleverende
en
verwerkende
bedrijven worden gesignaleerd.
De boer
zal steeds meer over
managerskwaliteiten moet gaan
beschikken
en
de
afhankelijkheid
van
de
boer zal groter
worden van
die
toeleverende
en
verwerkende
bedrijven (v.
Alphen, 1988).
De landbouw zal in toenemende mate rekening moeten houden met
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Voorbeelden hiervan
een veranderde houding van de konsument.
variatie, een meer krinaar meer
zijn een
stijgende vraag
vleesproduktie en
tische houding ten aanzien van de melk- en
een milieuvriendelijkere opstelling. Dit betekent een stimulans om te komen tot verantwoorde, en door de konsument geaccepteerde, produktiemethoden (NRLO, 1986).
gebied van de milieugroblematiek wordt biotechnologie
Op het
als een van de belangrijkste technische mogelijkheden gezien
om tot
een oplossing te komen. Binnen de veehouderij kan dan
de mestproblematiek
(zure
regen) worden
onder andere aan
gedacht.
Een belangrijk
gevolg van
deze ontwikkelingen is dat de bedrijfsstruktuur in de primaire agrarische sektor
zal veranderen. De NRLO verwacht dat een indeling zal ontstaan in drie
typen bedrijven. In de eerste plaats
grootschalige bedrijven
die
tegen
zo
laag mogelijke
kostprijs voedselgewassen en
vlees zullen produceren. Het tweede type bedrijf zal eveneens
grootschalig van aard zijn, maar zich toeleggen op de produktie van bulkgrondstoffen. Het derde type bedrijf zal ontstaan
uit de middelgrote en kleine boeren, die zich gaan toeleggen
op nieuwe bedrijfsvormen en/of -takkenï Dit type bedrijf zou
van
groot
kunnen worden voor de konkurrentiepositie
belang
van de Nederlandse landbouw, doordat ze snel kan
inspelen op
de vraag.

2.2.2.

Ontwikkelingen in het onderzoek
In
haar
meerjarenplan Onderzoek,
produktie, gezondheid en
welzijn van dieren (1987 - 1991)
schetst de NRLO een aantal
kansen
en
bedreigingen
voor de Nederlandse veehouderij. De
kansen vloeien voort uit
ontwikkelingen In
het onderzoek op
gebied
het
van
dierlijke gezondheidszorg, voortplanting,
fokkerij,
menselijke gezondheidszorg, procesautomatisering,
integrale
kwaliteitszorg
en
konsumentengedrag. Met name de
eerste drie
direkt verbonden met de biotechgebieden zijn
nologie. De NRLO heeft biotechnologie dan ook als één van de
zeven speerpunten opgevoerd in haar meerjarenprogramma.
dierlijke gezondheidszorg
Het toenemend inzicht in
de molekulaire biologie en immunologie zal
op
termijn
konsekwenties hebben voor de gezondheidsbeheersing en ziektebestrijding
bij
dier
en mens. De
rekombinant-DNA techniek
en
het
toepassen van monoklonale
antistoffen zullen hierbij een
belangrijke rol
gaan spelen.

J
In het meerjarenplan 1987 - 1991 van de NRLO wordt een
aantal mogelijkheden opgesomd:
alternatieve produktievormen (scharrelvarkens, eieren)
anderssoortige produkten dan gangbare produkten
andere diersoorten of integratie van bepaalde soorten
gespecialiseerde bedrijven, zoals fokbedrijven
- aandacht voor andere toegevoegde waarde, zoals natuur of
bewerking van eigen produkten (bijv. kaasbereiding).
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Toepassing van
deze technieken in de dierlijke produktie zal
leiden tot een verbeterde diagnostiek van
infektieziekten en
de produktie
van
nieuwe vaccins. Daarmee wordt een betere
beheersing en eventueel voorkoming van economisch belangrijke
dierziekten nagestreefd.
voortglantingsonderzoek
Veel onderzoek wordt verricht naar de verbetering van voortplantingstechnieken in de dierlijke produktie. Dit onderzoek
heeft als voornaamste doel
het vergroten van de efficiëntie
van de dierlijke produktie en het verlagen van
de kostprijs.
Ook op dit terrein
gaat de molekulaire biologie een steeds
belangrijkere rol spelen.
Universiteiten en instituten
voeren
het
toegepast
en fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek uit. Kl-verenigingen en
Gezondheidsdiensten nemen
het praktische onderzoek voor hun
rekening.
De toepassing op grote
schaal van
nieuwe technieken, zoals
kloneren en in een later stadium genetische manipulatie, zal
mede van invloed zijn op verschuivingen in de landbouwsektor.
Onder het voortplantingsonderzoek valt onder andere onderzoek
naar de
synchronisatie en
induktie van
bronst en geboorte,
kunstmatige
inseminatie,
superovulatie,
embryoproduktie in
vitro en
sinds korte
tijd de embryotransplantatie.Het tempo
van ontwikkelingen
in deze
sektor wordt
alleen nog bepaald
door
het
aantal
embryo’s
dat
van een excellente vader en
moeder kan worden
verkregen
(Kruip,
1986).
Het onderzoek
naar embryo-produktie
in vitro
heeft tot
gevolg dat steeds
meer bruikbare embryo’s ter beschikking komen van de wetenschap en
voor
embryotransplantatie.
Het
experimenteren met
embryo’s, onder andere met
de rekombinant-DNA techniek, zal
daardoor sterk toenemen (Kruip, 1988).
Binnen
het
onderzoeksprojekt
embryoproduktie in vitro (zie
figuur 2.2.)
vindt onderzoek
plaats naar
een aantal specifieke technieken.
Met het
verzamelen van
eicellen in vitro heeft
men bij de
mens in het kader van in vitro fertilisatie (IVF) al de no -

-

eicelwinning in vitro
eicelrijping buiten het lichaam (in vitro maturatie)
bevruchting in vitro (in vitro fertilisatie)
embryo-ontwikkeling in vitro tot blastocyst
mikromanipulaties aan embryo’s
geslachtsbepaling aan embryo’s
diepvriezen van embryo’s
embryotransplantatie

figuur 2.2 : technieken waaraan
onderzoek wordt
gedaan
binnen het projekt ’embryoproduktie in vitro’
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in de dierlijke
is
Deze methode
dige ervaring opgedaan.
dit binnen
Dat
uitgeprobeerd.
voortplanting nog nauwelijks
te lange tijd wel het geval zal zijn in de dierlijke
niet al
in
Utrecht een
onlangs
dat
feit
produktie blijkt uit het
is ontstaan uit een eicel van een gegeboren dat
kalfje is
slachte koe (UN, 19-12-1988).
Het onderzoek naar eicelrijging buiten het lichaam richt zich
die in de koe gelden (in vivo). Een
op de voorwaarden zoals
de kwaliteitsbeoordeling
belangrijk aspekt bij dit proces is
embryo. De kwaliteit van een gerijpte eicel zal pas
van het
bewezen kunnen worden als deze zich na bevruchting goed ontwikkelt tot een embryo (Kruip, 1987). Verder dient dit onderrijpingsprocessen goed of slecht
gaan waarom
zoek om na te
verlopen.
reeds tot de mogelijkEmbryo-ontwikkeling in
vitro behoort
zijn
voor toepassing
nodig
onderzoek
heden, al zal nog veel
op praktijkschaal.
het maken van
kan worden gedacht aan
Bij mikromanigulaties
het kloneren van
van embryo’s,
het sexen
transgene dieren,
van chimaeren. In Engeland brengt een
het maken
embryo’s en
ABC) al gekloneerde
bedrijf (Animal Biotechnology Cambridge,
kalfjes op de markt (Oogst, 2-12-1988). Binnenkort zal op de
fakulteit Diergeneeskunde hiermee ook worden gestart.
Door een aantal cellen van embryo’s te verwijderen kan zonder
nadelige gevolgen voor het embryo de chromosomale samenstelDaarmee kunnen erling van het embryo bestudeerd worden.
de veestapel gesignaleerd worden.
van
afwijkingen
felijke
Deze techniek wordt ook gebruikt in het fokkerij-onderzoek.
embryo is movan een
Voor het vaststellen van het geslacht
op de markt, die op de boerderij gementeel al
een testkit
is op
geslacht
van
het
bruikt kan worden. Het beïnvloeden
In
dit onderzoek wordt
mogelijk.
nog niet
praktijkschaal
momenteel wel veel geld geinvesteerd.
Embryotransplantatie wordt door een aantal k.i.-verenigingen
op kleine schaal (Voorhorst, 1988). Wil dit in
al toegepast
techniek worden voor kunstmade toekomst een konkurrerende
van embryo’s geen
het diepvriezen
tige inseminatie dan mag
huidige invriesmethoden zullen
veroorzaken. De
verlies meer
nog verbeterd moeten worden (Kruip 1987).
fokkerijonderzoek
vindt een verschuiving plaats van
fokkerijonderzoek
In
het
het kwantitatieve erfelijkheidsonderzoek naar het molekulaire
erfelijkheidsonderzoek. Dit betekent dat de eigenschappen van
fenotype (bijvoorbeeld voor kilohet dier niet meer op het
worden
exterieurpunten)
vet-eiwit
verhouding,
gram melk,
selekteren op DNA-nivo
nivo. Het
bepaald maar op molekulair
houdt in dat de kenmerken van het dier worden ’afgelezen' van
in de
bijvoorbeeld
het DNA-molekuul. Zo hopen onderzoekers
toekomst om op DNA-nivo
te bepalen welke melkeiwitten door
Het voordeel
het toekomstige dier geproduceerd gaan worden.
dat in een zeer vroeg stadium (emvan deze mogelijkheid is
dier voor een
bryo) van de ontwikkeling de kwaliteit van het
bepaalde eigenschap bepaald kan worden. Met het gevolg dat de
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lengte van de selektieprocedure drastisch
kan worden ingekort. Er
hoeft immers
niet meer
te worden
gewacht tot het
dier is opgegroeid en melk geeft om de kwaliteit van de melk
te kunnen vaststellen. Het
gehele fokproces
zal met behulp
van deze techniek aanzienlijk sneller verlopen. Deze techniek
wordt door de meeste onderzoekers, die ermee werken, als een
nieuw, moderner, middel beschouwd om de
fokwaarde
vast te
stellen. Het
wordt echter
pas interessant als alle gewenste
eigenschappen op die manier bepaald kunnen worden.
Op het moment is nog erg weinig bekend over de relatie tussen
strukturele kenmerken
(vastgelegd
op de chromosomen) en de
produktiekenmerken (bijvoorbeeld
de vlees-vet verhouding)De
produktiekenmerken worden
bepaald door
het genotype van het
dier en milieufaktoren,
zoals de omstandigheden (voeding,
huisvesting en
ziekten) waarin
dier opgroeit. Op dit
het
gebied zal nog veel fundamenteel onderzoek noodzakelijk zijn,
alvorens deze techniek met
succes in de praktijk kan worden
toegepast (Giphart, 1988).
Ter ondersteuning van dit onderzoek zijn
programma’s gestart
om de chromosomen
van een aantal belangrijke landbouwhuisdieren in kaart te brengen (NRLO, 1986). Dit
onderzoek vindt
vooral in het buitenland plaats.
Verder wordt
met behulp van het
DNA-onderzoek gezocht naar
mogelijkheden om op een snelle manier
de afstamming van een
dier vast te stellen ('DNA-fingerprinting’).
2.2.3.

De rol van onderzoeksinstellingen en bedrijven
universiteiten en instituten
Bij
technologische
ontwikkelingen
speelt
het onderzoek op
universiteiten en instituten een belangrijke rol.
De meeste
onderzoekers (gesprekken
1988) zijn het er over eens dat het
onderzoek objektieve
informatie moet
aanleveren ten behoeve
van een diskussie
in de
samenleving. Met objektief wordt
bedoeld dat de wetenschap zowel positieve
als negatieve aspekten van
een technologische ontwikkeling moet kunnen aangeven. Op basis van de door
de universiteiten
en instituten
aangeleverde
kennis
zal
in de samenleving overeenstemming
bereikt moeten worden over richting,
toelaatbaarheid en wenselijkheid van
bepaalde
aspekten van een technologie. Met
name de universiteiten zouden
een
tegenwicht
moeten vormen
tegen de
invloed van bedrijven op de sturing van de technologie (Giphart, 1988).
Dat universiteiten deze rol
tot nu toe niet
voldoende vervullen wordt veroorzaakt door een aantal faktoren. Ten eerste
maken onderzoekers geen tijd vrij
om het
brede publiek te
informeren over de voortgang van hun onderzoek. Ze leggen hun
prioriteiten elders. Een andere faktor is
dat universiteiten
steeds meer
worden
gekort
door de overheid. Door deze bezuinigingsmaatregelen worden
de
universiteiten ontvankelijker voor
geld van buitenaf. Een gevolg van deze ontwikkeling
is dat het onderzoek
aan universiteiten
verschuift van fundamenteel naar toepassingsgericht. Onderzoekers geven aan dat
zij dit proces als ongewenst ervaren, maar niet in staat zijn
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het te keren. Volgens hen ligt hier een taak voor de overheid
om dit te reguleren.
het bedrijfsleven
Bedrijven krijgen een toenemende invloed op het onderzoek aan
tendens is niet nieuw en
universiteiten en
instituten. Deze
zal verder doorzetten.
Eén van de redenen dat bedrijven zich steeds meer wenden tot
de bedrijven zelf het benodigde
universiteiten
is
dat
bij
onderzoekspotentieel ontbreekt. In de meeste gevallen vereist
een benadering vanuit meerdere
biotechnologisch onderzoek
vakgebieden.
De samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen is
Toch zijn nu diverse biotechnolomoeizaam op gang gekomen.
universiteiten opgericht. Daar
gische onderzoekscentra bij
kan aan
de samenwerking op het gebied van wetenschappelijke
kennis en vaardigheden op specifieke terreinen gestalte gegeven worden. Een ander doel van die centra is om het fundamentele onderzoek van hoge kwaliteit te beschermen tegen bezuinigingen van
de overheid (Schilperoort, 1988). Dat levert de
onderzoek in handen
vreemde situatie op dat het fundamenteel
liggen van
komt te
het bedrijfsleven, terwijl dat eigenlijk
thuis hoort bij de universiteiten.
Binnen deze centra worden
heel
gespecialiseerde bedrijfjes
opgezet omdat
de te ontwikkelen technologieën heel specifiek
en ingewikkeld zijn. Via
deze bedrijven wordt zo de kennis
van de universiteiten omgezet in een verkoopbaar produkt. Een
voorbeeld daarvan is de produktie van diagnostische tests. De
oprichting van
dit soort
bedrijven wordt onder andere mogelijk gemaakt door subsidies van de overheid en
door speciaal
opgerichte biotechnologiefondsen. Een voorbeeld van dat laatste is het RABO Biotechnology Venture
Fund (30 miljoen gulden).
Een aantal
bedrijven richt
zich niet alleen op samenwerking
met universiteiten en instituten, maar gaat
tot de
ook over
oprichting

van

eigen onderzoekslaboratoria met

recombinant-

DNA mogelijkheden. Het betreft
dan met
name multinationale
ondernemingen, die in staat zijn een dergelijk kostbaar laboratorium te financieren.
Een gevolg van de toename van
hoog gespecialiseerde bedrijfjes

is

dat

het

universitair onderzoek aan nivo verliest

van-

wege het
vertrek van excellente onderzoekers
naar deze bedrijfjes.
Daarmee
samenhangend
is
het
mogelijk dat in de
toekomst dergelijke bedrijfjes technologisch
verder zijn dan
universiteiten. In
de Verenigde Staten is dat al het geval.
Daar wordt het
biotechnologieonderzoek met
name uitgevoerd
door het bedrijfsleven. De universiteiten zijn al blij als ze
de ontwikkelingen kunnen
volgen.
betreft
Wat
de dierlijke
produktie is
in de Verenigede Staten
tevens een toenemende
samenwerking te bespeuren tussen fokbedrijven en de farmaceutische industrie.
De laatste beschikt over de noodzakelijke
kennis
van
de
recombinant-DNA technieken.
Een dergelijke
samenwerking is in Nederland niet uit te sluiten.
Een
konsekwentie van dit
alles is dat de samenleving (nog
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meer) de greep verliest op de
richting van
nieuwe technologische ontwikkelingen.
Het
biotechnologisch onderzoek zal
steeds meer achter gesloten deuren gaan plaatsvinden.
Wat betreft onderzoek
dat
gevoelig
ligt
bij
het publiek,
zoals het
recombinant-DNA onderzoek, nemen de meeste bedrijven een afwachtende houding aan.
Zij
wachten op een goede
regulering, waardoor hun handelingen in ieder geval wettelijk
zijn gedekt. Verder besteden ze nu al veel
moeite om de acceptatie van
het brede publiek voor
dergelijk onderzoek te
vergroten (zie hoofdstuk 9).

2.3.

2.3.1.

Het technologiebeleid van de overheid

stimulering van biotechnologie
In de in 1979 uitgebrachte
Innovatienota stelde
het toenmalige Ministerie belast met het Wetenschapsbeleid dat wetenschappelijke en technologische vernieuwing
noodzakelijk was,
wilde Nederland
in economisch opzicht bijblijven. Extra middelen zouden
ter beschikking gesteld moeten worden om deze
vernieuwing mogelijk te maken. Eén van de instrumenten die in
het kader van
het
Innovatiebeleid werd ontwikkeld
is het
stelsel
van
Innovatiegerichte Onderzoeks Programma’s (IOP).
Met de instelling van de Programma Commissie Biotechnologie
(PCB)
werd een
start
gegeven aan het IOP-biotechnologie.
Hiermee ging de overheid ten aanzien van recombinant-DNA over
tot
een
technologie-stimulerende aanpak.
In het kader van
het IOP-b werden vier sektorgerichte advieskommissies
ingesteld. Voor
de
industrie de Programmacommissie Industriële Biotechnologie
(PcIB),
voor de landbouw de Programmacommissie Landbouw Biotechnologie (PcLB),
voor het milieu
de Werkgroep Milieubiotechnologie en voor de gezondheidszorg
de Programmacommissie GezondheidsBiotechnologie (PcGB). Naast
deze sektorgerichte
kommissies werd eveneens een overkoepelende Advies Commissie Biotechnologie
(ACB)
ingesteld. De
technologiestimulering valt
sinds 1982 onder het Ministerie
van Economische Zaken (Enzing, Sterrenberg,1988).
In 1987 krijgt die stimulering gestalte
in onder
andere de
Programmatische
Bedrijfsgerichte
Technologie
Stimulering
(PBTS). Dit betreft een regeling waarmee werkgevers subsidie
kunnen krijgen voor projekten op het terrein van onder andere
de biotechnologie en medische
technologie. Het stimuleringsprogramma is
in 1987 en 1988 van kracht geweest. In 1988 is
bijna 36 miljoen gulden ter beschikking gesteld voor biotechnologie
(EZ,1988).
In
1988
is
voor de uitvoering van dit
programma het Stimuleringsprojektteam Technologie
(St.PT) in
het leven geroepen. Ook
in 1989 wordt geld ter beschikking
gesteld: het gaat nu om een bedrag van
23,5 miljoen gulden
voor onderzoeksprojekten (StiPT, 1989).
Het programma biotechnologie in
het kader
van de PBTS kent
als algemene doelstelling het
ontwikkelen en
uitwerken van
een samenhangend industrieel vernieuwingsbeleid op het gebied
van de biotechnologie, zodanig dat dit
leidt tot
een daad-
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industriële draagvlak. Andere
werkelijke verbreding van het
van bedrijven met
het ondersteunen
doelstellingen betreffen
en het stimuleren van samenwereen minder
sterke positie
aanmoedigen van
hier
ook om het
kingsverbanden. Het gaat
is onder andere van toepasinvesteringen in onderzoek. Dit
die geen of haast geen
sing op bedrijven in de veehouderij,
ten behoeve van het
kennen.
Projekten
onderzoekstraditie
kunnen onder
(landbouwhuis)dieren
ontwikkelen van transgene
deze regeling vallen. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek
naar verVeeteeltkundig Onderzoek
voor
van het Instituut
verhouding van varkens, dat als
betering van de vlees-vet
aanloop dient voor het onderzoek naar transgene varkens.
2.3.2.

De regulering van biotechnologisch onderzoek
In 1976 stelde de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Webelast met Toezicht op Genetische
tenschappen de Commissie
richtlijnen op
stelde
eigen
Manipulatie in. Deze commissie
voor het werken met recombinant-DNA.
In 1979 werd de ad-hoc kommissie voor recombinant-DNA werkministerie van VROM, die zich
zaamheden ingesteld door het
met name zou concentreren op het opstellen van richtlijnen en
1989 zal
deze kommissie worden
het geven van adviezen. ln
de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).
vervangen door
de Wet Milieugevaarlijke
onder
Deze nieuwe kommissie valt
regelgeving is opMeer informatie over de
Stoffen (VROM).
genomen in hoofdstuk 7.

2.3.3.

De ethische en maatschappelijke aspekten
instelling van de ’Brede DNA-commissie'
Door middel
van de
(voluit de Commissie ter bestudering van de maatschappelijke
en ethische aspekten van werkzaamheden met erfelijkheidsmateriaal) in 1981 heeft de overheid aandacht besteed aan
ethische en maatschappelijke aspecten van de biotechnologie.
het MiniDeze kommissie viel onder verantwoordelijkheid van
sterie van Onderwijs & Wetenschappen. De kommissie was breed
allerlei geledingen van
samengesteld, dat wil zeggen dat uit
de samenleving
vertegenwoordigers zitting hadden in de kommissie.
DNA-kommissie
in op
de Brede
In haar eindrapportage gaat
risiko’s en ethische aspekten van allerlei toepassingen voor
mens, dier en milieu. Een van de belangrijkste konklusies van
het ontbreekt aan wettelijke kaders
dat
deze kommissie
is
voor ethische en maatschappelijke toetsing. Ze stelt voor een
in
het
te roepen met een dergelijke toetkommissie
leven
singsfunktie.
(1984) blijkt dat
Uit het regeringsstandpunt Recombinant-DNA
de
de suggestie
van de Brede DNA-kommissie niet
regering
regering heeft
voor een algemene
overneemt. De
de voorkeur
aanzien
regeling
de ethische en maatschappelijke
van
ten
konsekwenties van wetenschap en technologieën. Het is naar de
mening van de regering niet zinvol het rekombinant-DNA onIn de IWTSderzoek in een uitzonderingspositie te plaatsen.
nota (Integratie
van Wetenschap en Techniek
in de Samenle-
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ving)
van
het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen
wordt aangegeven
op welke wijze aandacht besteed zal worden
aan
ethische en maatschappelijke aspekten.
Dit standpunt
houdt dus in dat de bestudering van deze aspekten niet in een
wettelijk kader wordt geplaatst.
De Kamer
gaat akkoord met
het regeringsstandpunt onder voorwaarde dat de ad-hoc commissie
rekombinant-DNA werzaamheden
een signalerende functie
moet krijgen op dit terrein.
De beleidsnota
IWTS leidt
in 1987 tot de oprichting van de
Stichting Publieksvoorlichting voor
Wetenschap en Techniek
(PWT) en de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspekten Onderzoek (NOTA).
PWT heeft
tot
doel
het Nederlandse
publiek te
informeren over ontwikkelingen op het terrein van
wetenschap en techniek. PWT is een partikuliere stichting met
een budget
van
5 miljoen
gulden per jaar. Dit geld wordt
verstrekt door de Ministeries van O&W en EZ.
In het bestuur
zitten - op persoonlijke
titel - deskundigen uit de wetenschappelijke wereld, de media
en het
bedrijfsleven. De NOTA
heeft tot
taak om onderzoek te laten verrichten naar de gevolgen van de invoering van nieuwe
technologiën. De NOTA is
een onafhankelijke organisatie. Het jaarlijkse werkprogramma
moet door het Nederlandse parlement
worden
goedgekeurd. De
keuze voor
de onderwerpen wordt mede bepaald door het (mogelijk) belang
voor Haagse besluitvormers.In het biotechnologiedeel van
het werkprogramma van de NOTA ligt
in 1989 de
nadruk op de dierlijke biotechnologie, ontwikkelingslanden en
publiekshouding.
Op het
terrein van de dierlijke produktie
zal een drietal deelaspekten worden bestudeerd.
1. Sociaal-economische gevolgen van ontwikkelingen
binnen de
dierlijke produktie. De nadruk ligt op de melkveehouderij.
Dit onderzoek wordt
uitgevoerd bij
de Universiteit van
Amsterdam,
vakgroep
Internationale Betrekkingen (Junne,
Bijman).
2. De ethische aspekten van
biotechnologisch/biotechnisch
ingrijpen
in
het
dier.
Hierbij
zal de nadruk komen te
liggen op
transgene
landbouwhuisdieren.
Het
onderzoek
vindt plaats
bij de
vakgroep Wijsbegeerte van het Instituut voor Theoretische Biologie te Leiden
in samenwerking
met
de
Universiteit
van Amsterdam (Verhoog, Achterberg,
Linskens).
3. Onderzoek naar de patent- en oktrooiwetgeving.
(NOTA,1988).
2.3.4.

De Programmacommissie Landbouw Biotechnologie
De Programmacommissie Landbouw Biotechnologie is
medio 1985
ingesteld door
de minister
van Landbouw en Visserij. Dat
gebeurde in het kader van het Innovatieve Onderzoeksprogramma
Biotechnologie
(IOP-b).
De
taken van de programmakommissie
zijn als volgt geformuleerd:
- Het zorg dragen voor het landbouwkundig
deelprogramma van
hèt IOP-b;
- Het bevorderen
van kennisoverdracht naar en de kennisuitwisseling met het agro-biotechnologische bedrijfsleven;
- Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de minis-

15
ter van L&V over innovatiegerichte onderzoeksaktiviteiten
op
het
terrein van de
landbouwkundige biotechnologie,
alsmede over de toepassing van de resultaten;
adviseren aan de minister
van L&V over de voor de
- Het
ontwikkeling van
de
landbouwkundige biotechnologie
in
Nederland noodzakelijke ondersteunende maatregelen.
- Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke diskussie.
De leden van de programmacommissie nemen deel aan departementale en interdepartementale kommissies.
Op het
gebied
van dierlijke produktie
heeft de programmakommissie een aantal
onderzoeksprojekten
gefinancierd. De
belangrijkste daarvan zijn:
- projekten rondom het thema veevoeding (kippen en varkens)
- projekten rondom het thema vaccins (onder andere een projekt over een kombinatievaccin van twee virussen) (CDI)
inkuiling (IVVO)
- sexetesten (IVO)
- kwaliteitsbeoordeling van embryo’s (RUU)
- MHC-komplex en ziekten (LUW)
- diagnostiek van ziekten (RUU)
De programmakommissie heeft gezien haar taken goede mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de richting van het onderzoek naar nieuwe technologieën. De
van de PcLB zijn
leden
afkomstig van
het bedrijfsleven,
universiteiten en instituten. Verder zijn enkele ambtenaren van
het
Ministerie van
Landbouw en Visserij aan de kommissie
toegevoegd als adviseurs. De komende twee
jaar zal
de PcLB extra aandacht besteden aan onderzoek naar
veiligheidsrisiko’s en maatschappelijke gevolgen van
het
toepassen
van biotechnologische
produkten (Sikkema, A, 1989).
2.4.

Biotechnologiebeleid in de Europese Gemeenschap
Het beleid
in Europa met betrekking tot biotechnologie kreeg
in 1982 gestalte in het Biomoleculaire
Engineering Programme
(BEP). Dit programma concentreerde zich op genetische manipulatie en enzymtechnologie
in
relatie
tot
de bruikbaarheid
voor de
landbouw en
voedselindustrie. Het programma werd in
1985 opgevolgd door het Biotechnology Action Programme (BAP).
Dit
tweede
programma had
tot
doel de samenwerking tussen
Europese laboratoria te vergroten. Het betrof onderwerpen die
van belang waren voor een versterking van Europese mogelijkheden in de biotechnologie.
Momenteel worden
de voorstellen
een
voor
derde biotechnologieprogramma
besproken onder de
naam BRIDGE (Biotechnology
for
Innovation,
Development and
Growth in Europe) (zie figuur 2.3).
Alle biotechnologieprogramma’s
van de EG vallen onder Direktoraat Generaal voor Wetenschap,
Onderzoek
en Ontwikkeling
(DG XII).
Het Direktoraat
Generaal voor de Landbouw (DG VI)
besteedt geen aparte aandacht
aan
biotechnologie,
maar wel
aan milieu en produktkwaliteit.
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naam

periode

BEP

1982-1986

15

BAP

1985-1989

55

BRIDGE

1990-1994

100

ECLAIR

1988-1993

80

FLAIR

1989-1993

25

ECU’s
jin milj.)

Gericht op:

landbouw &
voedselverwerkende
industrie
samenwerking
Eur. Laboratoria
innovatie,
ontwikkeen
ling
groei
in
Europa
samenwerking
agrarische en industriële
sektor
voedingsmiddelensektor

figuur 2.3: Overzicht
van
biotechnologie-programma’s van
de Europese Kommissie. Eén ECU is ongeveer fl.
2.30.
Naast - min of
meer
zoals BAP en BRIDGE,

gericht op de landbouw

- algemene biotechnologieprogramma’s,
kent de EG ook programma’s, specifiek

en voedselverwerkende

industrie. Het

betreft de programma’s FLAIR
en ECLAIR. FLAIR is gericht op
de voedingsmiddelensektor en zal zich richten op twee aspekten:

1. De kwaliteit
en het konkurrentievermogen van voedingsmiddelen.
2. De voedingswaarde
en de
technologische eigenschappen van
voedingsmiddelen.
Het programma
is bestemd voor universiteiten, instituten en

bedrijven, waarbij de samenwerking

tussen universiteiten/in-

stituten en bedrijven sterk wordt aanbevolen.
Het onderzoeksprogramma
ECLAIR van
de Europese Kommissie is
gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen de agrarische en
industriële sektor
door middel van onderzoeks- en
opleidingsprojekten. Het
programma betreft
met name prékommercieel
onderzoek
en
technische ontwikkeling. Het ECLAIRprogramma kent

3 speerpunten:

1. Agrarische produktie voor industriële toepassingen
2. Industriële aspekten
3. Geïntegreerde projekten.
In het eerste meerjarenprogramma wordt onder
andere het volgende speerpunt genoemd:
"Proeven met de produktie van kandidaatsoorten of -organismen
en evaluatie van de resultaten".
In de toelichting wordt
beschreven dat
het gaat
om het beproeven
van
nieuwe
of gemodificeerde soorten of organismen
op passende schaal en onder verschillende omstandigheden. Als
voorbeelden
worden genoemd gewassen en landbouwhuisdieren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met het
oog op onder andere
het testen
van de opbrengst, het bestand zijn tegen schadelijke organismen en de
verkoopbaarheid
van
het organisme,

`
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bestanddelen of afgeleide produkten van het organisme.
In het
programma wordt gekonstateerd dat de biowetenschappen
en de biotechnologie de afgelopen decennia grote vorderingen
hebben gemaakt. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor de
landbouw en de industriesektor. Echter het tempo van de ontwikkelingen wordt
geremd door een aantal onzekerheden, zoals
de technische haalbaarheid en de
mogelijke samenwerking en
afstemming van
kennis. ECLAIR moet worden beschouwd als een
initiatief om deze problemen te overwinnen.
Een argument van
aard is dat de Verenigde Staten net een vergeheel andere
gelijkbaar programma
hebben gelanceerd,
waardoor Europa het
risiko loopt achterop te raken bij belangrijke konkurrenten.

Samenvatting
De toepassing van biotechnologie en genetische manipulatie in
de dierlijke produktie maakt slechts een
klein deel
uit van
de totale biotechnologie-inspanningen in Nederland. Terreinen
waarbij genetische manipulatie toegepast
zal
worden
in de
dierlijke produktie zijn het veevoedingsonderzoek, de veefokkerij, het
veterinaire gezondheidsonderzoek
en de produktie
van medisch
belangrijke eiwitten.
Het toepassen van genetische manipulatie zullen de verschuivingen
in de landbouw
die jaren geleden zijn begonnen, versterken.
Technische ontwikkelingen
op andere onderzoeksterreinen,
zoals het voortplantingsonderzoek, zijn noodzakelijk om in de
toekomst genetische manipulatie te kunnen toepassen.
De invloed van het bedrijfsleven op het universitaire onderzoek neemt toe. Dit heeft konsekwenties voor het fundamentele
karakter van
het onderzoek
en de richting waarin het onderzoek wordt gestuurd.
Het technologiebeleid van de overheid heeft
een sterk stimulerend karakter.
Er is ook aandacht geweest voor ethische en
maatschappelijke aspekten,
maar dat
heeft niet geresulteerd
in
een wettelijk
kader.
Het Europese biotechnologiebeleid
heeft eveneens een sterk stimulerend karakter.
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HOOFDSTUK 3

INLEIDING

3.1.

Definitie
Worden
eigenschappen van dieren met behulp van genetische
manipulatie veranderd of
toegevoegd dan
spreekt
men van
transgene dieren?
De techniek om een gen in het erfelijk materiaal van een dier
in te bouwen of te veranderen wordt rekombinant-DNA-techniek
genoemd. Het
proces van
inbouwen wordt transfektie genoemd.
Dit betekent dus dat na het
transfektieproces transgene dieren zijn ontstaan met gerecombineerd erfelijk materiaal. Het
gen dat wordt ingebouwd kan zowel
soorteigen als soortvreemd
zijn.

3.2.

Transgene dieren als model of als doel
Bij transgene
dieren kan een onderscheid worden gemaakt in
twee verschillende toepassingsmogelijkheden:
1. Het dier wordt gebruikt als model
om meer
te weten te
komen over
biologische processen. Het gaat hier om transgene proefdieren in laboratoria, die voor
twee doeleinden
gebruikt kunnen worden:
a. het onderzoek ten behoeve van de menselijke gezondheid.
Dergelijke dieren
dienen als middel om meer wetenschappelijke kennis op te bouwen op het terrein van biologische
processen. Ze zijn van
groot nut om meer inzicht te verkrijgen in een aantal
belangrijke biologische processen
zoals:
- de aktiviteiten van genen in het embryonale stadium
- de werking van oncogenen ("kankergenen")
- de regulatie van genen
b. in onderzoek naar biologische mechanismen in het dier,
waarbij transgene dieren als model
worden
gebruikt ten
behoeve van de ontwikkeling van transgene landbouwhuisdieren.
2. Het ontwikkelen van het dier wordt een
doel op zichzelf.
In dit
gaat
geval
het om de ontwikkeling van transgene
landbouwhuisdieren, die te zijner tijd op de markt kunnen
worden gebracht.
In beide gevallen blijft het dier een middel ten behoeve van
de mens.

3
Onder alle typen organismen zijn transgene
soorten te
signaleren. Vanaf
1972 komen
in laboratoria, verspreid over
de hele wereld, transgene bakteriën voor. In 1986
is met een
transgene bakterie een eerste experiment in de vrije natuur
gedaan. Ten aanzien van dergelijke experimenten wordt momenteel
een
diskussie
gevoerd over
risiko’s.
Ook transgene
planten zijn geen uitzondering meer
daarmee worden
en ook
experimenten
in de vrije
natuur verricht. Sinds het begin
van de jaren tachtig wordt ook
onderzoek gedaan
naar en met
transgene dieren.
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3.3.

Toepassing van transgene proefdieren
verricht ten behoeve van
diermodelstudies
worden
Momenteel
menselijke erfelijke ziekten, het verloop van kankerprocessen
van transgene landbouwhuishet ontwikkelen
bij de mens en
te Wageningen wordt modieren. Aan de Landbouwuniversiteit
naar transgene muionderzoek verricht
menteel fundamenteel
en vruchtbaarheid. De
naar groei
zen, waarbij gekeken wordt
zullen worden gebruikt ten beresultaten van dit onderzoek
hoeve van de ontwikkeling van transgene varkens.

3.4.

Toepassing van transgene landbouwhuisdieren
en de produktie
De veefokkerij en de voorplanting enerzijds
van belangrijke eiwitten anderzijds zijn de toepassingsgebiejaren in Nederland veel aandacht
den waarbinnen de komende
worden besteed. Op dit
landbouwhuisdieren zal
aan transgene
transgene landbouwhuisdieren in
moment (februari 1989) komen
Nederland echter nog niet voor.
en het voortplantingsonderzoek overwegen
veefokkerij
In de
behulp van genetische manipulatie de
onderzoekers om met
volgende doelstellingen te realiseren:
- Verhogen van de produktie en/of verbeteren van het produktieproces
- Verbeteren van produkten
de weerstand tegen ziekten van
van
- Verhogen/verbeteren
landbouwhuisdieren
van belangrijke eiwitten is binnen de dierlijke
De produktie
produktie een nieuw toepassingsgebied. Deze mogelijkheid komt
in zicht doordat onderzoekers erin zijn geslaagd om via geneeiwitten te
tische manipulatie dieren andere dan diereigen
laten produceren.
Genetische manipulatie van dieren is volgens de meeste onderzoekers niet nieuw. Sinds het begin van de geschiedenis heeft
selektieve fokkerij landbouwhuisdieren
getracht via
de mens
te verbeteren. Er waren echter twee beperkingen:
soort en even1. Genetische informatie kon alleen binnen de
tueel nauw verwante soorten worden uitgewisseld;
2. De verbeteringen berustten op natuurlijk voorkomende mutalage frekwentie
een
slechts met
ties of variaties, die
voorkomen.
De rekombinant-DNA techniek kan beide beperkingen overwinnen,
genen van verUitwisseling van
zo menen vele onderzoekers.
het maken van
en
meer
geen
probleem
is
soorten
schillende
van milplaats
in
weken
enkele
slechts
mutanten duurt nu
jaren.
joenen
voordelen van de rekombinantalle mogelijke
Echter voordat
zijn toe te passen is
DNA techniek in de landbouw praktisch
nog een
te gaan.
De eerste belangrijke stap die
lange weg
kort geleden is gezet, is de stap van een modelsysteem naar
landbouwhuisdier. Een tweede stap zal zijn om
een transgeen
fundamentele vragen te bestuderen, zoals de gen-gen interaktie en gen-milieu interaktie (Hamer, 1985).
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HOOFDSTUK 4

DE TECHNIEKEN

In dit
hoofdstuk worden de technieken besproken waarmee
Er zijn meerdere
transgene dieren gemaakt
kunnen worden.
mogelijkheden om vreemd DNA in de kern van een embryo te
brengen. Met betrekking tot dit inbrengen is een onderscheid
te maken in twee verschillende principes. Het eerste principe
berust op het gebruik van retrovirussen als voertuig om genetisch materiaal
in te brengen. Het
tweede principe betreft
het injekteren van DNA-moleculen in het pro-nukleus-stadium
van het embryo. Beide principes worden momenteel door vele
onderzoeksgroepen toegepast.
Aan de hand van 4 belangrijke vragen, die
onderzoekers zichzelf stellen,
wordt in de eerste paragraaf een beeld gegeven

van het verloop van het onderzoeksproces en de

problemen die

onderzoekers daarbij ondervinden. De andere paragrafen in dit

hoofdstuk gaan dieper in op de gesignaleerde problemen.
In de tweede paragraaf wordt

ingegaan op een aantal

fundamen-

tele vragen in het onderzoek. Daarna worden beide principes
besproken. Tot slot wordt
aandacht besteed aan embryonale
stamcellen, een techniek waarmee wordt gekontroleerd in hoeverre expressie optreedt .

4.1.

Belangrijke vragen
De eerste vraag waar de onderzoeker voor komt te staan, nadat
hij/zij
het
gen
bewuste
heeft gekarakteriseerd4en geïso-

leerd,
is:
"Hoe krijg ik voldoende van dit DNA om te
transfekteren?". In het algemeen zal de werkwijze als volgt
verlopen:
1.
2.

Het gewenste gen wordt
geïsoleerd.
Indien
gewenst wordt
het gen gekoppeld aan genen met andere eigenschappen.
Dit gen wordt in
een ’voertuig’ ingebouwd. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van knipenzymen. Deze enzymen
DNA,

dat

zich in

het voertuig bevindt,

knippen het

in stukken. Op de

open plaatsen wordt het gewenste DNA ingebouwd. Als vector
kunnen onder andere plasmiden en retrovirussen dienen.
Dit voertuig
is in
staat om in een bakterie te gaan zitten. De bakterie bevat dus nu zowel genetische informatie
van het eigen chromosoom als van het voertuig.
4. De bakteriën
worden op een voedingsbodem gezet. De onderzoeker kijkt welke bakteriekolonie in staat is om
het ingebrachte gen tot expressie te brengen.
5. Deze
bakteriekolonie
wordt
geisoleerd.
De
onderzoeker
laat
de
bakteriën
op
een
geschikte
voedingsbodem opgroeien. Dit proces wordt kloneren genoemd.
3.

6. Als er

voldoende bakteriën

het gewenste gen zich

zijn, wordt de vektor, waarin

bevindt

[gesoleerd

uit de bakterie

4
Het karakteriseren van het gen is een moeizaam proces,
vooral als het gaat om genen,
waarvan nog
niet duidelijk is
wat de produkten (eiwitten) daarvan zijn.

_
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gehaald]. Daarna wordt het DNA uit de vektor gehaald.
7. Via deze methode krijgt
de onderzoeker bijvoorbeeld 1000
keer zoveel DNA tot zijn beschikking.
8. Dit DNA kan dan volgens 4 principes in het embryo worden
ingebracht:
1.
Het DNA wordt in een retrovirus ingebouwd (ook dit
wordt kloneren genoemd). Via infektie komt
het DNA
dan in het embryo terecht.
2.
Het DNA (10-300 molekulen) wordt via mikro-injektie
in het embryo geinjekteerd.
3.
Elektroporatie (toekomst).
4.
Liposomen-techniek (toekomst).
te staan is:
Een andere vraag waar de onderzoeker voor komt
"Hoe kan
ik ervoor zorgen dat het gen op de juiste plaats in
het chromosoom wordt ingebouwd?"
Het proces waarmee een gen zich
inbouwt
in
een chromosoom
wordt integratie genoemd. De wijze van integratie verschilt
per techniek. Het voordeel van het
toepassen van retrovirusis dat
sen
de onderzoeker meestal vrij nauwkeurig weet op
welke plaats
het gen
komt te zitten. Dit
mechanisme is al
onderzocht en
goed bekend. Bij andere introduktie-technieken
is de integratie willekeurig.
De onderzoeker weet
niet op
welke plaats
is ingebouwd.
Een techniek
het gen
die in de
toekomst mogelijkheden zal
bieden om exakt
de integratieplaats vast te stellen is ’homologe recombinatie’. Deze techniek wordt beschreven in de paragraaf toekomstverwachtingen.
Is een
gen overigens
ingebouwd dan
bijna niet meer
is het
mogelijk dat gen gericht eruit te halen of te inaktiveren.
Een derde vraag die dan wordt
gesteld is: "Op welke manier
kan ik ervoor zorgen dat het gen op het juiste tijdstip en op
de juiste plaats tot
Een belangrijk proexpressie komt?".
bleem is dat de expressie
van
het
gen,
wat betreft
zowel
tijdstip als
plaats, nog niet goed
is te reguleren. De methode die de onderzoekers tot hun beschikking hebben om dit
probleem (deels)
op te lossen is het maken van konstrukties.
Dat wil zeggen dat de onderzoeker
vooraf verschillende genen
met elk
een eigen funktie aan elkaar koppelt. Dit wordt verder besproken
in paragraaf
4.4.
koppeltechniek wordt
(De
niet besproken).
Zowel bij
principe 1
als 2 wordt deze methode toegepast.
En een laatste vraag: "Hoe kom ik er
achter, of
dat wat ik
heb gedaan ook overeenkomt met de verwachtingen die ik had?".
Anders gezegd: "Komt
het
ingebrachte gen
inderdaad op de
goede manier
tot expressie?".
In het
geval van transfektie
bij dieren moet de onderzoeker wachten tot het
dier is geboren en een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Pas op dat moment
kan worden bestudeerd in hoeverre het gen werkt. Om te kijken
of het
gen goed
is ingebouwd moet eigenlijk ook de volgende
generatie worden afgewacht. Figuur
per diersoort
4.1. geeft
aan hoeveel
tijd hiermee gemoeid is. Bij de muis is dat het
kortst, zodat dit dier vaak als model wordt gebruikt.
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injektie
van gen

geboorte

muis
schaap
rund

volwassen geboorte
dier
F1 +laktatie

3w
5m
9m

totaal
(min.)

3w
5m
9m

6w
5-10m
9-13m

12w
15m
27m

figuur 1: Tijdsduur vanaf integratie tot
het moment
van expressie van verschillende diersoorten
F1
eerste generatie, w
weken, m
maanden
Een mogelijkheid om dit
tijdsaspekt te
omzeilen is het gebruik maken van embryonale stamcellen. Daarmee kan al
in een
heel vroeg
stadium worden bestudeerd of de transfektie goed
is geslaagd (par 4.5.).
Eén van de belangrijkste problemen
waarmee
onderzoekers te
kampen hebben
is de
lage efficientie van de gebruikte technieken. In de meeste gevallen is
het succespercentage niet
5% bij
hoger dan
de muis
en zelfs minder dan 1% bij andere
dieren zoal het schaap
en het
varken. In
paragraaf 4.4. is
hierover een tabel opgenomen.

4.2.

Fundamenteel onderzoek
Het

onderzoek

toegepast

naar

karakter.

transgene
Het

gevaar

landbouwhuisdieren heeft een
bestaat

dat

een aantal

fun-

damentele
vragen
niet
wordt
gesteld. Dit wordt mede in de
hand gewerkt door een toenemende invloed
van het bedrijfsleven op
het onderzoek
aan universiteiten en instituten. Vragen, die gesteld zouden moeten worden, alvorens aan transgene
landbouwhuisdieren te beginnen, zijn:
- Hoe is het betreffende gen gekarakteriseerd ?
- Hoe komt het gen tot expressie ?
- Welke mechanismen spelen bij transfektie een rol?
gen in de kiembaan
- Wordt het
(waardoor het overerft) ingebouwd ?
- Waar bevindt het gen zich op het chromosoom ?
- Op welke plaatsen wordt het gen ingebouwd ?
een
- Wat is de relatie tussen
struktureel
kenmerk
en een
produktiekenmerk ?
vertonen lichaamscellen
( bijvoorbeeld met
- Welke reakties
betrekking tot het immuunsysteem) als gevolg van de vreemde
genen ?
Per type
gen, per
genkonstrukt, per dier zouden deze vragen
gesteld en beantwoord moeten
zijn,
voordat
een onderzoeker
begint met
een transgeen dier. Ze kunnen voor een groot deel
worden beantwoord met behulp
van fysiologisch, biochemisch,
immunologisch
en
DNA-onderzoek,
waarbij nog geen transgeen
dier nodig is. Daardoor zouden problemen,
die zich
nu voordoen bij
reeds bestaande transgene landbouwhuisdieren (zoals
bij het transgene varken in onder
andere
Beltsville
in de
Verenigde
Staten),
eerder
ontdekt en beter begrepen kunnen
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worden.
dier in
het laboratoHeeft de onderzoeker al een transgeen
vragen van
onderstaande
op
antwoorden
rium dan zijn tevens
belang:
- Welke invloed heeft het nieuwe gen op andere genen ?
- Hoe stabiel is het ingebouwde gen ?
- Wat gebeurt er met teveel genen die worden ingebouwd ?
? Kunnen
na enkele
- Wat kunnen lange termijn effekten zijn
andere
gen
of
een
betreffende
van
het
mutaties
generaties
optreden ?
beantwoord als men
Dergelijke vragen kunnen alleen worden
beschikt.
model
over een dier als
nog nauwelijks onderzoek verricht naar
bekend is
Voor zover
gedrag en welzijn van
op het
transfektie
invloed
van
de
proefdieren (muizen, ratten en konijnen), terwijl deze dieren
in laboratoria worden gebruikt.
toch al meer dan vijf jaar
Bij dergelijk onderzoek zou gekeken kunnen worden naar effeken ouder(verschillende generaties)
ten op langere termijn
domsverschijnselen. Sommige onderzoekers zijn van mening dat
als een
beschouwd zou moeten worden
transgeen
dier
elk
aspekten, zoals bij elk
fundamentele
dat
dier
en
’nieuw’
nieuw (ontdekt) dier gebeurt, onderzocht moeten worden.
4.3.

Retrovirale infektie
Retrovirussen bevatten RNA, dat, na infektie van een cel met
het betreffende virus, wordt gekopieerd tot een DNA-molekuul.
in
chromosoom van de
een
Dit DNA-molecuul wordt ingebouwd
gaat nu zelf nieuwe retrovirussen
De cel
geïnfekteerde cel.
Het integratiemeproduceren. De cel sterft uiteindelijk af.
chanisme is - in tegenstelling tot mikro-injektie - een heel
precies gedefinieerd proces.
te maken,
retrovirus
Wetenschappers zijn erin geslaagd een
dat wel in staat is tot infektie en integratie, maar dat niet
in staat is nieuwe virussen te produceren. De genen die daarvoor zouden moeten zorgen zijn weggehaald. Dit ’defekt maken
overigens nog niet goed beheerst. Revan het virus' wordt
pathogene aktiviteit worden gebruikt om
trovirussen ’zonder’
noemt ze wel
stukken nieuw DNA in een cel in te bouwen. Men
genmateriaal
ver’vektoren’, die het nieuwe
’voertuigen’ of
gebruik
gemaakt
van zogevoeren. Bij deze techniek wordt
kombinaties van genen die elk
naamde ’konstrukts’.
Dat zijn
niet afzijn meestal
een andere funktie hebben. Deze genen
wordt
ingebouwd.
waarin het
konstrukt
komstig van de soort
van kombinagebruik
gemaakt
(Bij mikro-injektie wordt ook
gevan
’konstrukts’
in die gevallen wordt nooit
ties, maar
wordt
van
dergelijke
konstruktie
een
sproken). Een voorbeeld
in paragraaf 4.4. gegeven.
Deze techniek heeft de volgende voordelen:
het nieuwe gen) kan, op technisch
(en daarmee
- het embryo
eenvoudige wijze, ook in latere stadia
van de ontwikkeling
met
het
worden
’besmet’
virus. Dit is het belangrijkste
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voordeel van deze techniek (Jaenisch, 1988).
- de manipulatie met de embryo’s is minimaal;
- het is mogelijk vele embryo’s gelijktijdig te behandelen.
Het grootste probleem bij
deze techniek
is het
zodanig bewerken
van de
retrovirussen dat
ze
enerzijds
niet meer
ziekteverwekkend zijn en anderzijds nog wel
de eigenschappen
hebben voor
een goede
integratie. Tot nu toe zijn onderzoekers er nog niet in geslaagd om exakt
vast te stellen welke
delen van
het
DNA die eigenschappen bezitten. De kans is
aanwezig dat een deel van het virulente DNA in het konstrukt
aanwezig blijft.
Hoeymakers (1986) noemt als mogelijk risiko van deze techniek
het ontstaan
van
recombinant-virussen.
Dergelijke virussen
zouden een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en
het milieu. Archibald noemt
een voorbeeld waarbij duidelijk
is dat
deze techniek
niet zonder gevaren is. Wetenschappers
hadden de testes van pluimvee behandeld met retrovirussen. De
nakomelingen, die ontstonden uit het transgene sperma, werden
gekruist met normale dieren.
Het transgene nageslacht bleek
viraal te zijn.
Een ander nadeel van deze techniek is dat in de meeste gevallen chimaere-individuen worden gemaakt. Dat houdt
in dat het
nieuwe DNA niet in alle cellen
van het individu is geïntegreerd. Een deel van de cellen
heeft
dus wel
de gewenste
eigenschap, het
andere deel van de cellen niet. Dit kan problemen opleveren als men
transgene
landbouwhuisdieren wil
maken. Voor
een modelsysteem
is een
chimaere in een aantal
opzichten juist wel interessant.
4.4.

Mikro-injektie
Door middel van superovulatie wordt een groot aantal eicellen
verkregen,
die
kunstmatig worden
bevrucht.
Op het moment
direkt na de bevruchting wordt mikro-injektie
toegepast.
In
dat
stadium
(het
’pronukleusstadium’)
bevinden de chromosomen van de eicel en het sperma zich in de eicel, maar zijn
nog niet met elkaar versmolten. Met behulp van een zéér kleine injektienaald worden enkele tientallen tot
honderden DNAmolekulen in de eicel
gespoten. Na
een nacht wordt bekeken
welke eicellen deze operatie hebben overleefd.
Deze eicellen
worden
via de techniek
van
embryo-transplantatie
in het
juiste stadium van de cyclus in draagmoederdieren ingeplant,
waar
ze zich ontwikkelen
tot
individuen. Een deel van de
aldus ontstane dieren zal
transgeen
zijn.
Meestal bevatten
alle cellen
van deze transgene dieren het geïnjekteerde gen,
dat is ingebouwd in een chromosoom. Vaak zijn meerdere kopiën
van het
nieuwe gen aan elkaar gekoppeld. Deze kopiën kunnen
op één, maar ook meerdere plaatsen
in het
genoom worden ingebouwd.
Het belangrijkste
voordeel van dit principe is dat géén gebruik wordt
gemaakt van
een retrovirus
als voertuig, waardoor kans op ziekteverwekkende eigenschappen afwezig is. Een
ander voordeel is dat het
betreffende gen
in
elke cel is
ingebouwd waardoor de erfelijke overdraagbaarheid van dit gen
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In een
gegarandeerd.
is
retrovirussen
veel vaker dan bij
tot
manier
voorspelbare
op
een
de
genen
komen
aantal gevallen
deze
van
succespercentage
Het
1988).
(Jaenisch,
expressie
techniek is bij muizen ongeveer 5%: dat betekent dat van elke
100 geinjekteerde eicellen 5 cellen uitgroeien tot een transde geinjekteerde eicellen overleven,
(20% van
geen individu
zijn (Archibald,nakomelingen transgeen
waarvan 25% van de
van het type
onafhankelijk
is
succespercentage
Dit
1987)).
gen dat wordt geïnjekteerd.
techniek is
gebruikte Een nadeel van deze -overigens veel
kunnen
ontwikkeling
de
van
stadia
latere
niet in
dat genen
deze
van
nadelen
Andere
(Jaenisch,1988).
worden geïnjekteerd
techniek zijn:
veroorzaakt.
- Bij injektie kan dodelijke schade worden
efficiënt.
- De overdracht van DNA is niet
het nieuwe gen is ingechromosoom waar
- De plaats op het
bouwd, is vaak willekeurig.
bij landbouwhuis- Het succespercentage van mikro-injektie
dan bij muizen.
kleiner
dieren (varken-schaap-rund) is veel
aantal techeen
door
veroorzaakt
onder andere
Dit wordt
het pronuvan
zoals het zichtbaar maken
nische problemen,
kleusstadium bij deze dieren.
lngebracht
gen

Soort
dier

Geplaatste
transgene
enbryo's
(aantal)

Nakcneling
(aantal)

Nakuneling
transgeen
(aantal)

Nakuneling
transgeen
met
expressie
(aantal)

Succes
(X)

MThGi

varken

268

15

1

-

-

MThGi

varken

2035

1%

20

11 vd 18

0.5

MRfH

sdump

IGQ

73

1

-

-

MTbGH

varken

21%

149

11

8

0.4

MTbGi

schaap

842

47

2

2

0.2

MTpGl

varken

423

13

6

1

0.2

MToGl

schaap

4%

27

1

O

-

figuur 4.2.:

transgene landbouwhuisin
Inbrengen van genen
Pursel,
(Rexroad,
mikro-injektie
via
dieren
1988)
MT = Methallothionine (een promotor)
Growth Hormone (groeihormoon)
GH
human (menselijk)
h
bovine (runder)
b
porcine (varken)
p
o = ovine (pluimvee)

Via allerlei kunstgrepen trachten

onderzoekers van

te voren
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te regelen
op welke plaats het gen wordt ingebouwd, op welk
moment het gen tot expressie komt en in welk weefsel
van het
dier. Ze maken hierbij gebruik van kombinaties van genen met
verschillende eigenschappen. Deze genen worden door de onderzoeker vóór de mikro-injektie aan elkaar gekoppeld. Het betreft hier meestal
een
koppeling van
een weefselspecifiek
gen van het dier zelf en een nieuw gen (in tegenstelling tot
’konstrukts’ die bij retrovirale infektie worden
gebruikt) .
Een voorbeeld van zo’n kombinatie van genen is de koppeling
van het gen dat zorgt voor
de produktie
van bloedstollingsfaktor IX
(FIX) met
een gen dat zorgt voor de aanzet van de
produktie van
het melkeiwit
beta-lactoglobuline (BLG). Zo’n
gen dat
een ander
gen aanzet
tot aktiviteit
noemt men een
promotor. De kombinatie FIX-BLG zorgt er voor dat
de produktie van bloedstollingsfaktor
IX plaatsvindt daar waar het
melkeiwit geproduceerd zou worden,
namelijk in de melkklieren.
Het
onderzoek
van de Edinburgh-groep heeft aangetoond
dat bloedstollingsfaktor IX
in
schapemelk
is aangetroffen,
alhoewel nog in zeer lage concentraties (Archibald, 1987).
Een belangrijk
deel van onderzoek op
dit gebied richt zich
op het verkrijgen van een betere
kontrole op de regulatie
van expressie van de geïnjekteerde genen. De onderzoekers
denken dat het in een
aantal
gevallen
kan
liggen
aan een
verkeerde
promotor.
In
het
onderzoek
van Archibald zal
hoogstwaarschijnlijk worden gezocht naar
een andere promotor
dan het beta-lactoglobuline.
De problemen die zich voordoen met het inbouwen van groeihormonen hebben ook te maken met de werking van de promotor. Zo
probeert men
kombinaties van genen te maken waarmee de werking van het groeihormoongen aan en uit geschakeld kan
worden.
Onderzoekers hebben
een kombinatie gemaakt tussen een groeihormoongen en een promotor
dat
zorgt
voor
de aanzet van
metallothionine (MT)
(een eiwit).
Dit gen werkt alleen als
het met zink in kontakt komt. Dit betekent dat door
toevoegen
van zink
in het
voedsel (externe stimulus) de groeihormoonproduktie via
de metallothionine-promotor wordt aangezet.
Door te
stoppen met
zink in
het voedsel
zou ook de groeihormoonproduktie moeten stoppen. Deze theorie is
door onderzoekers
in Beltsville
(V.S.)
en
vele anderen onderzocht,
maar bleek niet op te gaan.
Wetenschappers zullen deze methode van externe stimuli kunnen
gebruiken om de genexpressie te reguleren in experimentele
stadia van het onderzoek als modelsysteem. Het is
niet waarschijnlijk dat
bij het
opfokken van transgene landbouwhuisdieren ook externe stimuli gebruikt zullen worden. Een
nadeel
van het
gebruik van zware metalen als externe stimulus is de
toxische bijwerking ervan. Dit
zal
de mate van toepassing
ernstig beperken, zo verwacht Jaenisch. In het algemeen
geldt
het gebruik van externe stimuli als een bezwaar.
4.5.

Embryonale stamcellen
Uit een meercellig embryo
(tot
aan het
64-cellig stadium)
kunnen zogenaamde
stamcellen worden geïsoleerd. Dergelijke
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typen cellen
cellen zijn nog in
staat om tot verschillende
cellen.
Ze zijn
ze
wel
pluripotente
uit te groeien. Men noemt
houden
in
(in
reageerte
vitro
een
voor langere tijd goed
buis). In
deze periode is het mogelijk om nieuwe genen in te
kan weer worbouwen in de stamcellen. De aldus ontstane cel
teruggebracht
in een eicel, waarvan de oorspronkelijke
den
chromosomen zijn verwijderd. De dieren die opgroeien uit dergelijke transgene embryo’s zijn allen chimaerisch.
van
is dat het
Het
belangrijkste voordeel
deze techniek
gekarakteriseerd en geselekteerd kan
nieuwe genoom in vitro
worden alvorens te worden ingebracht een ander embryo.
van nieuw DNA in
Het inbouwen
een stamcel is op dit moment
of met
behulp van
techniek
mogelijk via de mikro-injektie
is aangetoond dat nieuwe genen via deze
retrovirussen. Het
en dat
(Lovell Badge et al,1985)
route tot expressie komen
naar
de volgende generatie heeft plaatsgesoms overdracht
vonden (Gossler et al,1986, Robertson et al,1986). Tot nu toe
is deze methode alleen bij muizen toegepast. Meerdere wetenschappers (Jaenisch, 1988) zijn van mening dat deze techniek
de komende
jaren veel aandacht zal krijgen bij de genetische
manipulatie van muizen (modelsysteem).
Samenvatting
Het maken van transgene dieren is nog een moeilijke proceduVeel vragen, die
re met
slechts een
laag succespercentage.
nog nauwelijks worden
stellen, kunnen
onderzoekers zichzelf
andere te wijten aan het feit dat
beantwoord. Dit
is onder
Onderzoek naar
te weinig fundamentele vragen worden gesteld.
dieren is nog nauwelijks
transgene
gedrag
en welzijn
van
verricht.
transgene proefdieren
Als het gaat
verkrijgen
van
om het
Gezien de specizullen alle methodieken hun
nut bewijzen.
gebruik van
het
fieke nadelen van retrovirale
injektie en
embryonale stamcellen
zal voor de ontwikkeling van transgene
aan mikrolandbouwhuisdieren met name gedacht moeten worden
injektie. Alleen bij deze techniek worden geen chimaeren, die
niet acceptabel lijken voor de dierlijke produktie, gevormd.
ook de nadelen van
aangetekend dat
Hierbij dient
te worden
zijn
voordat gedacht
mikro-injektie eerst verholpen moeten
kan worden
aan het
’maken’ van transgene landbouwhuisdieren
op grotere schaal dan nu in de diverse (buitenlandse) laboratoria gebeurt.
De methode van embryonale stamcellen is goed
bruikbaar om in een vroeg stadium
te kontroleren of de integratie succesvol

is geweest.

dieren is eigenlijk pas inteDe ontwikkeling van transgene
ressant als het ingebrachte gen overerfbaar is. Dat
houdt in
dat men
betreffende gen - al dan niet
erin is geslaagd het
Jaenisch (1988)
"kiembaan"
in
te bouwen.
gericht - in de
genen in de
introduceren
van
gerekombineerde
beschouwt
het
een van de meest belangrijke
kiembaan van zoogdieren als
technologische ontwikkelingen in de moderne biologie.
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HOOFDSTUK 5

HET ONDERZOEK EN DE TOEPASSINGEN

In dit
hoofdstuk wordt een schets gegeven van de situatie in
Nederland. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan wat zich in
het buitenland afspeelt op het gebied van transgene landbouwhuisdieren.

5.1.

Het onderzoek in Nederland
Zoals blijkt uit bijlage 2 vindt
op dit
moment (februari
1989) nog geen onderzoek plaats naar transgene landbouwhuisdieren. Naar transgene proefdieren,
met
name muizen, vindt
daarentegen op meerdere
plaatsen
in Nederland onderzoek
plaats. In Nijmegen
(KUN)
en Amsterdam
(Nederlands Kanker
Instituut (NKI)) wordt onderzoek gedaan naar kankerprocessen.
In Rotterdam (EUR) worden transgene proefdieren
gebruikt ten
behoeve van verouderingsprocessen
van mensen. TNO-Rijswijk
doet met behulp van deze dieren ook onderzoek
naar verouderingsprocessen.
In
Utrecht
(Wilhelmina Kinderziekenhuis)
werkt men met transgene muizen waarin een insulinegroeifaktor
is ingebouwd
ten behoeve van groeistoornissen bij kinderen.
Onder andere op het
NKI is men in
staat om zelf transgene
muizen te ontwikkelen.
Eén van de meest
deskundige mensen op het terrein van deze
dieren is Berns, onderzoeker
bij het
Nederlands Kanker Instituut
te Amsterdam (Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis).
Hij beschikt momenteel over meer dan
40 verschillende transgene muizen-lijnen,
die met name worden gebruikt ten behoeve
van het
kankeronderzoek. Berns
verwacht dat
in de toekomst
het gebruik van transgene proefdieren eerder zal toenemen dan
afnemen. Dit komt doordat steeds meer onderzoek naar komplexe
systemen
noodzakelijk wordt.
Onderzoek
naar cel- en weefselkweken voldoen daarbij niet.
Vanwege zijn deskundigheid is Berns door meerdere onderzoeksinstellingen in Nederland (waaronder het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek te Zeist
en
het
Centraal Diergeneeskundig Instituut
te Lelystad)
benaderd ten behoeve van het
opzetten
van onderzoek
naar
transgene landbouwhuisdieren.
Mede door zijn
kennis op het terrein van transgene proefdieren is het waarschijnlijk dat de
’achterstand’ van Nederland in de ontwikkeling van transgene landbouwhuisdieren
van
betrekkelijke aard is. Dit wordt bevestigd door de mogelijkheid om elders
ontwikkelde transgene landbouwhuisdieren te
importeren, zoals hoogstwaarschijnlijk zal
gebeuren bij de
Landbouwuniversiteit.
Van
der
Zijpp (NRLO) en anderen zijn
van mening dat de kennis in het humaan-geneeskundig onderzoek
zijn uitwerking zal hebben op de diergeneeskunde en de dierlijke produktie. Deze kennisoverdracht zal via
het onderzoek
naar transgene muizen lopen. Anderzijds zal ook het onderzoek
ten behoeve van de ontwikkeling van
transgene landbouwhuisdieren invloed hebben op mogelijkheden in de humane gezondheidszorg.
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Transgene muizen dienen als modelsysteem voor de in een later
landbouwhuisdieren. Dertransgene
stadium te ontwikkelen
gelijke muizen bevinden zich tot op heden in het Centrum voor
Kleine Proefdieren van de Landbouwuniversiteit. Het onderzoek
richt zich op genen die ook bij landbouwhuisdieren voorkomen.
aan vergunningen en het
vanwege gebrek
Het is mogelijk dat
gemeente Wageningen deze muizen uit
afhoudend beleid van de
Wageningen zullen verdwijnen (Sikkema, 1989-2). Verder vindt
in de toein Wageningen voorbereidend onderzoek plaats om
komst transgene kippen en vissen te maken (zie hoofdstuk 6).
5.2.

Onderzoek in het buitenland
naar transgene dieren is
in
het
buitenland
Het
onderzoek
verder gevorderd dan het onderzoek in Nederland (zie bijlage
3).
Op het
terrein van produktverbetering wordt in de Verenigde
Staten (oa. Ohio en Beltsville) en Australië onderzoek gedaan
naar een transgeen varken dat meer vlees en minder vet produ’vissen’ ontwikkeld' met
ceert. In de Verenigde Staten zijn
Er is een toename in de groei
ingebouwd rundergroeihormoon.
gekonstateerd.

een andere belangDe verbetering van het produktieproces is
rijke doelstelling bij het onderzoek naar transgene landbouwde verbetering van de
huisdieren. Het betreft niet
zozeer
van de produkverhoging
kwaliteit van het produkt als wel de
schaap
’gemaakt’
per
is
transgeen
tie
dier. In Australië
een
van
eiwit
gen
produktie
het
voor
de
waarin onderzoekers
een
cysteïne hebben ingebouwd. De wolproduktie per schaap schijnt
is in Australië een schaap
hierdoor
te
nemen.
Verder
toe
dan
een normaal
ontwikkeld dat
zo’n
30% sneller
groeit
schaap. Een andere toepassing
is de verbetering van de wergenetische manipulaking van pensbakteriën dooor middel van
Engeland). Over het nut van dergelijk ondertie (Hongarije,
zoek verschillen wetenschappers van mening. De meeste van hen
bijna onmogelijk is de bestaande
zijn van mening dat
het
pensflora, die min of meer optimaal funktioneert, te veranderen door
een ’beter werkende' bakterie in te brengen. Nieuwe
staat een
nieuwe ’niche’
bakterien zijn volgens hen niet in
in de pensflora te kreëren. In Nederland is onder andere van
volgens hem
Vugt (IVVO te Lelystad) deze mening toegedaan en
vele anderen.
In Hongarije en Engeland denkt men daar blijkbaar anders over.
Een derde terrein waarvoor
transgene dieren
zijn ontwikkeld
is het
tegen ziekten. Eén van de
verhogen van
de weerstand
dieren waarbij onderzoekers er
tot nu toe in
zijn geslaagd
gen in te bouwen
is de
kip. In de Verenigde
een dergelijk
Staten is een kip ’gemaakt’ waarin met behulp van retrovirusgen
sen
ingebouwd, dat de weerstand tegen lymfoïde
een
is
leukose (leukemie bij de kip) verhoogt. Het is aangetoond dat
kip heeft een normaal
De betreffende
het gen
is ingebouwd.
het gen
voorkomen (Leenstra 1988). Het is ook aangetoond dat
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daadwerkelijk
zorgt
voor
een verhoogde weerstand (Poultry
Science Abstracts, 1987). In München heeft
Brem bij varkens
een

gen,

dat

zorgt

voor een verhoogde weerstand tegen

in-

fluenza, ingebouwd.
Ook
bij
vissen wordt
via transfektie
gewerkt aan
het verhogen van de weerstand tegen ziekten. Het
overige onderzoek
naar
ziekteresistentie betreft
nog geen
transgene dieren.
Maar er wordt wel aan gedacht om, bijvoorbeeld in het geval van het MHC-komplex, in de toekomst dergelijke genen
in dieren
in te bouwen. Daarnaast denkt men erover om de werking van bepaalde
genen
in
het
dier
uit te
schakelen (bijvoorbeeld
het halothaangen) (zie ook hoofdstuk
6).
Een vierde en laatste doelstelling is
de produktie
van menselijke eiwitten via de melk van landbouwhuisdieren. Het gaat
dan om eiwitten die medisch (en ekonomisch) interessant zijn.
Op het
AFRC Instituut
voor
Dierfysiologisch en Genetisch
Onderzoek te
Edinburgh (een overheidsinstituut) zijn transgene schapen gemaakt die via hun melk bloedstollingsfaktor IX
of alfa-1-antitrypsine produceren. Beide eiwitten zijn moeilijk
te verkrijgen menselijke
eiwitten en daardoor ekonomisch interessant.
Een
tekort
aan
bloedstollingsfaktor IX
veroorzaakt bij
de mens
een vorm van bloederziekte (hemofilie). Een tekort aan het
eiwit
alfa-1-antitrypsine
in het
menselijk lichaam kan bijdragen
aan de ontwikkeling van een
ernstige longziekte (emphyseem). Patienten met een gebrek aan
dit
eiwit
zouden
geholpen
kunnen worden door ze lucht te
laten inademen,
die is verrijkt met
dit eiwit (aerosolen).
Daarvoor zijn grote hoeveelheden nodig.
Technisch gezien
is in
beide gevallen het gen voor het menselijk eiwit
gekoppeld aan
een
tweede gen.
Dit gen zorgt
ervoor dat een bepaald melkeiwit (beta-laktoglobuline) alleen
in de uier wordt geproduceerd. Door deze koppeling wordt het
menselijk eiwit alleen in de schape-uier geproduceerd.
De expressie van beide genen is reeds aangetoond, alhoewel de
koncentratie van beide eiwitten in de melk nog erg laag is.
De werking van de
eiwitten in
het menselijk lichaam is nog
niet aangetoond.
Wel schijnt
de struktuur
van de ’kunstmatig' gemaakte
eiwitten overeen
te komen met die van de normale menselijke eiwitten.
Volgens de onderzoekers is
het niet
mogelijk, als alternatief,
deze eiwitten
door genetisch veranderde bakteriën te
laten produceren. De eiwitten bevatten een
groot suikermolekuul, dat door bakteriën niet kan worden gemaakt. Het suikermolekuul speelt een wezenlijke rol bij de aktiviteit
van het
eiwit. In Shanghai (China) daarentegen wordt onderzoek gedaan
naar een transgene cellijn van de chinese hamster,
om bloedstollingsfaktor IX op een veilige manier te produceren.
Deze
experimenten
in
Edinburgh
tonen aan dat het haalbaar
lijkt om via genetische manipulatie menselijke
eiwitten te
produceren in landbouwhuisdieren. Het aantal toepassingen kan
zelfs toenemen doordat de onderzoekers steeds meer bedreven
raken
in
het
knutselen
aan
genen. Met name de regelgenen
hebben hun grote belangstelling (Marx, Science, 7-10-88).
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Op verschillende plaatsen in de wereld vindt ook fundamenteel
onderzoek plaats met transgene landbouwhuisdieren, zoals met
is erop gericht om
Dit onderzoek
koeien, vissen en geiten.
meer te weten te komen over de mogelijkheden van transfektie
bij dergelijke dieren.
Op het terrein van fokkerijtechnieken zijn buitenlandse univerder dan de Nederbedrijven
en
instituten
versiteiten,
maar de
transgene dieren,
landse. Het betreft dan wel geen
van
technieken
deze
gebied
toenemende ontwikkeling op het
In Canada
maakt de kans op genetische manipulatie groter.
zo’n
schape-embryo
zijn wetenschappers erin geslaagd uit één
klonerings20-30 identieke nakomelingen te produceren via de
andere onderzoeker (Willadsen, Canada) heeft
Een
techniek.
uit een acht-cellig schape-embryo vijf identieke nakomelingen
kweken. Bij enkele bedrijven in de Verenigde Staten
weten te
(Ovomass en Grenada) en in Engeland (ABC) lopen momenteel al
gekloonde koeien rond.

Samenvatting
onderzoek plaats met transgene
vindt momenteel
In Nederland
muizen. In het buitenland zijn de onderzoekers veel verder:
’geer zijn al transgene schapen, kippen, varkens en vissen
Daarnaast is met koeien en
maakt' voor allerlei doeleinden.
onderzoek gedaan naar de werking van de
vissen fundamenteel
ingebrachte genen.
is eveneens verder
buitenland
Het fokkerijonderzoek in het
gevorderd dan in Nederland.
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HOOFDSTUK 6

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

In
dit
hoofdstuk worden zowel technieken als toepassingen
beschreven die
in
de
toekomst
veelvuldig
gebruikt zouden
kunnen gaan worden. Naast fokkerijtechnieken en de technieken
uit hoofdstuk 4 worden ook enkele
nieuwe technieken beschreven.
Het
voorspellen
van
ontwikkelingen
van een bepaalde technologie en de mogelijke toepassingen die daaruit voort kunnen
vloeien is een lastige zaak. Men is afhankelijk van de mening
en deskundigheid van de onderzoekers, het beleid van de overheid, de ontwikkelingen van de economie, de acceptatie van de
bevolking
van
een
bepaalde
technologie
en/of toepassing,
enzovoorts.
Ook
op
het terrein van transgene landbouwhuisdieren zullen al deze aktoren en faktoren van invloed zijn op
het
onderzoek
naar
transgene landbouwhuisdieren en, in een
later stadium, de mogelijke toepassing van
die dieren
in de
praktijk.
In
deze
paragraaf
wordt een beeld geschetst van
ontwikkelingen in de toekomst zoals die door een
aantal onderzoekers in
het veld wordt verwacht (gesprekken 1988). Hun
visie op de toekomst
is grotendeels
spekulatief, maar geeft
een indikatie
van de richting van het toekomstige onderzoek.
Verder geven de ontwikkelingen in het buitenland, waardoor de

onderzoekers zich deels laten leiden, ons ook een beeld van
toekomstig onderzoek in Nederland.
Figuur 6.1. laat een overzicht zien van de ontwikkelingen in
de veeteelt, naar aanleiding van een onderzoek aan de K.U. te
Leuven (België).
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6.1.

De technieken
voorplantingstechnieken
Het onderzoek naar voortplantingstechnieken neemt sterk toe.
in een rearijpen van de eicel
Superovulatie en het laten
geerbuis (in vitro-maturatie) zullen de toepassingsmogelijkMet behulp
heden van genetische manipulatie sterk vergroten.
van beide technieken kunnen grote hoeveelheden rijpe eicellen
van het transfektieonderzoek.
worden verkregen ten behoeve
die genetische manipulatie zullen stimuleAndere technieken
embryotransplantatie (ET). Embryotransren zijn kloneren en
plantatie wordt nu al op kleine schaal (in verhouding tot KI)
dat deze techniek
Verwacht wordt
toegepast op de boerderij.
jaar de KI grotendeels verdrongen zal hebben (diover vijf
deze techniek
verse bronnen). De meesten zijn van mening dat
nauweworden:
ze
verwachten
maatschappelijk geaccepteerd zal
andere
1988).
Er
zijn
Giphart,
o(onder
lijks weerstanden
bezwaren
fundamentele
en
boeren
die
verigens ook onderzoekers
hebben tegen het toepassen van ET (onder andere Grommers, FDRUU).
zal binnen vijf jaar een techniek
van embryo’s
Het kloneren
instituten veelzijn die op verschillende universiteiten en
vuldig toegepast zal gaan worden (Kruip, 1988). Deze techniek
zal op langere termijn (10 jaar) voor bedrijven aantrekkelijk
worden. Mogelijk zullen via genetische manipulatie verkregen
worden.
Op die
gesplitst
kloneren
embryo’s met behulp van
manier ontstaan
uit één ’superkoe’ vele identieke nakomelinis onder andere
worden
zal
gen. In hoeverre dit realiteit
van deze techniek door de saafhankelijk van
de acceptatie
menleving.
mikro-injektie, retrovirussen en embryonale stamcellen
gemanipuleerd kunnen
genetische
Technieken waarmee dieren
worden zullen
in de
toekomst veel specifieker worden toegepast. Via molekulair biologisch en genetisch onderzoek zullen
deze technieken steeds verder
onderzoekers de werking van
deze technieken zo
ontrafelen. Op een gegeven moment worden
ongewenste neveneffekten zich nauwelijks
goed beheerst
dat
zullen voordoen en dat de gebruiksmogelijkheden sterk zullen
toenemen. De
regulatie van de expressie zal de komende jaren
een belangrijk probleem blijven (Tilanus,1989).
naar mikro-injektie
het
onderzoek
De laatste
jaren
heeft
op het introduceren van soorteigen of
zich met
name gericht
toekomst zal
de nabije
soortvreemde genen in het embryo. In
het inaktiveren
en/of veranderen van bepaalde genen met betot de mogelijkheden
hulp van antisense- of nonsense-RNA ook
gaan behoren (Leenstra (1988), Archibald (1988, PHLO)).
Retrovirale injektie is een techniek die bij uitstek geschikt
genetisch te merken.
is om bepaalde lokaties op chromosomen
Dat kan worden toegepast bij het onderzoek naar het inbouwen
van gerichte mutaties (Jaenisch, 1988). De verwachting is dat
deze
veel
minder
dan mikro-injektie gebruikt zal
techniek
worden om transgene
landbouwhuisdieren
’maken', behalve
te
bij de kip.
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Zowel Archibald (1987) als Jaenisch (1988) voorspellen dat de
komende jaren in de molekulaire biologie
toenemende aandacht
zal zijn
voor embryonale stamcellen. In hoeverre deze techniek een rol zal spelen bij
de ’ontwikkeling’
van transgene
landbouwhuisdieren is niet duidelijk.
Voor modelsystemen is
deze techniek al zeer aantrekkelijk gebleken vanwege de kontroleerbaarheid van de regulatie (Tilanus, 1989).
betere regulatie
Jaenisch schetst
in zijn artikel in Science een aantal vooruitzichten ten aanzien van
transfektietechnieken. De belangrijkste konstatering betreft het
onderzoek naar isolatie en
karakterisering van chromosomale regulatie-elementen,
die de
genaktiviteit
in
het
ontwikkelingsstadium op grote afstand
kunnen kontroleren. Door het inbouwen van dit soort
genen in
genkombinaties zal
de voorspelbaarheid en efficientie van de
expressie van
het
gewenste gen
beter
gegarandeerd kunnen
worden. De
integratieplaats van
het ’konstrukt’
is dan van
veel minder belang. Hierdoor zal het
misschien mogelijk worden om af te zien van het gebruik van retrovirussen. Jaenisch
verwacht dat met name deze ontwikkeling van belang is voor de
genetische manipulatie van
landbouwhuidieren.
Het
aantal
transgene lijnen die gemaakt en geëvalueerd kunnen worden van
grote
landbouwhuisdieren
is
vanwege onder andere het kostenaspekt beperkt. Deze nieuwe genen zouden een beperking van
het aantal benodigde lijnen mogelijk maken.
merken van embryo’s
Andere ontwikkelingen die
Jaenisch schetst hebben meer betrekking op (fundamentele) processen in het lichaam, waardoor
de direkte bruikbaarheid voor het ’maken’ van transgene
landbouwhuisdieren minder
duidelijk is.
Echter doordat hierdoor
veel fundamentele
kennis zal ontstaan op het gebied van biologische processen is het niet ondenkbaar dat deze
kennis in
een later
stadium wel
zal worden
toegepast bij de ’ontwikkeling’ van transgene landbouwhuisdieren.
De mogelijkheid om
in de
toekomst
embryonale cellen
in een vroeg stadium te
merken biedt
de mogelijkheid om verschillende stadia in de
ontwikkeling van zoogdieren
experimenteel
te bestuderen.
Hierdoor zullen onderzoekers
een
beter
inzicht
krijgen in
komplexe cel-interakties.
homologe rekombinatie
Een tweede ontwikkeling is het vooruitzicht om gericht
mutaties te maken. Sinds
kort zijn bepaalde strategieën ontwikkeld waarmee de mogelijkheid om mutaties met een voorspelbaar
effekt te introduceren sterk
is toegenomen.
Naar aanleiding
van het mutatie-onderzoek is overigens gebleken dat dieren
in
staat zijn om mutaties,
die door
de mens veroorzaakt zijn,
weer te
herstellen. Als gevolg van deze mogelijkheid zou men
exakte diermodelsystemen kunnen ontwikkelen, onder andere
ten
behoeve van
het onderzoek naar menselijke erfelijke ziekten.
Dit zal weer bijdragen aan een
systematische genetische ontleding van
ontwikkelingsprocessen
in
dieren en mensen
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(Jaenisch, 1988).
Eén van de belangrijkste problemen van de huidige technieken
aan gedefinieerde en gekarakteriseerde genen
het
is
gebrek
Zijn de genen bedie in aanmerking komen voor gentransfer.
kend dan kan een gebrek aan voldoende genexpressie met deze
In plaats
van de cel
techniek grotendeels worden opgelost.
het gewenste gen kan via homologe rekomvol te pompen met
een defekt
ingebouwd of
binatie heel gericht een gen worden
Stanford University,
(aldus Berg,
gen worden
gerepareerd
gen op een bekende
van een
Verenigde Staten). Het inbouwen
het chromosoom wordt misschien mogelijk door het
plaats in
gebruik van
toepassen van ’homologe recombinatie’. Men maakt
(of 'vektor') dat de exakte genvolgorde bevat
een ’voertuig’
gewenste gen invan de plaats op het chromosoom waar het
voertuig ’herkent’ als het ware de
worden. Het
gebouwd moet
waarmee gerichte
Deze techniek
het
chromosoom.
plaats op
mutaties kunnen worden ingebouwd wordt ook wel ’doelgerichte
gen-introduktie’ genoemd (Targeted Gene Transfer,TGT) (Marx,
1988).
(University of Utah, Salt
andere onderzoekers
en
Capecchi
Lake City) schijnen een methode te heben ontwikkeld waarmee
erfelijk materiaal van de muis kan worden
gen
het
elk
in
spoedig de mogebepaald. Capecchi zegt dat wetenschappers
via homologe rekombinatie, elk gewenst
lijkheid hebben om,
Ook Archibald
Science 14-10-1988).
gen te veranderen (Marx,
(1987) en Tilanus (1989) voorspellen een toenemend belang van
deze techniek in het toekomstige onderzoek.
liposomentechniek
in staat
zijn om
Liposomen zijn een soort
velbolletjes die
geslaagd
om met
zijn
erin
Onderzoekers
DNA te vervoeren.
cellen
van
somatische
genen
in
behulp van deze
liposomen
dat
de
lipoverwachten
Het
is
te
dieren in
te bouwen.
niet
als
techniek om
vervangen
zal
soomtechniek mikro-injektie
de toekomst
Het
zal
in
te
bouwen.
de
kiembaan
in
genen in
vormen om genovermisschien wel een nuttige methode kunnen
somatische cellen in vivo te realiseren (Murray,
dracht naar
1988).
elektroporatie

Door cellen bloot te stellen aan een elektrische veld worden
doorlaatbaar. Op dat moment kunnen DNA-molede celmembranen
kulen zonder veel schade de cel binnendringen. De techniek is
simpel,
snel
en kan
vaak worden herhaald. Het nadeel van
mikro-injektie, namelijk dat de eicel wordt beschadigd, geldt
niet voor
Tot nu toe wordt deze techniek aldeze techniek.
leen toegepast bij het inbrengen van DNA in bakteriën (Chassy,
kan
Mogelijk
in
1988).
de toekomst deze techniek ook
dienen voor
inbrengen van
DNA in
embryo’s (Tilanus,
het
1989).
6.2.

De toepassingen in Nederland (zie bijlage 4)
De ontwikkelingen in het buitenland laten zien dat de komende
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jaren met
name onderzoek
naar transgene
varkens en schapen
(en eventueel koeien) te verwachten is op Nederlandse universiteiten en instituten. Het invoeren van
transgeen sperma of
een transgeen embryo, zowel
technisch als wettelijk gezien,
lijkt op dit moment geen enkel probleem.
Onderzoek naar transgene varkens
zal
gericht
zijn op een
verbetering van de vlees-vet verhouding (produktverbetering).
Dit zal
worden uitgevoerd door de Landbouw Universiteit te
Wageningen (vakgroep Veefokkerij) en mogelijk het Instituut
voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO)
te
Zeist.
Beide onderzoeksinstellingen
ruime belangstelling getoond voor
hebben
dit onderzoek. Het onderzoek aan de LUW naar
transgene varkens
ligt
in
de
lijn
der verwachtingen, gezien het reeds
lopende onderzoek naar
transgene muizen.
Het
is
nog niet
duidelijk of
deze transgene varkens uiteindelijk bij de boer
in de stal gaan rondlopen. De invalshoek vanuit de LUW is om
zowel positieve
als negatieve effekten
van deze transgene
varkens te bestuderen.
In Australië
is men overigens bijzonder optimistisch over de praktijktoepassing van deze dieren. Het bedrijf dat via een
’joint-venture’ bij
het onderzoek is
betrokken heeft al een varkensstal laten bouwen voor
600 varkens. In die stal zullen de transgene
varkens voor de
Australische markt worden gefokt
(Volkskrant 15-5-1988). De
onderzoekers zelf schijnen minder enthousiast te zijn, omdat
de varkens
dezelfde neveneffekten vertonen als de varkens in
Beltsville.
Op het gebied van de produktverbetering kan in de verre toekomst gedacht
worden aan de verbetering van de melkkwaliteit
(hoger eiwitpercentage, minder ongewenste stoffen zoals laktose) en verbetering van de eiwitaanzet (zonder vervetting)
bij de kip met behulp van genetische manipulatie.
Onderzoek naar transgene schapen
(en
eventueel
koeien) met
als doel
produktie van menselijke eiwitten zal in Nederland
op korte termijn worden gestart. In Utrecht heeft
de Fakulteit voor de Diergeneeskunde belangstelling getoond voor dergelijk onderzoek
(Kruip, 1988).
In Leiden wordt een dergelijke mogelijkheid eveneens onderzocht.
Het bedrijf Genfarm
richt zich onder
andere op het
ontwikkelen
van genetisch
gemodificeerde
dieren
en daarvan
afgeleide produkten voor
toepassingen in de gezondheidszorg en in de agrarische sektor
(Genfarm,
1989).
Ook
farmaceutische bedrijven in Nederland
overwegen deze mogelijkheid om economisch interessante eiwitten te produceren (Sanders,
1988, PHLO, mondelinge mededeling). Zij zullen zich hoogstwaarschijnlijk wenden tot universiteiten en instituten die de benodigde deskundigheid in huis
hebben. Door de hoge toegevoegde waarde van dergelijke dieren
is zelfs
een succespercentage
van minder dan 1% interessant
genoeg om de ontwikkelingskosten
terug te verdienen (Kruip,
1988). De verwachting is dat dergelijke dieren binnen vijf
jaar produktief
kunnen zijn
bij ’kontraktboeren’
of bij de
bedrijven zelf. Het aantal transgene dieren voor deze toepassing zal hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven.
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Het verbeteren van het produktieproces door middel van genetische manipulatie en het inbouwen van genen die zorgen voor
eveneens in het
een verhoogde weerstand tegen
ziekten zijn
de
komende
tien jaar. Het
onderzoek
aandachtspunten voor
onderzoek aan de LUW naar het MHC-komplex bij de kip in relade ziekte van Marek zou in de toekomst kunnen leiden
tie tot
tot transgene kippen.
Bij
de vakgroep Veehouderij
en EDC
wordt in samenwerking met het bedrijf Euribrid gewerkt aan de
identifikatie van MHC-genen in relatie tot ziekteresistentie.
Met dit
men challengeproeven
uit te voeren
onderzoek hoopt
(mits goede DNA technieken ter beschikking komen) en
op langere termijn een
transgene
kip
te maken die resistent is
tegen de ziekte
van
Marek.
In Wageningen wordt onderzoek
verricht naar
erfelijk bepaalde gezondheidseigenschappen bij
de vis
(karper, forel).
is om
in de toekomst
De bedoeling
transgene vissen te gaan

’maken’.

De meeste onderzoekers verwachten overigens niet dat toepassingsmogelijkheden op dit gebied in deze periode in praktijk
gebracht zullen worden. Omdat de investeringen in dit onderzoek erg groot zijn en het onderzoek op verschillende plaatsen in
de wereld wordt gedaan, zouden de ontwikkelingen wel
eens sneller kunnen gaan dan men verwacht. Het
onderzoek in
andere
onder
Denemarken,
Zwitserland,
Frankrijk
en de
Verenigde Staten is verder
gevorderd dan
het
onderzoek in
Nederland.
van
huidig onderzoek
Zoals
uit
het
overzicht
blijkt wordt veel
fundamenteel
onderzoek
naar
dit komplex
verricht. De betreffende onderzoekers hopen het komplex zodanig te ontrafelen dat genetische manipulatie tot de mogelijkheden zal gaan behoren.
Andere onderzoekers
staan sceptisch tegenover het verbeteren
van de ziekteresistentie door middel van genetische manipulatie.
Ziekteresistentie wordt
in veel gevallen bepaald door
een genkomplexï dat moeilijk te manipuleren
is. Het voorkomen van
ziekten is meestal toe te schrijven aan een interaktie tussen verschillende genen
en verder
spelen ook milieufaktoren een
belangrijke rol.
Het manipuleren van het MHCkomplex bij de kip
volgens
hen niet
haalbaar (o.a.
lijkt
Kruip, 1988).
Binnen de NRLO zijn de prioriteiten voor onderzoeksrichtingen
op het terrein van transgene landbouwhuisdieren onlangs vastgesteld. Onderzoek
naar het
MHC-komplex in
relatie tot bepaalde ziekten
heeft de hoogste prioriteit
gekregen. Op de

3
Ten aanzien van de in te brengen genen merkt Archibald
op dat een onderscheid
gemaakt
moet
worden
tussen enkele
genen (’single
genes’) en genkomplexen, die verantwoordelijk
zijn voor een bepaalde expressie. Met name de
’single genes’
bieden de mogelijkheid om te manipuleren,
mits ze gekloond
kunnen worden. Enkele voorbeelden van dergelijke genen zijn
het halotaangen bij het varken, het Boroola-gen bij schaap en
rund en het gen dat zorgt
voor een
hoge vruchtbaarheid bij
het Meishan-varken.
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tweede plaats
komt het onderzoek naar groei en tot slot, als
derde prioriteit, het onderzoek naar melk- en dooiereiwitten.
Deze prioriteitsstelling
is door
alle NRLO-organen geaccepteerd (van de Zijp, 1989).
6.3.

Haalbaarheid
De resultaten van
de transfektie
zullen
vergeleken moeten
worden met
de
resultaten van klassieke fokkerijtechnieken,
aangevuld met moderne methoden zoals vaststellen van kenmerken op DNA-nivo.
Op
dit
moment wordt binnen de klassieke
fokkerij een resultaat geboekt van 1,5 tot 2% per jaar. Ervan
uitgaande dat
het
proces om een
transgeen dier te maken
minstens 5 jaar kost zal het resultaat minimaal
10% verbetering van
de produktie-eigenschap
te zien moeten geven
(NRLO,1989). Of dit gerealiseerd
kan worden
is nog onzeker.
Het is mogelijk dat om deze reden afgestapt wordt van onderzoek naar verhoging van de produktie en dat
meer de nadruk
gelegd zal
worden op onderzoek naar toepassingen die via de
klassieke fokkerij niet zijn te realiseren.
Daarbij kan worden
gedacht
aan
het
verhogen
van de ziekteresistensie en
verbetering van het produkt
(bijvoorbeeld de melkeiwitsamenstelling).
Brem (NRLO,1989) is van mening dat men minstens vijf primaire
(zelfgemaakte) transgene dieren moet
hebben om ze voor produktiedoeleinden te
kunnen gebruiken.
Gezien het succespercentage van 0,5 % betekent
dit
dat minimaal
1000 embryo’s
geïnjekteerd moeten worden. En daarbij moeten die dieren dan
ook voldoen aan de eisen die zijn gesteld, zoals meer dan 10%
produktieverhoging en
in een goede staat van gezondheid verkeren. En aan die eisen kan men nog lang niet voldoen.
Verder lijkt het ook onmogelijk om een enkel produktie effekt
via genetische manipulatie te
realiseren. Het zal noodzakelijk zijn om een
balans te vinden tussen alle positieve en
negatieve effekten.
Zo is bijvoorbeeld een verhoging van de
onvruchtbaarheid bij transgene
varkens
zo’n minder gewenst
neveneffekt (Wagner,
1987). Als
het gaat
om dieren die geslacht zullen worden is dat een minder belangrijk probleem,
dan als
het gaat
om dieren die nakomelingen moeten krijgen,
zoals koeien.
Het doel ’verhogen van de produktie' door middel
van genetische manipulatie
levert ook
een praktisch
probleem op. Dit
betreft het aanleveren
van
transgene
dieren
aan
de boer.
Wagner (1987) voorspelt dat, zelfs als de wetenschap een zeer
goede transgeen dier zou weten te maken, het
wel 10
jaar of
langer zal
duren om alle boeren
in de Verenigde Staten te
voorzien van transgene landbouwhuisdieren.
Om te kunnen profiteren van de verbeteringen uit het verleden
zullen transgene
landbouwhuisdieren geproduceerd moeten worden uit de huidige veestapel. Als het gaat om transgene landbouwhuisdieren met
hoge
een
toegevoegde waarde (zoals het
schaap dat bloedstollingsfaktor
produceert)
lijkt
de beste
weg voor snel succes om een homozygote veestapel te maken.
Gaat het
meer om het verbeteren
van een
veestapel in zijn
geheel dan kan het gewenste transgene landbouwhuisdier in een
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transgene
foklijn worden opgenomen. Nieuwe transgene landbouwhuisdieren kunnen dan van tijd tot tijd worden geïntroduceerd naar
gelang ze beschikbaar zijn. De lijn kan worden
geselekteerd op ekonomisch nut. Naast de klassieke fokkerijtechnieken kunnen daartoe nieuwe selektietechnieken (op DNAnivo) worden toegepast. Transgene landbouwhuisdieren die niet
voldoen kunnen worden verwijderd. Het zal echter nog een tijd
duren voordat dit realiteit wordt. Er zullen nog vele testen
en evaluaties uitgevoerd moeten worden. Verder zal nauwkeurig
bestudeerd moeten worden welke
risiko’s
kunnen optreden
(Smith, 1987).
Samenvatting
Ten
aanzien
van
het onderzoek naar transgene landbouwhuisdieren in de toekomst kan een onderscheid worden
gemaakt in
technieken en
toepassingen. De technische mogelijkheden zullen steeds meer toenemen,
mede door
uitwisseling van informatie
tussen
het
menselijk gezondheidsonderzoek en het veterinair onderzoek. Het lijkt waarschijnlijk dat
de ervaring
die daarbij
wordt opgedaan deels wordt doorgesluisd naar het
onderzoek in de dierlijke produktie. Het is niet duidelijk of
in de
toekomst de nadruk zal komen te liggen op retrovirale
infektie of mikro-injektie. Homologe
rekombinatie heeft hele
goede perspektieven.
Wat betreft
de toepassingen
in de praktijk lijkt heel veel
mogelijk, al verschillen onderzoekers wel van mening over de
richting die
ingeslagen zou moeten worden. De NRLO heeft als
organisatie al wel duidelijke prioriteiten gesteld. Duidelijk
is dat
toepassingen pas kans van slagen hebben als ze kunnen
konkureren met
klassieke fokkerijtechnieken.
Ook zullen nog
vele
testen
en
evaluaties
uitgevoerd moeten worden. Dat
transgene landbouwhuisdieren ekonomisch rendabel
zullen worden is nog maar de vraag.
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HOOFDSTUK 7

MOGELIJKE GEVOLGEN

Bij
het
bestuderen van mogelijke gevolgen moet een onderscheid worden gemaakt in de introduktie van dergelijke dieren
in laboratoria en het moment waarop de transgene dieren in de
Nederlandse veestapel opgenomen zullen worden. In paragraaf 1
worden de gevolgen van het onderzoek met transgene proefdieren besproken.
De gevolgen van de
introduktie van transgene landbouwhuisdieren
in Nederland zijn
nog nauwelijks
bekend.
Dat is
logisch, want dergelijke dieren komen nog niet voor in Nederland en in het buitenland is nauwelijks onderzoek gedaan naar
mogelijke gevolgen. Het is wel mogelijk
een aantal mogelijke
gevolgen voor
de betrokkenen
te signaleren.
In paragraaf 2
wordt beschreven wat de gevolgen kunnen
zijn voor achtereenvolgens de boer, het
dier, de konsument, het bedrijfsleven,
het milieu en de derde wereld.

7.1.

7.2.

Transgene landbouwhuisdieren in laboratoria
Worden transgene
landbouwhuisdieren ingevoerd dan zullen ze
in eerste
instantie terecht
komen in laboratoria van Nederlandse universiteiten en instituten.
Daar zal
worden bestudeerd in
hoeverre deze
dieren geschikt
zijn om
in de veestapel te worden opgenomen
of om als bioreaktor
te dienen.
Het betreft toepassingsgericht onderzoek, waarbij het toepassen
op grote schaal overigens binnen
5
jaar
niet
tot de
mogelijkheden behoort (zie ook hoofdstuk 6). In principe zijn
dan ook nog geen direkte gevolgen aan te wijzen. Echter het
feit dat
ze worden
onderzocht op hun geschiktheid houdt in
dat rekening gehouden moet
worden met
toepassingen
in de
praktijk.
Naast het
onderzoek naar
geschiktheid van
het dier zal ook
onderzoek worden verricht
naar
technieken om genen
in te
brengen en naar de effekten van de nieuwe genen op het dier
zelf. Het is mogelijk
dat deze
kennis in
een later stadium
toegepast wordt
bij onderzoek
ten behoeve van de menselijke
gezondheid. Het omgekeerde vindt momenteel al
plaats. Nederlandse deskundigen op het
terrein van transgene muizen (die
worden gebruikt
in het
menselijk gezondheidsonderzoek) zijn
ingeschakeld
voor
advisering
bij het toekomstige onderzoek
naar transgene landbouwhuisdieren.Het
onderzoek
naar transgene landbouwhuisdieren zou mogelijk tot gevolg kunnen hebben
dat in de toekomst
genetische manipulatie bij mensen toegepast kan worden.
Transgene landbouwhuisdieren in de praktijk
Inleiding
De invoering van transgene landbouwhuisdieren op grote schaal
in Nederland kan effekten
hebben op de landbouwstruktuur en
produktieprocessen. Een dergelijke introduktie van het transgene landbouwhuisdier kan worden beschouwd als één aspekt van
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de toenemende rationalisering van de landbouw. Het zal in die
zin een bijdrage leveren aan algemene
tendenzen in
de landbouw zoals
schaalvergroting en
intensivering.
Een andere
konsekwentie kan zijn dat de produktie-omstandigheden van de
in ekonomische zin worden verbeterd door
dierlijke produktie
een toename van de efficiëntie van de produktie en een afname
van de produktiekosten. Door een dergelijke ontwikkeling komt
een milieu-,
dier- en mensvriendelijke manier
van melk- en
vleesproduktie niet dichterbij (de Boer, 1987).
De verschillende doeleinden waarvoor transgene landbouwhuisdieren worden toegepast maken het onmogelijk
de gevolgen van
de invoering van deze dieren in het algemeen te beschrijven.
Elke beschrijving kan andere gevolgen voor
de verschillende
betrokkenen
teweeg brengen.
Ondanks de onbekendheid van de
gevolgen kan toch een
aantal betrokkenen worden aangegeven,
die op één of andere manier met deze dieren te maken krijgen
en daarvan
de gevolgen
zullen ondervinden. Achtereenvolgens
worden
besproken:
dier, de konsument, het
de boeren,
het
bedrijfsleven, het milieu en de derde wereld.
de boeren
Voor de grote boeren zouden transgene
landbouwhuisdieren een
extra mogelijkheid bieden om hun konkurrentiepositie te verstevigen. Het lijkt minder
waarschijnlijk
de invoering
dat
van transgene
landbouwhuisdieren een
perspektief aan kleine
boeren zal bieden. Het transgene landbouwhuisdier zal als een
bijzonder
dier moeten worden
opgevat,
dat veel kennis en
verzorging vereist. Dat betekent dat alleen sterk gespecialiseerde bedrijven mogelijk
profijt
kunnen
hebben van deze
ontwikkeling.
Het werken met een transgene veestapel zou de boer een moreel
dilemma kunnen opleveren. Het gaat dan om de vraag in hoeverre de boer nog het gevoel
heeft dat
hij/zij met natuurlijke
dieren werkt.
Dit heeft
te maken met persoonlijke normen en
waarden van de boer. Vanuit een
bepaalde overtuiging
is het
denkbaar dat
een dier, dat tot stand is gekomen via genetische manipulatie, niet aanvaardbaar is, al
zou het
dier produktiever en gezonder zijn.
Wordt het mogelijk dat levende organismen patenteerbaar zijn,
en daarmee dus ook transgene landbouwhuisdieren,
dan kan dat
tot gevolg
hebben dat de boer nog meer afhankelijk wordt van
het bedrijfsleven. Overigens zou dat slechts
een versterking
van een huidige tendens betekenen.
Mocht deze ontwikkeling van genetische manipulatie zich doorzetten dan zal het in de toekomst mogelijk zijn om het gehele
voortplantingsproces langs de weg van ongeslachtelijke voortplanting te
laten
plaatsvinden.
Fokstieren zullen daarbij
niet meer
nodig zijn.
Een gevolg hiervan is dat de besluitvorming over voortplanting en selektie zich verplaatst van de
boerderij (boer)
naar laboratoria (industrie) (van Leeuwen,1988).
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het dier
In een aantal gevallen is het mogelijk dat het welzijn en de
gezondheid van
het dier wordt aangetast. De ontwikkeling van
transgene varkens in Beltsville leverde ongezonde dieren op.
Ze zijn loom, hebben zwakke spieren en zijn ontvankelijk voor
suikerziekte, atritis en maagzweren. Gemiddeld leven
ze minder dan een jaar. De onderzoekers hebben onder andere gekonstateerd dat de hormoonspiegels veel te
hoog zijn.
De vraag
is in
hoeverre het aanvaardbaar is om dieren te laten lijden
om uiteindelijk
te komen
tot
’betere’
nakomelingen. Heel
konkreet zou het moeten
gaan om de vraag in hoeverre de onderzoeker één of meerdere generaties zou mogen besteden voor
het maken van een
nieuw dier. Daarbij zal het lijden en het
welzijn van het dier in de betreffende generaties ter diskussie gesteld moeten worden.
Er zal van tevoren vastgesteld
moeten worden hoeveel en wat getolereerd mag worden.
Het wordt ingewikkelder als
het
gaat
om transgene dieren,
waarvan aan de ’buitenkant’
niets bijzonders
is te zien en
waarvan niet direkt wordt waargenomen dat het welzijn van het
dier is afgenomen. Doordat het direkte lijden niet is waar te
nemen, wordt door veel mensen minder bezwaar gemaakt
als het
om een dergelijk dier gaat. Overigens staat niet vast dat het
welzijn van een transgeen
dier ondanks
een gezond voorkomen
niet is aangetast of beïnvloed.
Een ander
gevolg voor
het dier is dat de intrinsieke waarde
wordt aangetast. De intrinsieke waarde van het dier
heeft te
maken met
essentiële,
en daarom waardevolle, eigenschappen
die het dier bezit. De vraag die gesteld moet worden is of de
intrinsieke waarde van een dier is aangetast als het dier tot
stand is gekomen via genetische manipulatie.
Worden aan de
intrinsieke waarde,
die
in de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt
erkend,
rechten voor
het dier
verbonden dan zal de aantasting daarvan serieus in de afweging betrokken moeten worden.
Betreft het kostbare transgene
landbouwhuisdieren, zoals het
schaap dat
via de melk bloedstollingsfaktor produceert, dan
kan dat gevolgen met zich meebrengen wat betreft huisvesting.
Dergelijke dieren dienen als een ’bioreaktor’ en worden mogelijk onder strenge bewaking hun hele
leven binnen gehouden.
Het houden van het dier als bioreaktor kan voor mensen morele
problemen opleveren. Hiervoor kan worden
aangevoerd
dat de
intrinsieke waarde van het dier is aangetast en dat het dier,
althans niet oorspronkelijk, bestemd is voor zo’n taak of het
dier
eronder
lijdt.
Dat
zal
vooralsnog onderzocht moeten
worden. Van Putten (IVO) wijst erop dat nog
nauwelijks geld
wordt uitgetrokken voor dergelijk onderzoek.
Wordt
het
mogelijk
een dier
te patenteren dan is dat een
stimulans om ze genetisch te gaan manipuleren uit ekonomische
of wetenschappelijke overwegingen. De kans dat landbouwhuisdieren daardoor levende fabrieken worden neemt toe.
de konsument
De gevolgen voor de konsument hangen samen met
de toepassing
van het
transgene landbouwhuisdier. Gaat het om de produktie
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van menselijke eiwitten (als medicijn te gebruiken) dan zijn
met name patiënten die lijden aan de betreffende ziekte erbij
gehouden en misschien
gebaat. Zij kunnen
in
leven worden
genezen dankzij de produkten die door een ’biozelfs worden
reaktor’ worden gemaakt. De genezing van deze patiënten zal
een stuk goedkoper worden met mogelijke positieve effekten op
De mogelijkheid dat
de gezondheidszorg.
andere delen van
bijwerkingen
van
en neveneffekten
patiënten
last
krijgen
De
kans
daarop zal tot
behoren.
blijft tot de mogelijkheden
een minimum beperkt moeten worden.
Betreft het
transgene dieren die bestemd zijn voor de konde konsumptie
sumptie dan is nog niet bekend welke gevolgen
zal
hebben. In
de
mens
van vlees
van een transgeen dier voor
te
schuilen
in
het
konsumetheorie lijken er weinig gevaren
Het
is
echter
wel
transgene
dieren.
van produkten
van
ren
daadwerkelijk
hoeverre
dat
onderzoeken
in
noodzakelijk om te
zo is. Dergelijk vlees zal pas over 5-10 jaar in de winkel te
gesteld zal
de prijs
koop zijn. Hoe het met de kwaliteit en
zijn is
Het is mogelijk dat, vergelijkbaar met
niet bekend.
BST-melk, de produkten van transgene dieren worden gemerkt.
In hoeverre er een gevoelsmatige weerstand bij konsumenten
bestaat tegen dergelijk vlees is slecht in te schatten. Echinspuiten van
negatieve reakties op het
ter gezien de vele
BST in de koe zou die weerstand vrij groot kunnen zijn. Door
een essentiële
het bedrijfsleven wordt het
tegenwoordig als
voorwaarde gezien dat nieuwe processen en produkten door de
konsument geaccepteerd moeten worden. Het subjektieve oordeel
over kwaliteit en integriteit van veehouderijprodukten, ethische aspekten, veiligheid en gezondheid staat
daarbij voorop
(Bakker, 1988).
Het is mogelijk dat de konsument moreel gezien bezwaren heeft
aantasting
van de
tegen de wijze van
produktie.
de
Zowel
intrinsieke waarde
het
dier
van
en het doorbreken van de
en daar
soortgrens kan fundamentele bezwaren opleveren. Hier
kan worden vernomen dat het eten van vlees van een varken met
een menselijk groeihormoon als kannibalisme wordt bestempeld.
Het patenteren
gezien ook gevoelig.
van dieren
ligt moreel
Een dier wordt in
de visie van velen beschouwd als een uitingsvorm van
natuur of
schepping. Door
patentering toe te
staan kan het gevoel ontstaan dat het dier een levenloos ding
is, bestaande uit een verzameling chemische
stoffen en molekulen.
het bedrijfsleven
Biotechnologie
en genetische manipulatie hebben in het alop de konkurrentiepositie van begemeen een gunstig effekt
paalde bedrijven.
In hoeverre het bedrijfsleven, en met name
de farmaceutische bedrijven, fokkerijbedrijven
en veevoederbedrijven profijt
zullen hebben van transgene landbouwhuisdieren is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat
zij interesse
tonen en dat ze mogelijkheden zien in het op de markt brengen
van transgene landbouwhuisdieren. Het is echter nog lang niet
aangetoond dat de te verwachten investeringen voor de ontwikkeling van
transgene
landbouwhuisdieren ook terugverdiend
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kunnen worden.
Bakker is
van mening
dat bedrijven,
die erin slagen nieuwe
technologieën in het produktieproces te integreren,
op lange
termijn waarschijnlijk
een strategisch voordeel zullen hebben.
De ekonomische haalbaarheid
zal
van doorslaggevende
betekenis zijn om een bepaalde technologie wel of niet in te
voeren (Bakker, 1988).
De patentering van dieren
is voor
bedrijven een belangrijke
zaak. Als
patentering van levende organismen wordt verboden,
lijkt het twijfelachtig of de interesse van het bedrijfsleven
voor
transgene
landbouwhuisdieren groot zal blijven. Wordt
patentering mogelijk dan kan
effekt
dat
een
hebben op de
onderlinge uitwisselbaarheid
van wetenschappelijke
informatie.
Het is denkbaar dat in de
toekomst fokkerijspecialisten nauwer gaan
samenwerken met
molekulair biologen. Dit wordt gekonkludeerd door
enkele fokkerijspecialisten
van het Nederlands Rundvee Syndikaat (NRS)
(Veeteelt, 1986/9). Het lijkt
dus mogelijk dat, net als in de Verenigde Staten, een samenwerking tot
stand wordt gebracht tussen fokkerijbedrijven en
de farmaceutische industrie (deze beschikken over
kennis op
DNA-nivo).
het milieu
In verhouding tot transgene
bakteriën en
planten zullen de
mogelijke
risiko’s
van een
transgene
veestapel
voor het
milieu kleiner
zijn. De risiko’s mogen overigens niet worden
uitgesloten.
Zet de huidige
ontwikkeling
in
fokkerijtechnieken
zich in
het huidige
tempo voort
dan zou dat een vermindering van de
genetische diversiteit van de veestapel
tot
gevolg kunnen
hebben. Deze diversiteit is overigens al sinds lange tijd aan
het afnemen als gevolg van de toegepaste selektiemethoden (de
Boer, 1988).
De diversiteit
blijft nu evenwel redelijk Q8handhaafd vanwege de genetische
variatie via de vrouwelijke
bijdrage. Kloneren van de eicel zal tot gevolg hebben dat die
variatie in het fokproces verdwijnt.
Dit
zal
zich
dus ook
voordoen zonder toepassing van genetische manipulatie.
De gevoeligheid voor bepaalde
ziekten als
gevolg van genetische manipulatie zou toe kunnen nemen.
De mogelijkheid dat
daarmee in één klap een groot deel van de veestapel zou sterven kan niet worden uitgesloten.

Is een gen eenmaal ingebouwd in
een
dier
dan
kan
dat gen
nauwelijks meer
worden verwijderd. Dit heeft tot gevolg dat,
als zich problemen in
latere generaties
voordoen,
men van
foklijn moet veranderen.
Om het
verlies
aan genetisch materiaal zoveel mogelijk te
beperken wordt over de gehele wereld
genetisch materiaal van
zoveel
mogelijk
soorten verzameld en opgeslagen in genenbanken. Daarmee blijft
de erfelijke
variatie wel bewaard,
maar de
eerder beschreven risiko’s worden er niet minder om.
De risiko’s van genetische
erosie
kunnen worden verminderd
door
bevroren
embryo’s
van de oorspronkelijke veestapel te
bewaren of door met een transgene en een
niet-transgene vee-
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stapel te werken (Smith,
1988). Smith acht het introduceren
van een transgene veestapel niet zonder risiko’s.
Anderen zijn van mening dat juist
door het
toepassen van de
recombinant-DNA techniek
het verlies aan genetische variatie
gekompenseerd kan worden.
Het ontwikkelen van een
transgene
landbouwhuisdier met een
betere voedselkonversie kan een positief effekt op het milieu
hebben.
De mestoverschotten
zouden daarmee
kunnen worden
teruggedrongen.
Een
dier (vooral rund en varken)
dergelijk
zal overigens pas over 10 jaar
in de praktijk gebruikt worden. De vraag is of op dat moment het mestprobleem al niet
uit de wereld is geholpen en of dit
probleem langs
deze weg
moet worden opgelost.
Het ziet
ernaar uit dat ook deze ontwikkeling ertoe zal bijdragen dat het dier
uit
de wei
verdwijnt
en
in de stal
blijft. Ook
de hoeveelheid grond die
in gebruik is zal afnemen. Dit heeft effekten op het
aangezicht
van
het landschap.
Voorbeelden uit
het verleden wijzen uit dat het introduceren
van nieuwe organismen niet
van risiko’s
is gevrijwaard. De
introduktie van
’vogelkers’in Nederland leidde tot een plaag
en de besmetting van konijnen met myxomatose in Australië had
beter achterwege gelaten kunnen worden.
De derde wereld
De mogelijke
gevolgen voor de derde wereld van het toepassen
van transgene landbouwhuisdieren in
landen zijn nauwedie
lijks aan te geven. Een transgene kip, die resistent is tegen
een veelvoorkomende ziekte in de derde wereld, zou een positief
effekt
kunnen
hebben op het wereldvoedselprobleem. De
prijs van die kip zal in
ieder geval
niet veel
hoger mogen
zijn dan de huidige prijs. De konsekwenties voor het ekosysteem zouden bij
een
dergelijke
goed overwogen
introduktie
moeten worden.
En ook of de kip inderdaad ten goede komt aan
de lokale bevolking zou moeten worden nagegaan. Ook
een koe,
die melk geeft zonder laktose, zou een positief effekt teweeg
brengen. De mensen in de derde wereld landen, die nu gevoelig
zijn voor
laktose, kunnen dan de melk drinken. De vraag wie
er uiteindelijk profiteert van een dergelijke
introduktie en
welke risiko’s eraan zijn verbonden, zijn aspekten die vooraf
bestudeerd zullen moeten worden.
Samenvatting
Over de gevolgen
van
toenemend gebruik
van transgene
een
proefdieren en landbouwhuisdieren is weinig bekend. Een mogelijk gevolg van transgene proefdieren is de mogelijkheid om
in de toekomst een
transgene mens te maken dichterbij komt.
Verder lijkt de ontwikkeling van transgene landbouwhuisdieren
in
het
verlengde
te
staan van andere ontwikkelingen in de
landbouw. Het kan een versterking betekenen
van de gevolgen,
zoals die nu al merkbaar zijn. De afhankelijkheid van de boer
van de agro-industrie zal toenemen, het dier wordt nog steeds
meer een
fabriek en
het bedrijfsleven
rekent op ekonomisch
voordeel.
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Een van de grootste weerstanden zal
de houding van het publiek zijn. Het is de vraag of de konsument transgene produkten wenst

te kopen.

De risiko’s van een
transgene veestapel
voor het ekosysteem
zijn onbekend,
maar kunnen niet worden uitgesloten. Mogelijk
kunnen milieuproblemen worden opgelost
door een verbetering
van de
voedselkonversie. Of daar transgene dieren voor nodig
zijn is de vraag.
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HOOFDSTUK 8

DE WETGEVING

Beleidsontwikkeling op het gebied van de dierlijke produktie
en biotechnologie vindt met name plaats bij het ministerie
van Economische Zaken (EZ),
het ministerie van Landbouw en
Visserij (L&V) en het ministerie van Onderwijs en Wetenschap-

pen (O&W) via het Nederlands instituut voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek (NWO).
EZ heeft een stimuleringsprogramma
voor
nieuwe
technologieën (Programmatische Bedrijfsgerichte
Technologie Stimulering
(PBTS))
gestart
en
gaat
over het

‘

technologiebeleid.
L&V is betrokken bij het landbouwkundig
onderzoek (DLO-instituten en Landbouwuniversiteit). Verder
heeft L&V in het kader van het Innovatieve OnderzoeksProgramma-biotechnologie (IOP-b) in 1985 de Programmacommissie Land-

bouwBiotechnologie (PcLB) ingesteld (zie hoofstuk 2).
Met betrekking tot transgene landbouwhuisdieren wordt door de
overheid geen specifiek beleid gevoerd. Zie voor het biotechnologiebeleid van de overheid hoofdstuk 2.
Wat betreft
de wet- en regelgeving met betrekking tot transgene dieren zijn de volgende wetten
en
richtlijnen
op dit

moment van belang:
1. De Hinderwet

2. De richtlijnen voor recombinant-DNA bewerkingen
3. De Wet Milieugevaarlijke Stoffen
4. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Handelingen binnen een inrichting vallen onder de Hinderwet,
handelingen buiten een inrichting onder de Wet Milieugevaarlijke

Stoffen.

De

Arbowet

regelt de veiligheid en gezond-

heidssaspekten van werknemers die met genetisch gemanipuleerde organismen werken.
Andere wetten die regulerend kunnen zijn met betrekking tot
het onderzoek naar transgene landbouwhuisdieren zijn:

- de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren
- de Wet op de Dierproeven
- de Warenwet
- de Landbouwkwaliteitswet
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste wetten met betrekking tot transgene landbouwhuisdieren besproken.

8.1.
·

De Hinderwet
Het doel van de

Hinderwet is

regels stellen ter voorkoming

van gevaar, schade of hinder aan de omgeving. Om dit
doel te
bereiken
is
het
verboden bepaalde bij Algemene Maatregelen
van Bestuur (AMvB) nader omschreven inrichtingen zonder ver-
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uit te
gunning op te richten, in werking te brengen/houden,
werkzaamgebezigde
te wijzigen dan wel daarin
breiden of
heden te veranderen (artikel 2). In 1981 is de Hinderwet via
een Koninklijk Besluit expliciet van toepassing verklaard op
inrichtingen waar werkzaamheden worden verricht, die tot doel
vermeerderen of tot expressie
in
een gastheer
hebben
het
brengenvan DNA-molekulen. Ook inrichtingen waar recombinantDNA -organismen worden bewaard vallen onder de werking van de
Wet (artikel XXVII, Hinderbesluit).
In de meeste gevallen wordt de vergunning verleend door het
van de plaats
Burgemeesters & Wethouders (B&W)
College van
bevindt.
Zij zijn
zich
lokatie
waar de vergunningplichtige
verbinden.
vergunning
voorwaarden
te
aan
de
bevoegd
tevens
van recomten aanzien
andere geldt
Een probleem dat onder
het College van B&W weinig
is dat
binant-DNA werkzaamheden
kennis en ervaring op dit terrein heeft. Ze zal dan ook adonder andere de ad-hoc commissie
inwinnen bij
vies moeten
recombinant-DNA werkzaamheden.
6

8.2.

Richtlijnen voor recombinant-DNA -bewerkingen in Nederland
veilig uitvoeren van
voor het
Het opstellen van richtlijnen
valt onder het takenpakket van
recombinant-DNA werkzaamheden
recombinant-DNA werkzaamheden. Andere
de ad-hoc commissie
taken van deze kommissie zijn:
van adviezen over recombinant-DNA-laboratoria en
- Het geven
-werkruimten.
het
recombinant-DNA-werkzaamheden en
inschalen van
- Het
aangeven van bijbehorende veiligheidsmaatregelen.
van adviezen over de deskundigheid van de Biolo- Het geven
gische Veiligheidsfunctionaris, de Verantwoordelijke Onderzoeker en overige medewerkers.
De richtlijnen zijn met name van toepassing op het werken met
gerecombineerde micro-organismen en
cel- en weefselcultures
van plantaardige en dierlijke oorsprong. In de algemene beparecombinant-DNA molekulingen wordt met name gesproken over
len en werkzaamheden met gastheerorganismen die recombinantDNA molekulen bevatten.
dieren wordt
in
alle gevallen
Bij het maken van transgene
recombinant-DNA molekulen, waarmee dat
gebruik
gemaakt
van
het onderzoek naar
proces onder
deze richtlijnen
valt. Ook
dieren die
al transgeen zijn valt onder deze richtlijnen. Er
die zich in
is immers
sprake van
recombinant-DNA molekulen
het organisme
zijn deze,
in tegenstelling tot
bevinden, al
recombinant-DNA molekulen in bakteriën, nauwelijks uitwisselbaar met
de direkte omgeving. Alleen
via overerving is het

3

nog op
Deze richtlijnen gelden
het
moment
dat dit
In de
jaar wordt naar
rapport
verschijnt.
loop van
dit
verwachting het
rekombinant-DNA besluit
van kracht, waarmee
en de ad-hoc kommissie komen te vervallen.
deze richtlijnen
Nieuwe richtlijnen en een
andere kommissie
(COGEM) vallen
vanaf dat
moment onder de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (zie
volgende paragraaf).
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mogelijk dat de omgeving gevolgen ondervindt
van het toepassen van
transgene dieren.
In het
geval van transgene landbouwhuisdieren, die voor
konsumptie
bestemd zijn,
is het
eveneens mogelijk
dat de omgeving en/of de mens in aanraking
komt met het transgene materiaal. In
de algemene bepalingen
is
overigens
extra
vermeld dat recombinant-DNA bewerkingen
die niet in de richtlijnen worden
vermeld door
de Commissie
ad-hoc per geval worden beoordeeld. Er zijn geen richtlijnen
die specifiek zijn gericht op transgene (hogere) dieren.
In de
bijzondere bepalingen worden bepaalde recombinant-DNA
bewerkingen uit
het oogpunt
van milieubescherming verboden.
Indien voor zulke bewerkingen ontheffing van het verbod wordt
gevraagd, zal
de Commissie ad-hoc per
voorkomend geval adviseren of en onder welke
voorwaarden
eventueel ontheffing
kan worden
verleend. Het betreft " recombinant-DNA bewerkingen waarbij
opzettelijk enig organisme dat recombinant-DNAmolekulen bevat
in het
milieu wordt
gebracht of kan worden
gebracht ". Met name
de laatste toevoeging heeft betrekking
op het
werken met
transgene proefdieren en landbouwhuisdieren. In het concept
recombinant-DNA besluit
is de procedure
geregeld voor
het verkrijgen van een ontheffing van de gebodsbepaling.
Alle recombinant-DNA bewerkingen moeten bij de Commissie adhoc worden
aangemeld voor een advies over inschaling en veiligheidsmaatregelen.
De veiligheid bij
recombinant-DNA bewerkingen wordt
in de
eerste plaats
bepaald door de bereidheid van degenen die dit
werk uitvoeren om zich in te zetten voor het instandhouden en
bevorderen van
die veiligheid. Hun inzicht, vakkennis, gemotiveerdheid én verantwoordelijkheidsbesef moeten ertoe leiden
dat de gegeven richtlijnen worden nagekomen. Het Instituutsbestuur (in het geval
van een universiteit het
College van
Bestuur)
heeft
de eerste verantwoordelijkheid. Dit bestuur
benoemt
een Biologische Veiligheidsfunktionaris
(BVF) die
moet
toezien op de veilige uitoefening van recombinant-DNA
werkzaamheden. Verder is in de richtlijnen het begrip Verantwoordelijke Onderzoeker
(VO) opgenomen. Hij/zij is de leider
van het projekt dat
recombinant-DNA werkzaamheden
bevat en
degene
aan wie de dagelijkse leiding is opgedragen. De VO
heeft onder andere de taak om de opgestelde
voorschriften te
volgen
en
te
handhaven
en medewerkers te instrueren en te
trainen in de benodige procedures (VROM,1985).

8.3.

Wet Milieugevaarlijke Stoffen
In het kader van de Wet
Milieugevaarlijke Stoffen
is het
ontwerp Besluit genetische gemodificeerde organismen verschenen. Het besluit bestaat uit twee delen, te weten:
1. De regulering van bepaalde handelingen met genetisch gemodificeerde organismen.
2. Het geven van een wettelijke status aan de deskundigenkommissie.
De aanleidingen om dit
Besluit in
het leven
te roepen zijn
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onder andere:

_

Het in het milieu brengen van organismen/waarvan het genetisch materiaal is gewijzigd kan ongewenste effekten hebben op mens of milieu;
De effekten zijn in veel gevallen onomkeerbaar;
Een volledig inzicht ontbreekt over de werkingsmechanismen
die tot deze effekten kunnen leiden.
De onomkeerbaarheid en onzekerheid maken het
noodzakelijk om
vooraf te beoordelen welke
effekten kunnen optreden bij het
in het milieu brengen van organismen met gewijzigd genetisch
materiaal.
-

Regulering
In het besluit staat dat het verboden is om zonder vergunning
van de minister van VROM genetisch gemodificeerde organismen
te vervoeren,
toe te passen, voorhanden
te hebben, aan een
ander ter beschikking te stellen of zich ervan te ontdoen.
Het overschrijden van
natuurlijke barriëres
van
paring en
recombinatie is
in de definitie van genetisch gemodificeerde
organismen een belangrijk aspekt.
Als gevolg hiervan vallen
organismen die
verkregen zijn
door middel van kunstmatige
inseminatie en in vitro fertilisatie niet onder de wet. Naast
de
recombinant-DNA techniek
vallen ook de technieken zoals
celfusie,
makro-injektie
mikro-injektie,
en transplantatie
van celkernen,
organellen en
onder de wet. Dat
liposomen
geldt eveneens voor bewerking met RNA.
Betreft het
transgene
landbouwhuisdieren die bestemd zijn
voor
konsumptie dan geldt
dat
organismen die gedood zijn
niet onder de werkingssfeer van het besluit vallen.
Wel kunnen dan
regels worden gesteld, uit bijvoorbeeld overwegingen
van identiteit of afzet van levensmiddelen,
op grond van de
Warenwet of de Landbouwkwaliteitswet.
Bij het
aanvragen van een vergunning is het verplicht om een
risiko-analyse over te leggen, met betrekking tot de organismen en de handelingen (zie bijlage 8).
De Commissie Genetische Modificatie (COGEM)
Bij in werking stelling van het Besluit vervangt de COGEM de
nu bestaande commissie ad-hoc

recombinant-DNA werkzaamheden,

die daarmee wordt opgeheven.De Commissie krijgt een -op aanvraag- adviserende taak en een signalerende taak. De primaire
taak van
de kommissie
is het geven van een technisch-wetenschappelijk advies over genetische modifikatie aan
die overheidsorganen die toezien op genetische modifikatie, zoals de

1

Onder organismen wordt verstaan:
mikro-organismen (ook
virussen
en
viroïden)
planten, dieren, waaronder eicellen,
zaden, celkulturen en weefselkweken. Genetisch gemodificeerde
organismen zijn organismen waarvan het genetisch materiaal is
of wordt gewijzigd op een wijze
die voorbijgaat
aan de natuurlijke
van
barrieres
paring en rekombinatie en die het
vermogen bezitten dat genetisch materiaal te vermenigvuldigen
of over te dragen.
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minister van VROM en
gemeentebesturen. Ook kan de kommissie
derden adviseren over genetische modifikatie en veiligheidsaspekten.
De signalerende taak heeft
betrekking op
ethische of maatschappelijke aspekten van het
werken met
gemodificeerde organismen. Het
uitdrukkelijk het
geven van een
betreft hier
signaal en niet het uitbrengen van
een advies.
De kommissie
kan dit
overigens ongevraagd
doen. Doordat de kommissie van
elke aanvraag om een vergunning een afschrift ontvangt, kan
zij ’een vinger aan de pols houden'. Deze tweede taak is een
uitbreiding van de taakstelling ten opzichte van de taken van
de commissie ad-hoc. Ze is opgenomen naar aanleiding van het
rapport van de ’Brede-DNA-kommissie'.
Samenstelling
Voor de samenstelling van de kommissie

gelden twee uitgangs-

punten:

a. de leden moeten deskundig zijn op het gebied van genetisch
modifikatieë
b. de kommissie moet zodanig samengesteld zijn dat alle relevante wetenschapsterreinen worden
bestreken door één of
meer kommissieleden.
Twee leden nemen op voordracht van de Gezondheidsraad plaats
in
de
kommissie,
twee
leden op voordracht van de Centrale
Raad voor de milieuhygiëne en een lid op voordracht van partikuliere organisaties
die
(mede)
met
het oog op de zorg
voor het milieu in het leven zijn geroepen.
In het kader van dit
besluit
gepast (zie Hinderwet).
8.4.

wordt

het

Hinderbesluit aan-

De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
De nieuwe Gezondheids- en welzijnswet voor dieren valt onder
de Ministeries Landbouw & Visserij en WVC. Het
betreft een
kaderwet, waarbij
de reikwijdte
van allerlei maatregelen in
de wet zelf is vastgelegd. De uitwerking daarvan wordt overgelaten aan
vaak aan veranderingen onderhevige en gedetailleerde nadere regelingen.
Met betrekking tot onderzoek met transgene landbouwhuisdieren
is een
apart artikel
in de wet opgenomen, te weten art.37v
bis. Dit artikel luidt als volgt:
1. Bij Algemene Maatregel
van
Bestuur
kunnen uit ethische
overwegingen
regelen worden
opgesteld ten aanzien van
handelingen met
dieren of
met
genetisch materiaal van

3

Voor deze
kommissie zullen de volgende deskundigen een
plaats moeten hebben:
een molekulair
bioloog,
een medisch
mikrobioloog,
een medisch
viroloog en een veterinair viroloog, een bodemmikrobioloog,
ekoloog,
een
een procestechnoloog,
een
industrieel mikrobioloog, een levensmiddelenmikrobioloog, een genetikus, een
dierenarts en
deskundigen op
het
gebied van de plantenveredeling
en dierfokkerij (13
personen).

52
dieren.
2. De gestelde regelen kunnen

onder

meer

betrekking hebben

Op:

a. wijzigen van genetisch materiaal van dieren;
technieken
biotechnologische
b.
toepassen
van

bij een

dlèf;

c. ingrepen bij een dier;
d. veranderen van het funktioneren van een dier als gevolg
van het toedienen van stoffen.
In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze AMvB in werten minste één
kan
als
Dit
king te laten treden bij wet.
grondwettelijk aantal leden van één der
vijfde deel
van het
uitgesproken. Daarmee wordt de reikKamers die wens heeft
uitgebreid. Deze AMvB zal daarmee aan een
wijdte van de wet
kunnen worden (arveel bredere kommentaarronde onderworpen
tikel 81d).
Zonodig, in bijvoorbeeld het kader van de volksmet het Ministerie
gezondheid, wordt overeenstemming gezocht
van WVC.
De wetgeving op het
gebied van de gezondheid en het welzijn
van wetenschappelijk onvan dieren is met
name afhankelijk
derzoek, voorschriften
in EG verband en aktuele ontwikkelinnormen regelmatig
zullen wettelijke
gen. Als gevolg daarvan
moeten worden bijgesteld. Dat is de reden dat is gekozen voor
maatregelen aan naeen kaderwet, waarbij de uitwerking van
dere regelen wordt overgelaten (L&V,1988).
Raad voor gezondheids- en welzijnsaangelegenheden van dieren
In het kader van deze wet wordt een Raad ingesteld. Deze Raad
een overlegorgaan van
moet in principe worden beschouwd als
de verschillende maatschappelijke groeperingen en de betrokken ministeries. Een verplichte verslaglegging aan de betrokparlement wordt niet als noodzakeken bewindslieden
en het
lijk beschouwd.
8.5.

Wet op de Dierproeven
Op dit moment heeft de wet op de Dierproeven geen specifieke
reglementen ten aanzien van transgene dieren. Zodra een Eurouit dat via
pese richtlijn van kracht wordt ziet
het ernaar
de dierexperimentenkommissies het een en ander met betrekking
tot transgene dieren geregeld kan worden (Rozemond, 1989).

8.6.

Procedures voor onderzoekers
De Landbouwuniversiteit heeft
procedure
een
voor onderzoekers ingesteld, die met recombinant-DNA onderzoek bezig zijn.
Ze moeten in een vroeg stadium kontakt opnemen met de Biologische Veiligheidsfunktionaris (BVF) en het Bureau Veiligheid
en Milieuhygiëne van de universiteit. De BVF adviseert met
name over
zaken die verband houden met de Arbowet en Hinderwet. Het
melden
van
recombinant-DNA werkzaamheden
en het
aanvragen
dienen ten
van
de vereiste Hinderwetvergunning
allen tijde via het College van Bestuur te
geschieden (circulaire CvB,LUW,16-01-1989).
Een vergelijkbare
procedure geldt
in principe voor alle onen
derzoeksinstellingen
bedrijven die met rekombinant-DNA
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materiaal werken.
8.7.

Patentwetgeving
Het patenteren
van levende organismen is een zeer omstreden
kwestie. Toch overweegt de Europese Kommissie
(EK) om patenten op
levende wezens mogelijk
te maken, net zoals in de
Verenigde Staten.
In oktober
1988 is
daarvoor een ontwerprichtlijn
gepubliceerd,
waaraan
alle
lidstaten zich vanaf
1991 moeten houden.
Een patent is een kontrakt tussen
een uitvinder
en de maatschappij. De uitvinder maakt zijn/haar vinding openbaar en de
maatschappij verleent hem/haar het alleenrecht op het vruchtgebruik voor
een periode van 17 tot 20 jaar. Het patent is
bedoeld om via openbaarmaking
de wetenschappelijke en technische vooruitgang te stimuleren.
Een vinding komt voor
patentering in
aanmerking als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- de vinding

is nieuw;

- de vinding moet voor een deskundige niet voor
9€¤;

de hand lig-

- de vinding moet industrieel toepasbaar zijn.
Patenten kunnen worden verleend voor produkten, processen en
technieken.
Levende wezens passen op dit moment
niet goed
in de patentwetgeving.
Deze
is voornamelijk bedoeld voor levenloze industrieprodukten. In veel landen
zijn planten diervariëteiten
en biologische processen
niet patenteerbaar. Op 13
april 1988 werd echter in de Verenigde Staten voor het eerst
patent verleend op een hoger dier. Onderzoekers hadden in dit
dier (muis) via genetische manipulatie kankergenen ingebouwd.
Als
de richtlijn
van de EK wordt doorgevoerd, kan het volgende gepatenteerd worden:
- alle biologische kategoriën, zoals
soort
en
familie, behalve variëteiten;
- delen van organismen, zoals genen, plasmiden en cellen, en
de produkten daarvan;
- biologische processen en technieken, waarbij een menselijke
ingreep aan te pas komt;
- het eindprodukt van de betreffende gepatenteerde techniek.
Samenvatting
Op het moment is er geen wet waarin transgene (landbouwhuis)dieren
specifiek worden
genoemd.
Onderzoek met transgene
landbouwhuisdieren valt
onder drie wetten. Maakt een onderzoeker een transgeen dier, waarbij het gebruik moet maken van
onder
andere de
rekombinant-DNA techniek, dan zal voor de
inrichting, waar dat onderzoek plaats vindt een Hinderwetvergunning aan
gevraagd moeten worden. Ook valt een dergelijke
handeling onder
de Arbowet.
Verder moet
de onderzoeker een
vergunning hebben
in het
kader van de Wet Milieugevaarlijke
Stoffen.
De onderzoekers dienen in alle gevallen
het onderzoek vooraf
bij de ad hoc Commissie recombinant-DNA werkzaamheden aan te
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.

melden. Deze kommissie gaat
in
1989 over
in de Commissie
Genetische Modifikatie (COGEM), die valt onder de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Wat betreft de aandacht voor ethische en maatschappelijke aspekten
verandert er niet veel.
Hield de ad hoc kommissie zich
alleen maar
bezig met richtlijnen en
adviezen, de COGEM krijgt een signalerende taak op
dit terrein. Gezien de deskundigheid van de kommissie hoeft
hier niet
veel van
verwacht te worden. Op
het terrein van
risiko’s kan wel worden teruggevallen op de Wet Milieugevaarlijke Stoffen.
De beste mogelijkheid om in de toekomst iets
tegen
transgene
(landbouwhuis)dieren
te ondernemen wordt
geboden door
de Gezondheids- en Welzijnswet
voor Dieren en
mogelijk in de toekomst de Wet op de Dierproeven.
Op dit moment kan een levend wezen in
Europa nog
niet gepatenteerd worden.
De Europese Kommmissie is
van plan om dit
via een speciale richtlijn mogelijk te maken.
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HOOFDSTUK 9

STANDPUNTEN EN VISIES

In dit
hoofdstuk wordt
een beschrijving gegeven van het
standpunt van een aantal
betrokken groeperingen.
Het standpunt heeft
niet alleen betrekking op transgene landbouwhuisdieren, maar op het
hele gebied
van de biotechnologie en
genetische manipulatie.
De
reden
daarvan is dat de meeste
groeperingen nog geen visie hebben ontwikkeld ten aanzien van
het toepassen van transgene landbouwhuisdieren.
Als het
gaat om het ontwerpen van een sociaal aanvaardbare
technologie kan een onderscheid worden gemaakt
in drie typen
van betrokkenen (aktoren) (Jelsma, 1987):
1. Investeerders in een nieuwe technologie
2. De overheid als gezaghebbende scheidsrechter en bewaker
van de orde
3. Maatschappelijke aktoren.
Onder investeerders van een nieuwe technologie vallen bedrijven, (een
deel van) de onderzoekers en een deel van de overheid (onder andere het ministerie van
Economische Zaken). De
overheid wordt
gevormd door
de ministeries die de wetgeving
op dit terrein verzorgen
(L&V, WVC,
VROM). Maatschappelijke
aktoren zijn groepen, organisaties, die niet zelf in de technologie willen of
kunnen
investeren,
maar
effekten willen
versterken, vermijden of afschuiven (Daey Ouwens, (1987). De
nadruk in dit hoofdstuk zal liggen op de houding van de maatschappelijke aktoren.
Tot nu toe zijn die nog nauwelijks in
kaart gebracht. Verder is
het in
het belang van de CPJ om
hun standpunten en visies te leren kennen.
Getracht is om een zo kompleet
mogelijk overzicht te geven
van betrokken groeperingen in Nederland.
De aktiviteiten, houdingen en/of standpunten van de beschreven organisaties en
groeperingen zijn deels ontleend aan
gesprekken met
(beleids)medewerkers, deels gebaseerd op publikaties van de betreffende organisaties en deels op artikelen uit kranten en tijdschriften.

9.1.

De Nederlandse overheid
Het beleid van de Nederlandse overheid
ten aanzien
van biotechnologie kent
een sterk stimuleringsgericht karakter (zie
hoofdstuk 2). Dat wil niet zeggen dat deze opstelling unaniem
wordt gedeeld door alle ministeries. Het stimuleringsbeleid
is gebaseerd op ekonomische argumenten en valt derhalve onder
het ministerie van Ekonomische Zaken.
De Brede DNA kommissie,
die viel onder het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen,
plaatst
in
haar eindrapportage
een aantal kanttekeningen.
De rekombinant-DNA technologie heeft volgens de kommissie in
de veeteelt nauwelijks invloed gehad op de benaderingswijze
van het dier.
De ontwikkeling van
nieuwe
"
voortplantingstechnieken,
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waardoor het dier steeds meer tot
ekonomisch objekt wordt,
is
niet
meer weg
te denken uit de huidige samenleving.
Intensieve veeteelt met hoge
opbrengsten bij
relatief gering grondgebruik
is voor onze ekonomie een vereiste, tenzij ingrijpende veranderingen in het gedragspatroon plaatsvinden " (Recombinant-DNA ,1983).
De kommissie signaleert
een
verschuiving van het ethisch
normbesef ten aanzien van de behandeling van
dieren. Als
voorbeeld van
een ontwikkeling wordt een transgene muis genoemd waarin
een soortvreemd gen (groeihormoon
van de rat)
is ingebouwd.
De kommissie meent dat
er mensen zullen zijn
die een dergelijk muizenexperiment
geheel toelaatbaar vinden
in
het
kader
van genetisch onderzoek. Anderen daarentegen
zullen het als ontoelaatbaar bestempelen, omdat
zo’n experiment getuigt
van weinig
eerbied voor de muis als diersoort.
De huidige norm in de veefokkerij en -houderij is dat men bij
het dier geen onnodig leed of pijn mag veroorzaken. De tweede
benadering, zo stelt de
kommissie,
wijkt
af
van
die norm
(Recombinant-DNA, 1983, p.72).
In een
toetsing van
de huidige wetgeving wordt door de kommissie een aantal kriteria
genoemd,
waaraan
de regelgeving
zou moeten
voldoen. De door de kommissie voorgestelde kriteria zijn:
- veiligheid binnen de inrichting
- veiligheid van omgeving/milieu
- veiligheid van het eindprodukt voor mens en dier
- toetsing aan opvattingen in de maatschappij
- advisering en toezicht door een onafhankelijk orgaan
Ten aanzien van de laatste twee kriteria is de kommissie van
mening dat
het aan een wettelijk kader ontbreekt, waarbinnen
deze kriteria tot hun recht komen. De kommissie
is van
mening dat
zowel veiligheidsaspekten
voor mens en milieu, als
ook
ethische en maatschappelijke aspekten
verbonden
aan
rekombinant-DNA werkzaamheden

het

noodzakelijk maken dat

een

permanente toetsing plaatsvindt op wettelijke basis.
De kommissie doet
dan ook
de aanbeveling om via de ARBO-raad een
DNA-kommissie in te stellen. Deze kommissie zou de
taken van
de ad-hoc
kommissie moeten overnemen. Tevens moet ze dienen
als instantie die het Parlement tijdig op de hoogte stelt van
ontwikkelingen
op het
gebied van de rekombinant-DNA technologie, die omstreden kunnen zijn.
Een dergelijk wettelijk
kader
voor
en maatschapethische
pelijke aspekten werd echter
overbodig geacht
door de centrale overheid.
In het ontwerp Gezondheids- en Welzijnswet
voor Dieren geven
de ministeries
voor Landbouw en Visserij
en WVC aan dat op
grond van
ethische overwegingen bepaalde
toepassingen met
dieren minder
wenselijk is.
Dit komt
tot uiting in artikel
37v bis, waarin aandacht
wordt
de intrinsieke
besteed aan
waarde van
het dier. Met de intrinsieke waarde wordt bedoeld
dat de mens het
dier een
"eigen waarde"
toekent, die onafhankelijk is
van de betekenis of het belang dat de mens bij
het dier heeft. De intrinsieke waarde
die van
invloed is op
de relatie mens-dier dient als zodanig een belangrijke rol te
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spelen in de belangenafweging van de mens met
betrekking tot
zijn omgang met dieren. In het wetsvoorstel worden maatregelen voorgesteld voor het
welzijn van
het dier
in het algemeen, het
tegengaan van pijn en letsel en normen voor huisvesting, verzorging en voeding van het dier.
In de nota Rijksoverheid en Dierenbescherming in 1981 (Tweede
Kamer, zitting
1981,109666, nrs.
1-2) wordt hierover al het
volgende opgemerkt:
" Het dierenbeschermingsbeleid zal moeten worden ontwikkeld
vanuit de erkenning van de intrinsieke waarde van het individuele dier. Het beleid zal
erop gericht
moeten zijn
het
dier zoveel
mogelijk
te beschermen tegen menselijke
handelingen die het fysieke en ethologische welzijn aantasten.
In de praktijk
betekent dit dat mensen zich bij
voortduring rekenschap zullen moeten geven van
de toelaatbaarheid van hun handelingen met betrekking tot dieren. Het
belang van het dier zal in een bewust
afwegingsproces moeten worden
ingebracht. [...]
De keuze voor de intrinsieke
waarde van het dier als uitgangspunt
heeft tot konsekwentie, dat
de funktie van het dier voor de mens (ekonomisch
nut,
edukatieve of
rekreatieve
funktie,
en dergelijke)
daaraan ondergeschikt kan worden gemaakt of daartegen dient
te worden afgewogen".
Op grond van artikel 37v bis kunnen uit ethische overwegingen
regels worden
opgesteld ten aanzien van handelingen met dieren of
genetisch materiaal
van dieren.
Daarbij wordt onder
meer gedacht
aan handelingen
die zijn gericht op wijziging
van genetisch materiaal van
dieren,
toepassen
van biotechnologische technieken en andere
ingrepen bij dieren. Gedragingen in strijd met
het krachtens 37v bis
gestelde zullen
een misdrijf opleveren (L&V, 1988).
De Raad die ingesteld moet worden ter beoordeling van toepassingen krijgt een overlegfunktie.
Een verplichte verslaglegging aan
de betrokken bewindslieden wordt niet noodzakelijk
geacht.
9.2.

Het onderzoek
De wetenschappers individueel
In meerderheid zijn de wetenschappers van mening dat genetische manipulatie een nuttig middel is voor onderzoek. Ze zijn
van mening dat het
onderzoek, waarbij
gebruik wordt gemaakt
van de recombinant-DNA techniek en transgene dieren, doorgang
moet vinden. Ze hanteren de volgende argumenten:
- als we het onderzoek niet doen, dan komen we nooit te weten
wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn;
in Nederland stoppen met bepaald onderzoek dan doen
- als we
ze het in het
buitenland wel.
En dan worden we er in de
toekomst hoe dan ook mee gekonfronteerd;
- in de meeste gevallen
is er
eigenlijk niets aan de hand.
Wat we
tot op
heden deden met behulp
van klassieke fokkerij-technieken doen we met behulp van transfektie alleen
maar sneller. De
recombinant-DNA techniek
is een nuttig
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instrument;
- het onderzoek mag niet
worden belemmerd
door uit te gaan
van risiko’s die nog nauwelijks bekend zijn. Door onderzoek
te doen worden de mogelijke risiko’s duidelijk ( dit argument geldt overigens voor
slechts een
deel van de wetenschappers);
technologie kan
ten
goede en ten kwade worden ge- elke
bruikt. Dat het ten kwade kan worden
gebruikt,
mag geen
argument zijn om bepaald onderzoek te verbieden.
Komt
het
standpunt
ten
aanzien van het ontwikkelen van de
techniek in het onderzoek in grote
lijnen overeen, standpunten met
betrekking
tot toepassingsmogelijkheden en grenzen
die getrokken moeten worden, lopen uiteen.
Een aantal onderzoekers stelt
voor zichzelf
duidelijk voorwaarden
en
kriteria.
Sommigen pleiten bijvoorbeeld voor de
ontwikkeling van
kriteria,
waaraan onderzoek
getoetst kan
worden. Tegelijkertijd zou een model moeten worden ontwikkeld
voor een
ethisch verantwoorde
toetsing. Andere onderzoekers
hebben
al
konkrete
voorwaarden en
kriteria opgesteld. De
volgende voorwaarden worden genoemd:
- het doel van het onderzoek moet duidelijk zijn.
Toepassingen die worden geaccepteerd zijn onder andere produktie- en
kwaliteitsverbetering
en
het verhogen van de
weerstand tegen ziekten.
Daarentegen wordt
de toepassing
’produktieverhoging’ minder gewaardeerd;
- alternatieven moeten
bestudeerd worden (bijvoorbeeld genetische manipulatie moet
meer
rendement
opleveren,
of de
klassieke weg is geen reeël alternatief);
welzijn van
dier mag niet negatief worden beïnhet
- het
vloed.
Wat betreft deze voorwaarde is een gradatie van meningen te
beluisteren, variërend van: "
Het mag niet leiden tot het
lijden van het dier " tot " Tegemoet komen aan de eisen die
het dier stelt ";
- alleen genetische manipulatie toepassen om de fundamentele
kennis over biologische processen en overerving
te vergroten.
Deze voorwaarde wordt
door
slechts
enkele onderzoekers
genoemd. Het houdt in dat zij niet denken aan het toepassen
van genetische manipulatie om transgene landbouwhuisdieren
te ontwikkelen.
De vakgroepen en instituten
Zoals blijkt uit hoofdstuk
2 vindt
nog nauwelijks onderzoek
plaats
naar
transgene
landbouwhuisdieren op de Nederlandse
instituten en universiteiten.
Noch instituten,
noch
vakgroepen van
universiteiten staan
afwijzend tegenover
dit terrein van onderzoek. In een aantal
gevallen wordt konkreet gewerkt aan randvoorwaarden, zoals de
bouw of
inrichting van een recombinant-DNA laboratorium en
het aantrekken van moleculair biologen ( vakgroep Veefokkerij
LUW, Fakulteit
Diergeneeskunde RUU,
het Centrum voor Onderzoek en Voorlichting
voor
de
Pluimveehouderij
(COVP), het
Centraal
Diergeneeskundig
Instituut
(CDI) en het Instituut
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voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO).
vakgroep Veefokkerij, LUW
Deze vakgroep heeft twee richtlijnen opgesteld waaraan nieuw
onderzoek moet voldoen:
1. Het onderzoek moet passen
binnen de onderzoekslijnen van
de vakgroep.
2. De wetenschappelijke vraagstelling moet
zodanig zijn dat
het onderzoek bijdraagt aan kennisontwikkeling.
In principe past onderzoek naar transgene landbouwhuisdieren
volgens een onderzoeker nog niet binnen
deze twee richtlijnen,
maar wordt
dergelijk onderzoek niet uitgesloten. Konsekwentie van deze richtlijnen is dat
met name
aandacht besteed zal
worden aan fundamentele vraagstellingen bij transgene (landbouwhuis)dieren. Bij de
transgene varkens
zal dan
ook met
name worden gekeken naar biologische processen in
het dier. Er wordt
niet
uitgesloten
dat
ooit
als vervolg
toepassingsgericht
onderzoek
verricht
zal
worden, dat kan
resulteren in de introduktie
van transgene landbouwhuisdieren.
werkgroep Vroege Dracht, LUW
Deze werkgroep,
waarin onder andere verschillende zoötechnische vakgroepen van de LUW participeren,
heeft slechts
zijdelings te maken met
genetische manipulatie. Vanwege het
belang dat wordt gehecht aan een goede afweging wordt in het
jaarverslag van
1987 een hoofdstuk aan ethische aspekten van
nieuwe technologieën besteed. Daarin wordt
gesteld dat het
niet waarschijnlijk
is dat
in een vroeg stadium van het onderzoek ethische argumenten worden
gebruikt
om een verantwoorde keuze ten aanzien van de richting van het onderzoek te
bevorderen. Het
leggen van
grenzen wordt
beschouwd als een
individuele aangelegenheid. Wel is een voortdurende bezinning
nodig in de samenleving met betrekking tot de
relatie tussen
doel
en middelen
in
het
kader van het verschuiven van de
grenzen.
De werkgroep acht het zinvol
om
in
een
zo
vroeg mogelijk
stadium de positieve
en
negatieve aspekten van een nieuwe
technologie te onderzoeken.
Tot slot konstateert de werkgroep dat
de politieke afweging
niet parallel
loopt met de ontwikkelingen op het terrein van
de genetische manipulatie.
Fakulteit Diergeneeskunde, RUU
Verschillende vakgroepen van de
fakulteit
hebben op eigen
initiatief de ethische kommissie van de fakulteit uitgenodigd
voor enkele gesprekken. In die gesprekken zijn ze gezamenlijk
er niet
in geslaagd om duidelijk grenzen vast te stellen wat
nog wel kan en wat niet meer.
De fakulteit wil in principe een
ethisch verantwoord standpunt
innemen met
betrekking tot genetische manipulatie. De
fakulteit vindt het belangrijk dat er
interne meningsvorming
plaatsvindt en geeft daarom openheid in de stand van zaken.
Ze verwacht dat daardoor de tegenstand van het
publiek tegen
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dergelijk onderzoek zal afnemen.
Op dit
moment wordt
het werken met transgene dieren (die er
niet als
overigens nog niet zijn)
een probleem ervaren. En
staat om aan te geven waarom dat
voorlopig lijkt
niemand in
van de faDit standpunt
wél een probleem is (Kruip, 1988).
kulteit is overigens niet unaniem. Zo vindt bijvoorbeeld dr.
Grommers genetische manipulatie bij dieren niet toelaatbaar.
Het Universitair Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht
de Rijks Universiteit te Utrecht
is per
1 januari
1987 aan
heeft betrekking op de ethivan start gegaan. ’Bio-ethiek'
sche en daarmee samenhangende sociale en levensbeschouwelijke
en de erfelijkvragen over onder andere de diergeneeskunde
De
centrale
koördinatie berust bij professor E.
heidsleer.
Schroten (ethikus).
Het centrum wil inspelen op de grote vraag vanuit de samenleving en de universiteit zelf naar onderwijs en onderzoek op
het gebied van bio-ethiek en gezondheidsrecht.
Verder wil het centrum de beschikbare kennis op de universtellen aan de samenlesiteit tegen vergoeding beschikbaar
ving. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan bedrijven die moderne
biotechnologie

in

huis

hebben

en die daarvan de ethische,

juridische en maatschappelijke aspekten willen laten bestuderen.
kan
gedaan op een dokumentatie- en
een beroep worden
Ook
informatiecentrum.
Centrum voor Onderzoek en Voorlichting in de Pluimveehouderij
Binnen het COVP kunnen twee groepen worden onderscheiden als
het gaat
om een mening ten aanzien van genetische manipulatie. Degenen met kennis van zaken staan niet afwijzend tegenover deze nieuwe technologie, alhoewel een aantal mensen zich
wel afvraagt hoever ze kunnen gaan op basis
van het behalen
van een ekonomisch rendement. De meesten van hen zijn nieuwsgierig
genetische manipulatie.
naar
de mogelijkheden
van
Degenen
die onbekend
zijn met genetische manipulatie uiten
Zij zullen worden voorhun bezorgdheid en vinden
het eng.
gelicht over
de toekomstplannen
van het COVP (Leenstra, on-

derzoekster, 1988).
Centraal Diergeneeskundig Instituut
diskussie
nu toe geen
gevoerd over
Binnen het CDI is tot
genetische manipulatie en de wenselijkheid daarvan. Het zou
de taak van de direktie zijn
om een
dergelijke diskussie te
starten.
Er
zal
dan
nagedacht moeten worden of genetische
manipulatie bij dieren ethisch verantwoord is.
Het verbieden
van dergelijk
onderzoek
zal niet (alleen) gebaseerd moeten
zijn op een beslissing van
het
CDI
(van
Zaane, direkteur
onderzoek, 1988).
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
Het IVO staat op zich niet afkerig tegenover ontwikkelingen
in de biotechnologie en genetische manipulatie.
De direktie,
in overleg met de werkgroepleiders, beslist
over de onderzoeksrichtingen binnen het instituut. Tot nu toe is er geen
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diskussie geweest
over
de ethische aspekten van genetische
manipulatie. Verschillende onderzoekers hebben
voor zichzelf
wel
grenzen getrokken
(Booman, leider werkgroep Voortplanting, 1988).
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO)
Binnen de NRLO heeft met name
de sektorkamer
Dierlijke Produktie, Gezondheid & Welzijn
te maken met biotechnologie en
genetische manipulatie. In het
bestuur zijn
naast de onderzoeksorganisaties de
'afnemers' van onderzoek vertegenwoordigd, te weten:
- Landbouwschap
- Stichting Gezondheidszorg van Dieren
- Produktschappen Pluimvee en Eieren
- Produktschappen Vee en Vlees
- Produktschappen Veevoeder
- Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
De NRLO heeft onder andere tot taak om nieuwe onderzoeksterreinen

aan

te

geven.

Dit

gebeurt meestal

aan de hand van

verkennende studies die binnen de NRLO worden besproken. Het
ligt in de lijn
van de NRLO dat deze Raad ook aandacht zou
besteden aan de maatschappelijke aspecten van biotechnologie
in de landbouw. De NRLO is bijvoorbeeld in het welzijnsonderzoek trendsetter geweest (vd Zijpp, 1988).
Een andere sektor die een rol kan spelen ten aanzien
van een
diskussie over
genetische manipulatie
is de Sektor Landbouw
in de Samenleving.
Al in 1983 kreeg de NRLO te maken met de ethische en maatschappelijke aspekten van genetische manipulatie. De Stichting Lekker Dier schreef naar aanleiding van een NRLO-rapport
over biotechnologie
(14 c)
een brief.
Daarin werd gevraagd
onderzoek te doen naar de wenselijkheid
van genetische manipulatie.
In
een
reaktie geeft
de NRLO toe dat de konstatering van
Stichting Lekker Dier betreffende de geringe aandacht voor
ethische aspekten
in het
rapport juist
is. Op grond van de
resultaten van de "Brede DNA kommissie" acht de NRLO het niet
nodig om een beleidsvoorbereidende studiegroep naar ethische
aspekten in het leven te roepen. Een argument
daarbij is dat
de NRLO verwacht dat er altijd verschil van opvatting tussen
personen en groepen in de
samenleving
zal
blijven bestaan
over
de wenselijkheid
en
ethische aanvaardbaarheid van de
moderne veeteelt en de daarbij toegepaste technieken. Ook zal
een
verschil
in opvatting blijven bestaan over het moment
waarop maatschappelijke
risiko’s
in
het
onderzoek moeten
worden meegewogen
(NRLO, 1983).
Toch besluit
de NRLO om de
vakgroepen aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen en
de Fakulteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht te
stimuleren ethisch onderzoek te doen. Dat
zou moeten plaatsvinden onder
de titel
"Kriteria voor de toelaatbaarheid van
het gebruik van, respektievelijk
het manipuleren met (delen
van)
(landbouwhuis)dieren
in de veeteelt".
Het onderzoek
heeft nooit plaatsgevonden.
In januari 1989 hebben drie taakgroepen van de NRLO een dis-
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transgene
landbouwhuisdieren georganiseerd
kussiedag over
(17-1-1989 te Ede). In een vervolgprogramma wordt, specifiek
besteed aan transgene dieper diersoort,
eveneens aandacht
ren. De dagen zijn bestemd voor
zowel bedrijfsleven, onderzoekers als maatschappelijke groeperingen.
9.3.

Landbouworganisaties
Christelijk Plattelands Jongeren (CPJ)
Naar
aanleiding van een diskussie over voortplantingstechnieken in 1986 nam de CPJ het volgende standpunt in ten aanzien van genetische manipulatie:
"Genetische manipulatie bij
dieren moet worden verboden,
tenzij het
gaat om de verbetering van de gezondheidstoestand".
Dit
standpunt
was
gebaseerd op een zorgvuldig voorbereide
stemming over twee stellingen, die luidden:
1. genetische manipulatie bij
dieren met
als
doel produktieverhoging moet worden verboden;
2. genetische manipulatie bij dieren met als
doel het verbeteren van de gezondheidstoestand moet worden verboden.
Stelling 1. werd bijna unaniem aanvaard,
terwijl stelling 2.
in meerderheid werd verworpen (Bijeenkomst Landelijke Agrarische Werkgroep in december 1986).
Naar aanleiding van het onderzoek, dat in juni 1988 van start
ging, wordt
opnieuw te bespreken
besloten om dit standpunt
al snel naar
met de leden van de CPJ. Uit het onderzoek komt
voren dat de problematiek zo veelzijdig is, dat het ingenomen
standpunt niet in elke situatie duidelijkheid verschaft.
Gedurende het onderzoek hebben vertegenwoordigers van
de CPJ
een
Jeremy Rifkin
gesprek met
gehad(september 1988). Dit
gesprek was voor de CPJ een inspiratiebron om met de diskussie door te gaan.

De diskussie wordt in oktober 1988 gevoerd in drie regionale
bijeenkomsten. Het
resultaat van
is dat het
deze diskussie
standpunt van de CPJ ten aanzien van genetische manipulatie
wordt geherformuleerd. Het nieuwe standpunt luidt:
"Genetische manipulatie bij dieren moet worden tegengegaan,
tenzij het
gaat om toepassingen gericht op de verbetering
van de gezondheid van
de mens waarvoor geen alternatieven
zijn".
De CPJ voert voor dit standpunt de volgende argumenten aan:
- God schiep
ieder wezen
naar zijn aard. Het is niet aan de
mens om het beter te willen doen dan God. Daar
de mens is
aangesteld als
beheerder van de schepping en de schepping
ten dienste van de mens mag worden
gebruikt,
moeten bepaalde grenzen worden gerespekteerd;
- Wanneer levende wezens steeds meer produkt worden van menselijk denken dreigt het besef van te werken met schepselen
van God of wonderen
van de
natuur verloren te gaan. Het
dier dreigt een produkt
te worden
dat
met
een bepaalde
levertijd bij
een fabriek
besteld kan worden ("niet goed,
geld terug"). Het gevaar bestaat
dat
we ander
leven als

A
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-

-

-

-

inefficiënt en
nutteloos gaan beschouwen, zolang dat niet
naar de wens van
de mens is gevormd;
’goed’
Voordat een
’gemaakt’ heeft dat
transgeen dier is
geleid tot
één of meerdere
generaties misbaksels. Deze
dieren hebben geen volwaardig leven kunnen leiden en hebben
onnodig geleden;
Genetische manipulatie kan vragen om een technische uitrusting die slechts voor grote boerenbedrijven betaalbaar is.
Dit kan
tot gevolg hebben dat
genetische manipulatie indirekt schaalvergroting mede zal stimuleren;
Door de hoge ontwikkelingskosten van transgene
dieren zullen met
name grote bedrijven (multinationale ondernemingen) dergelijke dieren op de markt kunnen brengen.
De boeren zullen de greep op het fokproces verliezen en nog afhankelijker worden van dergelijke bedrijven.
NB: De hier genoemde gevolgen worden
al veroorzaakt
ook
door huidige
technieken, zoals embryotransplantatie en (in
de toekomst) kloneren. Schaalvergroting
is een
gevolg van
de huidige
landbouwpolitiek.
Genetische manipulatie
is
slechts een klein radertje in het geheel;
De risiko’s, die verbonden zijn aan genetische manipulatie,
zijn niet
goed bekend.
Voorbeelden van mogelijke risiko’s
zijn:
ekologisch evenwicht
als gevolg
* Een verstoring van het
van de
invoering van nieuwe soorten (bakteriën, planten
en dieren);
* Het optreden van ongewenste effekten na een paar generaties,

als gevolg van het

inbouwen van nieuwe genen;

Een vermindering van de genetische variatie, waardoor
de gevoeligheid van een populatie
voor
een bepaalde
(onbekende)
ziekte kan
toenemen
of waardoor inteeltproblemen zich kunnen voordoen.
- De termijn waarbinnen bepaalde
risiko’s zich
kunnen voordoen, is
in een aantal gevallen onbekend. Sommige risiko’s
kunnen zich al op korte termijn
voordoen, andere risiko’s
spelen vooral
op langere termijn (zoals het afnemen van de
genetische variatie);
- Het ontwikkelen van transgene landbouwhuisdieren is zo duur
dat de wens tot patentmogelijkheden ontstaat. Het patenteren van dieren kan de boeren direkt geld
gaan kosten. Verder is patentering van
levende wezens moreel niet verantwoord.
*

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
In 1987 is binnen
het NAJK een diskussie
gevoerd over biotechnologie en automatisering aan de hand van een themanummer
van het ledenblad ’Binder’ (NAJK, 1987).
Naar aanleiding van
die diskussie zijn elf standpunten geformuleerd (NAJK, 1988).
De volgende
standpunten zijn van
toepassing op transgene
landbouwhuisdieren:
1. Onderzoek
en praktijktoepassingen van biotechnologie (en
automatisering) dienen getoetst te worden aan de vraag of
ze een bijdrage leveren aan:
- verbetering van inkomen agrarische gezinnen
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- behoud
maire

van

zoveel

mogelijk werkgelegenheid in de pri-

land-en tuinbouw;

een milieuvriendelijker land- en tuinbouw;
gezondere en veiligere werkomstandigheden;
verbetering van de kwaliteit van agrarische produkten;
verbetering van de welzijn van het dier;
verbetering van de kwaliteit van de arbeid in de agrarische sektor (man en vrouw).
is ethisch verantwoord indien deze
2. Genetische manipulatie
techniek ten doel heeft de gezondheid en welzijn van het
dier te verbeteren. Genetische manipulatie die slechts ten
dier te verhogen en
doel heeft de produktiviteit van het
ten koste gaat van het welzijn van het dier wordt afgewemoeten hierover
in
EG-verband als mondiaal
zen. Zowel
afspraken worden gemaakt.
toelating van nieuwe biotechnologische middelen
3. Vóór tot
besloten in EG(bijv. groeihormonen, herverdelers) wordt
getoetst of de konsument deze
te worden
verband,
dient
hulpmiddelen goedkeurt.
leiden tot pro4. Biotechnologie (en automatisering) zullen
ha,
per
per
dier
en
m2. Daarnaast
duktieverhoging per
tot
nieuwe afzetmogelijkleidt biotechnologie wellicht
landbouwprijzen. [......] Produktiebeheden
bij
lagere
heersing blijft noodzakelijk om ongebreidelde en ongewenste produktie-uitbreiding te voorkomen.
-

Het Landbouwschap
centrale orgaan van overleg en saHet Landbouwschap
is het
Samenwerking tussen
menwerking voor de
landen
tuinbouw.
agrarische
werknemers en
organisaties van boeren, tuinders en
de behartiging van hun gezamenlijke belangen is het
werk van
zijn
de
volgende
het
Landbouwschap.
Landbouwschap
In
het
KNLC,
NCBTB,
Voedingsorganisaties vertegenwoordigd: KNBTB,
bond-FNV en de Voedings- en Industriebond-CNV.
In een
in 1987 verschenen overzichtsrapport (Landbouwschap,
1987) met als titel " Biotechnologie,
kansen en bedreigingen
de Nederlandse
land- en tuinbouw" wordt onder andere
voor
aandacht besteed aan knelpunten en bedreigingen.
Wat betreft
genetische manipulatie wordt
opgemerkt dat twijfel is ontstaan over de techniek op zich en de demokratische kontrolemogelijkheden. Ook worden vragen
gesteld met betrekking tot
het in de natuur brengen
die zijn
variëteiten,
van
nieuwe
verkregen met

behulp van de rekombinant-DNA techniek.

De belangrijkste konklusie van
is dat biotechhet rapport
nologie wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling voor de
agrarische sektor,
zowel voor de primaire agrarische produktie, als voor toelevering en verwerking.
De volgende aanbeveling uit het rapport is van
toepassing op
transgene landbouwhuisdieren:
en toepassingen zijn ethi" Aan biotechnologisch onderzoek
sche vragen verbonden, die vooral de genetische manipulatie
betreffen. Binnen de landbouworganisaties en de voedingsbonden zou hieromtrent nader kunnen worden gediskussieerd".
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Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB)
Al in 1985 is een diskussie gevoerd binnen het bestuur van de
CBTB over
biotechnologie.
Toen werd gekonkludeerd dat biotechnologie vergaande
konsekwenties heeft
voor de bedrijfsontwikkeling en
voor ethische
aspekten van bepaalde toepassingen (van Alphen, 1988).
In de notitie over haar standpuntsbepaling (CBTB, 1988) vindt
de CBTB dat biotechnologie veel toepassingen kent die positief gewaardeerd kunnen worden.
Echter ze onderkent dat ook
mogelijk negatieve gevolgen voor de primaire agrarische sektor aan deze ontwikkeling zijn verbonden.
Bij een afweging
over
toepassingen
van biotechnologische ontwikkelingen moet
ook de invloed op de struktuur en positie van bedrijven in de
land- en tuinbouw in overweging worden genomen.
Bij de beoordeling van biotechnologische mogelijkheden moeten
in ethische zin de volgende aspekten worden betrokken:
- De eigen aard en gezondheid van
soorten mag
niet worden
geschaad. Er wordt daarbij
een onderscheid gemaakt tussen
plant en dier;
- Het voortbestaan van soorten moet niet worden bedreigd. Een
verlies aan genetische diversiteit als gevolg van het streven naar onder andere genetisch identieke veestapels kan de
kans op wereldwijde epidemieën verhogen;
- Het maatschappelijk belang moet worden meegewogen. Zo wordt
het nastreven van produktieverhoging
in overschotsektoren
negatief beoordeeld,
terwijl toepassingen
ten behoeve van
de geneeskunde en het
milieu veel
positiever worden ingeschaald;
van een
bepaald
verbod voor de Nederlandse
- De gevolgen
land- en tuinbouw. Welke konsekwenties zijn daaran verbonden, als het in andere landen wel mag en kan ?;
- De kontroleerbaarheid van een toepassing;
- De houding van de konsument.
De CBTB acht het
niet mogelijk een precieze waarde aan deze
aspekten toe te kennen. Van groot
belang worden met name de
eerste twee aspekten ervaren,
te weten de eigen aard en gezondheid van het dier en
het
voortbestaan
van
soorten. De
CBTB vindt
dat inbreuk
hierop alleen moet worden overwogen
als de toepassing van biotechnologie in andere landen daartoe
dwingt.
De CBTB komt op grond van bovenstaande overwegingen tot o.a.
de volgende konklusie:
" Algemene verboden
van biotechnologische toepassingen
moeten worden afgewezen. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een transgeen organisme moet
veel waarde worden gehecht
aan de gezondheid en
het behoud van de eigen
aard van het organisme. De waarde die gehecht
moet worden
aan een produktieverhogend effekt
en een verlaging van de
kostprijs zal
afhangen van de situatie
in andere landen.
Internationale richtlijnen voor de risikobepaling van genetisch gemanipuleerde soorten zijn wenselijk" (CBTB, 1988).
De ekonomische faktor speelt
in de
afweging een belangrijke
rol. Voor de CBTB staat voorop dat ze het belang van de eigen
sektor in het oog moet houden. Wat betreft de ethische aspek-
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ten
vindt
de CBTB dat de leden zelf verantwoordelijk zijn
voor hun eigen keuzen. De CBTB vindt het
onjuist dat boeren
zich gaan verschuilen achter
een algemeen
standpunt van de
bond. Wat de bond wel kan doen is richtlijnen aangeven en het
stimuleren van de diskussie onder de leden. (Blijdorp, Limburg, 1989).
Op dit moment zijn de meningen
binnen de CBTB verdeeld. Aan
de ene kant is er een grote groep die van mening is dat uit
ekonomisch belang doorgegaan moet
worden met
de technologische ontwikkelingen.
Een
andere groep stelt zich, bijvoorbeeld ten aanzien van genetische manipulatie,
meer terughoudend op.
In Ons Platteland (13-1-89) geeft Stokkers, in een
reaktie op een uitspraak van Grommers,
die verdeeldheid aan.
Grommers vindt
genetische manipulatie een techniek waarbij
het dier niet wordt gerespekteerd zoals het is. Stokkers:
"Als CBTB en als boeren die vanuit onze levensovertuiging
aan de verdere ontwikkeling van de landbouw willen meedoen,
hebben we een duidelijke
boodschap aan
het betoog van de
heer Grommers. Met de geschiedenis rond kunstmatige inseminatie nog in het geheugen, hebben we misschien
wel te veel
de neiging om allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van techniek en wetenschap als onafwendbaar
te zien. [...]
Toch zou het niet
goed zijn als we tegen die achtergrond
ons geweten buiten werking stellen
nu het
om nieuwe en
volgende stappen
gaat in de toepassing van wetenschap en
techniek. Daarmee zouden we voorbijgaan aan onze medeverantwoordelijkheid voor
de loop der dingen. De meesten van
ons hebben het besef dat niet alles wat
kan ook mag. Maar
in de praktijk zijn we vaak niet in staat om die overtuiging handen en voeten te geven."
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB)
Het centrale diskussiethema van de KNBTB (samen met de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond) in het najaar van 1988 luid?’
de: ’Biotechnologie, uitdaging of
bedreiging
Het betrof
een peiling van de mening van de leden over welke kant het op
moet met de biotechnologie.
De
konklusies
en aanbevelingen
van
het
centrale diskussie
thema vormen de basis voor een
verdere diskussie over
een onlangs uitgebrachte KNBTB-nota
"Biotechnologie en
land- en tuinbouw, een strategische benadering" (1989).
Aan de hand van een informatieve brochure werd
een diskussie
gevoerd binnen de afdelingen.
In de brochure worden tal van
aspekten behandeld met betrekking tot de biotechnologie. Wat
betreft biotechnologie
en dierlijke produktie komen BST (het
inspuiten van dit groeihormoon)
en snelgroeiende (transgene)
varkens aan de orde.
Onder de titel ’Wel of geen genetische
manipulatie bij dieren?' zijn de volgende vragen gesteld:
1. Waar moet biotechnologisch onderzoek met betrekking tot de
dierlijke sektor vooral op gericht zijn ?
2. Vindt u genetische manipulatie bij dieren aanvaardbaar ?
3. Wat zijn de belangrijkste motieven voor uw keus ?
Bijna 9000 deelnemers hebben een enqueteformulier ingevuld.
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Enkele
resultaten
van
de diskussie zijn dat de KNBTB meer
invloed moet krijgen op het technologiebeleid en dat
over de
voor- en
nadelen van
biotechnologie in de land- en tuinbouw
verschillend wordt gedacht. De voordelen worden
iets groter
ingeschat
dan de
nadelen.
Ongeveer een kwart van de deelnemers aan de diskussie
toont
zich
tegenstander
van genetische manipulatie.
De
helft
blijkt voorstander, maar dan
alleen als het gaat om verbetering van de gezondheid en welzijn
van het
dier.
Een
belangrijke voorwaarde is dat het
dier niet lijdt onder genetische manipulatie (KNBTB,1989, 1).
In het in januari 1989 verschenen nota over biotechnologie in
de land- en tuinbouw (KNBTB, 1989,
2) wordt een aantal inschattingen gemaakt door de opstellers van
de nota.
Met betrekking tot
transgene landbouwhuisdieren
en ethiek zijn de
volgende konklusies van belang:
1. In de dierlijke sektor zal biotechnologie op korte termijn
toepassingen vinden,
met name door de beschikbaarheid van
hulpstoffen ten behoeve van de veehouderij
(onder andere
vaccins) en door nieuwe voortplantingstechnieken. Genetische manipulatie van landbouwhuisdieren zal voorlopig niet
in de praktijk geïntroduceerd worden.
2. De weten regelgeving en het toetsingsbeleid met betrekking tot biotechnologie is
nog onvoldoende ontwikkeld en
toegesneden op de komplexe gevolgen en mogelijkheden die
de nieuwe biotechnologie met zich mee brengt. Ook
de diskussie over
het stellen van ethische grenzen aan biotechnologie-toepassingen is nog onvoldoende op gang gekomen.
Naar aanleiding van de
konklusies in
het rapport
wordt een
aantal
beleidsaanbevelingen
gedaan met
betrekking
tot de
biotechnologie. De KNBTB-werkgroep vindt
dat
het
van groot
belang is dat op
korte termijn
ethische kaders worden aangegeven, van waaruit
biotechnologische
toepassingen worden
getoetst. Door dergelijke kaders komen de boeren te weten wat
wel en wat niet is toegestaan. Daardoor kan worden voorkomen
dat ze om ekonomische
redenen iets moeten doen waar ze zelf
niet mee eens zijn. Ook de acceptatie vanuit
de samenleving
kan met
dergelijke kaders worden vergroot. De kaders moeten
aangeven wat maatschappelijk wel en niet gewenst is.
De landbouworganisaties
dienen,
als
sterk
betrokken maatschappelijke organisaties,
een belangrijke
rol te vervullen
in het aanzetten van de diskussie hierover. Verder
wordt een
aantal kriteria
geschetst waaraan biotechnologisch onderzoek
en toepassingen moeten voldoen, zoals:
- het onderzoek dient aan te sluiten
bij huidige
vragen uit
de samenleving,
zoals onder andere een verbetering van de
gezondheid en welzijn van
landbouwhuisdieren
en
een zo’n
gezond mogelijk voedselpakket.
- de toepassingen dienen te vallen binnen de gestelde ethische normen.
Er wordt door de KNBTB een
duidelijke relatie gelegd tussen
het doen van onderzoek en de mogelijke toepassingen die
daaruit voortvloeien.
De KNBTB-werkgroep pleit voor een Biotechnologie
Effekt Rap-
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waarin aspekten op het gebied van gezondheid,
portage (BER),
Daarbij zouden dan
welzijn, ethiek en milieu worden gewogen.
ook
de
en maatschappelijke effekten meegenomen
economische
moeten worden.

In 1989 zal een intensieve diskussie plaatsvinden over standpunten en
strategieën binnen de KNBTB. DE KNBTB zal een diskussie in breder verband (Bijvoorbeeld met
de CLO’s
en de
Coöperaties) stimuleren.
Het is nog niet duidelijk op welke
wijze de ethische aspekten van genetische manipulatie verder
worden uitgediept.
Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC)
In de zomerjaarvergadering van
1987 is aandacht besteed aan
de mogelijkheden van de
biotechnologie aan
de hand van het
rapport
van
Landbouwschap.
De ethische aspekten zijn
het
daarbij niet aan de orde gesteld. Jaarsma (sekretaris van het
KNLC) verwacht
niet dat er, met name wat betreft de ethische
aspekten, een unaniem standpunt over biotechnologie zal komen
KNLC.
vanuit
het
Wel
moet de wenselijkheid van deze technologie aandacht krijgen
in
een openbare diskussie
in de
samenleving. De COGEM moet openheid van zaken geven, zodat de
diskussie niet intern blijft. Een diskussie
vooraf wordt als
weinig zinvol ervaren.
Het
standpunt
van
het
KNLC ten aanzien van biotechnologie
heeft een ja.....mits karakter.
Er moeten wettelijke garanties komen om onder andere te voorkomen dat genetische manipulatie wordt toegepast op de mens.
Het maken van transgene
landbouwhuisdieren wordt
beschouwd als een ontwikkeling op
wereldschaal, waar Nederland niet
aan voorbij
mag gaan. Dat
andere
landen al
bezig
zijn met het ontwikkelen van deze
dieren is een belangrijk
argument
om
in Nederland
ook te
beginnen. Door
dat te doen zijn we in staat om te beoordelen
wat goed en wat minder goed is. Overigens
is het
gevaar dat
multinationale bedrijven een sterke greep krijgen op de landbouw veel
de ontwikkeling van transgene
belangrijker
dan
landbouwhuisdieren (Jaarsma, 1989).
Plattelandsvrouwenorganisaties
De drie plattelandsvrouwenorganisaties
hebben
sinds
1987
biotechnologie in hun aandachtsveld.
Zo hebben
enkele agrarische
kommissies van
de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP) studiedagen over
dit onderwerp georganiseerd.
Op deze
studiedagen bleek dat vele vrouwen zich zorgen maken
over de huidige ontwikkelingen in de biotechnologie. Met name
het injekteren van BST voor de verhoging van de melkproduktie
was een belangrijk diskussiepunt. Over genetische manipulatie
bij dieren is nog niet voldoende bekend om daar een standpunt
over in te nemen (Fliek, 1989). Samen met
de KNBTB
heeft de
Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (KPN) biotechnologie
als jaarthema gekozen (zie KNBTB).
De Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
(CPB)
heeft recentelijk een studiedag in
Groningen over biotechnologie georganiseerd.
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9.4.

Het bedrijfsleven
In het algemeen staat het bedrijfsleven
positief ten aanzien
van
de mogelijkheden
de biotechnologie en genetische
die
manipulatie biedt. Op dit
moment
bevinden
de toepassingen
zich nog
in het
eerste stadium van ontwikkeling, met enkele
uitzonderingen daargelaten. Het bedrijfsleven
gaat ervan uit
dat het
nog lang zal duren voordat de verwachte ekonomische
resultaten worden gerealiseerd.
Er
zullen
nog
vele onderzoeksinspanningen noodzakelijk
zijn om dat te bereiken. Dat
is ook de reden dat
het
bedrijfsleven
blijft
pleiten voor
een
sterke overheidsstimulering van de biotechnologie. De
Advies Commissie Biotechnologie zal,
in samenwerking met de
Nederlandse Biotechnologische Vereniging
(NBV),
de Nederlandse Industriële
en Agrarische Biotechnologie Associatie
(NIABA),
de betrokken ministeries en andere deskundigen in
het veld voorstellen uitwerken
in deze
richting. Deze voorstellen zullen aan de overheid worden overhandigd. Er wordt
onder andere gedacht aan de oprichting van een Biotechnologie
Fonds vanuit
het bedrijfsleven
en de overheid. Verder denkt
men aan het instellen van een Biotechnologie Raad,
met vertegenwoordigers van overheid,
industrie en wetenschap. Die
Raad zou dan moeten worden beschouwd als belangrijkste adviesorgaan voor de overheid (Schilperoort, 1988).
De
industrie
in Nederland
die gebaseerd is op de landbouw
wordt als belangrijk beschouwd en
de mogelijkheden
van de
biotechnologie voor deze agro-industrie zijn talrijk (Flines,
1988). Op het terrein van de dierlijke biotechnologie
is het
aantal bedrijven
nog betrekkelijk klein en heeft slechts een
geringe onderzoekstraditie.
De
farmaceutische
industrie,
fokkerijbedrijven (zoals Euribrid) en kleine gespecialiseerde
bedrijfjes (zoals Genfarm) tonen
steeds meer belangstelling
voor het onderzoek met transgene landbouwhuisdieren.
Ook KI-verenigingen krijgen met biotechnologie te maken en
ontwikkelen daarover nu een mening. Scheer
(algemeen direkteur
Fries
Rundvee Syndikaat)
voorspelt
onder andere het
toepassen van BST (een melkstimulerend eiwit),
een toenemend
gebruik van de melkrobot,
een vergroting van de bedrijfsomvang en een totale
produktiestijging. Mogelijke ontwikkelingen op
het gebied
van klonen,
in vitro
fertilisatie en de
uitwisseling van
genen kunnen
het een
en ander versterken.
Echter voor
de eeuwwisseling hoeft hier geen effekt op grote
schaal van te worden verwacht.
De helft van het huidige
aantal
bedrijven zal
stoppen met
produktie, het
aangezicht van
het platteland zal veranderen
en de gehele agro-industrie
(zuivel, veevoeder, k.i.-verenigingen,
veeartsen,
enzovoorts)
zal
ingrijpend
veranderen
(Scheer, 1987).
In 1988 heeft de ledenraad van
de KI-vereniging Oost toestemming gegeven
voor het
kloneren van embryo’s (wordt door
Embrytec uitgevoerd). Het
ekonomisch
voordeel
van kloneren
wordt
duidelijk
ingezien.
Met
nadruk is op de betreffende
vergadering gesteld dat het
moet gaan on normale embryo’s.
Chardon (direkteur)
denkt dat de praktijktoepassing van klo-
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nen dichtbij is. Hij verwacht
de eerste toeassingen
in de
praktijk in
1996 of
1997. Hij is niet bang dat de konsument
negatief zal reageren op de Nederlandse veehouderijprodukten
als ze met gekloonde koeien gaan werken (Boerderijkrant,
27-1-89).
Er werd 9een toestemming gegeven voor genetische manipulatie.

Eén van de argumenten was dat de leden morele bezwaren hebben
tegen een dergelijke ontwikkeling. Men vraagt zich af
of het
nog wel
om ’normale' dieren gaat. Het ekonomisch argument om
te starten met
genetische manipulatie bij
onderzoek
naar
dieren woog
niet op tegen de morele bezwaren. Echter in de
toekomst zou dat
standpunt
van KI-Oost
kunnen veranderen,
maar dan zal er
eerst weer
gepraat moeten worden (Verbeek,
1989 en Boerderijkrant 27-1-89).
Verbeek verwacht dat andere KI-verenigingen een vergelijkbaar
standpunt innemen.
Binnen het
Nederlands Varkens Stamboek (NVS) vindt momenteel
genetische manipulatie.
een oriëntatie plaats over
In deze
fase kan
onderscheid
worden
gemaakt in drie groepen meneen
sen, aldus Knap, mederwerker bij het NVS. Het
overgrote deel
heeft er nog niet over nagedacht, zo schat Knap in. Daarnaast
is er een veel
kleinere groep van boeren/varkenshouders die
vinden dat niet met genetische manipulatie moet worden begonnen. Eén van de argumenten die wordt gehanteerd
is dat het
vroeger ook
niet gebeurde.
In enkele
gevallen komt ook een
moreel bezwaar naar voren als duidelijk wordt dat het ook kan
leiden tot genetische manipulatie bij de mens. Een hele kleine groep binnen de NVS is van mening dat, als genetisch gemanipuleerde dieren ekonomisch voordelig blijken te zijn, ze er
hoe dan ook komen,
morele of
geen morele bezwaren. Knap is
van mening dat
ook
de
terughoudende boeren ze dan zullen
accepteren.

Binnenkort zal in het
(’Varkens’) een
maandblad van de NVS
tweetal artikelen over biotechnologie verschijnen. Deze zullen als handvat dienen om de diskussie binnen
de organisatie
te stimuleren (Knap, 1989).
9.5.

Politieke partijen

Q2/A

blad Christen
In het
Demokratische Verkenningen
is in 1984
aandacht
besteed aan de
rekombinant-DNA diskussie. Onder
andere van
Duijn en
Schroten gaan hierop in naar aanleiding
van het verschijnen van het rapport van de ’brede-DNA kommissie'.
Tot op heden heeft de CDA zich nog niet wezenlijk verdiept in
de nieuwe biotechnologie (van Alphen, 1988).
Het wetenschappelijk instutuut
van het CDA heeft de biotechnologische ontwikkelingen en in het
bijzonder
de problematiek
van genetische manipulatie
nog niet als zodanig bestudeerd, maar wel
hoog op de prioriteitenlijst staan (van Alphen, 1988).
nog
Het CDA heeft
geen
officieel
standpunt
ingenomen ten
aanzien van
genetische manipulatie bij dieren. Ook heeft de
Tweede-Kamerfraktie geen
vragen
hieromtrent
gesteld
in de

71
Kamer (Laning, van Noort, 1989).
zo’n
In februari
1989 hebben
50 CDA-leden, waaronder TweedeKamerleden en wetenschappers,
gediskussieerd over
de toekomst van wetenschap en
technologie in Nederland. De CDA is
van mening dat de uitgangspunten
van de partij,
te weten
solidariteit,
gerechtigheid,
gespreide verantwoordelijkheid
en rentmeesterschap, terug te vinden moeten zijn in de wetenschapsbeoefening.
Er
wordt
gekonstateerd
dat
zoiets niet
eenvoudig is te realiseren als de wetenschap ook
de ekonomische groei
moet dienen. De CDA is er nog niet over uit of de
overheid de taak heeft om onderzoekers,
die ethische grenzen
overschrijden, te stoppen. Verder wordt gekonstateerd dat het
niet eenvoudig zal zijn om een samenhangend wetenschapsbeleid
op te zetten vanwege de betrokkenheid van meerdere ministeries (vd Meent, 1989).
PvdA
De PvdA is op Europees terrein
aktief op het gebied
van de
biotechnologie. Mevr.
Viehoff is
namens de PvdA lid van het
Europees Parlement en heeft in die
hoedanigheid enkele notities geschreven over biotechnologie. Verder verscheen van de
Socialistische Fraktie van het
EP de brochure "Biotechnologie: Een uitdaging met haken en ogen" (Roobeek, 1988).
De Wiarda Beckman Stichting
heeft over de ontwikkelingen in
de biotechnologie nog niets gepubliceerd (van Alphen, 1988).
In het algemeen
beschouwt
de PvdA biotechnologie
als een
veelbelovende ontwikkeling.
Op
sommige
terreinen wordt de
biotechnologie echter niet los gezien van mogelijke risiko’s.
Met dergelijke
risiko’s moet
in het
beleid rekening worden
gehouden. Eén van de risiko’s die de PvdA schetst is de verspreiding van
gerekombineerde organismen
in de vrije natuur
(PvdA, 1986: Werk maken, technologische en
sociale vernieuwing van de economische struktuur).
In de Tweede Kamerfraktie
vindt nog weinig diskussie plaats
over genetische manipulatie bij
dieren. Men vraagt zich wel
af waar
een dergelijke ontwikkeling toe zal leiden en of het
wel in het belang
van het
dier is.
Er is
tot nu toe niet
dieper op deze vragen ingegaan (Vroegop, 1989).

Het wetenschappelijk
buro van de VVD (Telderstichting) heeft
niets gepubliceerd op het terrein van de biotechnologie (van
Alphen, 1988).
Luteijn, voorzitter
van de VVD-fraktie in de Eerste Kamer,
gaat in een artikel
over moderne
landbouw in op genetische
manipulatie
in de dierlijke produktie (Luteijn, 1987). Hij
stelt dat bij een aantal technologische ontwikkelingen in de
dierlijke
sektor
vraagtekens
zijn
te plaatsen. Hij vraagt
zich af hoe aanvaardbaar het
is om met
zaken
als embryotransplantatie en
vooral
genetische manipulatie bij dieren
voort te gaan. Bij de beslissing om al dan niet
door te gaan
dient de gezondheid van
het dier
én van de mens als konsument, zowel
op korte als lange
termijn, een doorslaggevend
kriterium te zijn. Het
genetisch manipuleren met dieren be-
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schouwt hij als het grootste probleemgebied
in de zin van
wat ethisch
en maatschappelijk
nog verantwoord en aanvaardbaar is.
De grens van wat aanvaardbaar is ligt in eerste instantie bij
het welzijn van het dier. Om het ontwikkelingsproces enigzins
te kunnen beheersen lijkt het vastleggen van bepaalde grenzen
in
de wetgeving onmisbaar.
Het
gaat dan om wetgeving die
enkel op internationaal nivo tot stand kan worden gebracht,
om voldoende
effekt te kunnen sorteren. Gezien de lange aanlooptijd die dat zal
vergen,
acht
Luteijn
het
de hoogste
tijd dat
daar nu aan wordt
gewerkt. Wat betreft genetische
manipulatie bij de mens vindt Luteijn
dat die weg wettelijk
moet worden afgegrendeld.
Hij
acht
een maatschappelijke diskussie over dit onderwerp
noodzakelijk. Dit dient begeleid
te worden
door
een brede
voorlichtingsaktiviteit van de centrale overheid. Het stimuleren van kennis en inzicht is van het
allergrootste belang
om een ethisch
en maatschappelijk aanvaardbare begeleiding
van de voortgang der technologie vanuit de politiek te kunnen
realiseren, aldus Luteijn.
D'66
Binnen D'66
heeft een diskussie plaatsgevonden over genetische manipulatie toegespitst op toepassingen bij de mens. Een
standpunt ten aanzien van biotechnologie en genetische manipulatie heeft D'66 niet ingenomen (v.d. Hoeven, 1989).

EE!

In PPR-schrift No.14 (Het
groene bondgenootschap:
een radikaal landbouwbeleid,
1988) besteedt
de PPR ook aandacht aan
biotechnologie. Ze gaat in op ethische aspekten van de genetische manipulatie.
" Genenmanipulatie lijkt veel mogelijkheden te bieden (..).
Om ons een oordeel over de ethische aspekten van deze zaken
te kunnen
vormen,
is
een zorgvuldige diskussie vereist,
niet in de laatste plaats
vanwege
de effekten voor het
welzijn van
dieren en de volksgezondheid. Voorwaarden voor
de toepassing van biotechnologie zijn in ieder geval dat we
op een ethisch verantwoorde wijze omgaan met het leven in
de landbouw (een dier is meer
dan alleen
en produktiemiddel) en dat iedereen in de landbouw toegang moet hebben tot
deze technologieën ".
Het PPR-congres heeft in
1988 de volgende stelling met betrekking tot
biotechnologie vastgesteld:
Voor het uitvoeren
van biotechnologische ingrepen, in bijvoorbeeld de erfelijke
materie van
plant en dier, moeten maatstaven worden ontwikkeld, die
in
de
regelgeving
van
(inter)nationale organen
worden
opgenomen.
Het
geven
van patentrecht op genen moet
worden afgewezen.
Binnenkort zal het onderwerp
genetische manipulatie en ook
transgene
landbouwhuisdieren op de agenda van de Landbouwwerkgroep van de PPR worden gezet. Ook bij
de bespreking van
de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren zal de PPR genetische manipulatie aan de orde stellen.
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Het standpunt ten aanzien
van genetische manipulatie is terughoudend.
Met
betrekking tot transgene landbouwhuisdieren
zal dit hoogstwaarschijnlijk erop neerkomen dat
het niet is
toegestaan
transgene
landbouwhuisdieren
te ontwikkelen.
Slechts in een enkel
geval zou
kunnen worden overwogen een
transgeen landbouwhuisdier toe te laten (Ensing, 1989).

ä

In maart 1988 is een kongres gehouden met als titel "Landbouw
binnen normatieve grenzen". Op
het
kongres wordt gekonstateerd dat
door
de technologische ontwikkeling met name de
schaal waarop gevolgen plaats
kunnen vinden
kan veranderen.
De vraag
is of de boeren in de toekomst zelf via koöperaties
hun eigen produktiebeleid kunnen bepalen of dat zij afhankelijk worden
van
grote ondernemeningen.
Ook wordt de vraag
gesteld of de agrarische kooperaties
dezelfde faciliteiten
voor onderzoek zullen ontvangen als industrieën.
Ten aanzien
van het
beheer van
de schepping wordt het volgende gekonkludeerd. In de opdracht
die God de mens heeft
gesteld, te weten de
aarde te
vervullen en te bewerken tot
lof van God en ten dienste van de
naaste, ligt
de nadruk op
het ontplooien en op voorwaarden waaronder dat moet gebeuren. Die voorwaarden zijn:
- de gaven dienstbaar maken aan de naaste en
verste omgeving;
- de gaven in overeenstemming met kosmische verbanden aanwenden, en
- de gaven ontplooien naar eigen aard (het welzijn van dieren
en mensen).
Verder komt
het kongres
tot de konklusie dat het van belang
is dat een visie wordt ontwikkeld op de
invloed van
de biotechnologie op de samenleving. Bij biotechnologie wordt onder
andere gedacht aan genetische manipulatie, embryoklieving en
groeihormonen. Die visie zou zich moeten richten op benutting
van de methode van DNA en klonen,
die
in wetgeving wordt
vastgelegd voordat de kommercie er vat op krijgt. Zowel agrariërs als de overheid dienen hier hun verantwoordelijkheid te
zien.
Op milieugebied
kan
de biotechnologie de nodige positieve
effekten hebben, bijvoorbeeld ter verbetering van de verteerbaarheid en benutting van
veevoeders. Daardoor
kan de fosfaat- en stikstofbelasting voor het milieu dalen.
Tot slot wordt geadviseerd verdere studies
naar positieve en
negatieve effekten van de biotechnologie te verrichten. Daarbij kan "het zich ontwikkelen naar
eigen aard"
een richting
aangeven (Landbouwkatern, juni 1988).

E

Al sinds enkele jaren wordt binnen de SGP een diskussie gevoerd over genetische manipulatie bij mens
en dier.
Het belangrijkste resultaat
van die diskussie is dat de SGP meent
dat niet alles wat kan ook mag. Verder vindt ze dat de regering wetten dient uit te vaardigen waarin ongebreidelde technologische experimenten
aan
banden wordt
gelegd (Dankers,
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de leiding geeft aan de diskussie
1989). R.
Seldenrijk, die
binnen de SGP over genetische manipulatie, meent dat men zich
binnen de gereformeerde gezindte moet bezinnen over de ethiis van mening
sche aspekten van genetische manipulatie. Hij
ethische regels meer
dat er
een groot
gebied is waar geen
het belangrijk dat de overheid
worden toegepast.
Daarom is
aan het
doen van genetisch onderzoek.
randvoorwaarden stelt
Seldenrijk het
dat technieken die
Verder vindt
niet vreemd
bij de mens
ook later
eerst op het dier worden toegepast,
gebruikt zullen worden. Hij konstateert dat niets meer te gek
is bij
het sleutelen aan de erfelijkheid van mens en dier. "
Men vergeet dat het hierbij om Gods schepping gaat " (Berge,
1989).
9.6.

Werknemersorganisaties

Eli!

De vakcentrale van de FNV konstateert dat de aktiviteiten van
de bonden op het
terrein van biotechnologie en genetische
manipulatie zich met name koncentreren op arbeidsomstandigheden en veiligheid. De ethische kant van de zaak is tot nu toe
onderbelicht gebleven.
De komende
tijd zal met name aan de
ethische aspekten aandacht worden
besteed, bijvoorbeeld door
middel van
een scholingsprogramma.
Het is de bedoeling dat
daarbij veel leden uit
alle bonden worden
betrokken (Bos,
1989).
Een vertegenwoordiger
Industriebond-FNV (van Hattem)
van de
heeft deel genomen aan de brede DNA kommissie.
Op een aantal
punten van
het eindrapport
geeft hij
een afwijkende mening
Het belangrijkste punt is
dat de gehanteerde risiko-analyse
(door de ad-hoc kommissie) een verantwoorde vaststelling van
de
toelaatbaarheid van
recombinant-DNA werkzaamheden verhindert.
Tevens
tekent
hij
aan dat de maatschappelijke en
levensbeschouwlijke groeperingen
sterk ondervertegenwoordigd
zijn in de brede DNA kommissie.
Bij de
Industriebond FNV verscheen in 1985 een brochure over
Biotechnologie
in
de
Industrie
(Industriebond,
1985). De
Industriebond-FNV vindt
dat de invloed van het bedrijfsleven
op de richting van de biotechnologie te groot is en dat weinig aandacht
is voor
de rol van werknemers. De Industriebond-FNV vindt dat er meer invloed
van werknemers(organisaties) vooraf moet komen.
De Voedingsbond-FNV is vertegenwoordigd in het Landbouwschap.
In die zin is deze bond betrokken geweest
bij diverse notities over biotechnologie in de landbouw.
Het standpunt
van de Voedingsbond FNV
ten aanzien van biotechnologie komt
dat een
erop neer
terughoudend beleid gevoerd moet
worden. Niet
elke mogelijkheid dat door de biotechnologie wordt geboden moet worden aangepakt en uitgebuit.
De aktiviteiten van de Voedingsbond FNV begeven zich met name
op het
terrein van de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden. Ethische aspekten, zoals die naar voren komen bij
transgene dieren, zijn daarvan
een afgeleide,
alhoewel niet
onbelangrijk (Letschert, 1989).
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De Voedingsbond-FNV stelt vast dat maatschappelijke gevolgen
van de ontwikkelingen in de biotechnologie nog onvoldoende
zijn onderzocht. Ze vindt dat onderzoek naar maatschappelijke
gevolgen moet worden
geïntensiveerd en dat
vakbeweging en
milieuorganisaties daarbij moeten worden betrokken. Ook vindt
de Voedingsbond-FNV het
van
belang dat
het
publiek beter
wordt geïnformeerd over alle aspekten die zijn verbonden aan
biotechnologie.
Industrie- en Voedingsbond CNV
Op dit moment beraadt de CNV zich over
genetische manipulatie.
Onder
andere via gastkolleges (van bijvoorbeeld prof.
Schuurman) orienteren bestuur en beleidsmedewerkers zich over
deze problematiek.
Om de diskussie en
bewustwording bij de
leden op gang te brengen wordt binnenkort een studiedag georganiseerd over
biotechnologie
en genetische manipulatie.
Daarbij zal worden ingegaan op welke mogelijkheden werknemers
hebben om binnen het bedrijf hierop in te spelen. Verder zal
in de Industrie-en Voedingsbondgids (IVB-gids) een artikelenserie aan dit
onderwerp worden
gewijd. De bond heeft een
beleidsmedewerkster (Schreurs) aangesteld om een standpuntsbepaling voor
te bereiden
en om perspektieven voor de bond
aan te geven. De diskussie is in volle gang en in de loop van
1989 kan
een
standpuntbepaling worden
verwacht (de Haas,
Schreurs, 1989).
9.7.

Kerkelijke organisaties
Raad van Kerken
In 1988 zijn de Nederlandse kerken
gestart met
een oekomenisch conciliair
proces ten behoeve van gerechtigheid, vrede
en heelheid van de schepping. Het proces van
de kerken wordt
door een stuurgroep van de Raad
van Kerken
in goede banen
geleid. Het proces dient als voorbereiding op een wereldbijeenkomst van kerken in 1990.
Aanleiding van deze wereldbijeenkomst is een groeiende bewustwording bij
mensen over
levensgevaarlijke bedreigingen
waaraan
de wereld
is blootgesteld. De bezorgdheid groeit,
maar ook de bereidheid tot een grondige bezinning,
zo blijkt
uit de Geloofsbrief, die ten behoeve van dit proces is geschreven. In de Geloofsbrief worden
problemen
aan de orde
gesteld,
zoals
verarming,
bewapening en aantasting en uitputting van de natuurlijke omgeving.
De
kerken gaan ervan
uit dat,
als de mens bereid
is tot bezinning en geloof, er
nog steeds hoop is voor de toekomst.
In de Geloofsbrief worden Christenen door de Raad
van Kerken
onder andere opgeroepen om zich ondubbelzinnig uit te spreken
dat eerder genoemde problemen volstrekt onaanvaardbaar zijn.
Zij worden verder opgeroepen om bondgenoten
te zoeken bij
mensen van andere godsdiensten en levensovertuigingen en om
mensen in de politiek,
in maatschappelijke
organisaties en
de wetenschap aan te spreken op hun deskundigheid en verantwoordelijkheid.
Met betrekking tot natuur
en milieu wordt gekonstateerd dat
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deze in
de knel
komen. Van
de opdracht
aan de mens om een
goed rentmeester
te zijn
is niet
veel terechtgekomen (Uit:
"Over kerk en milieu" door de werkgroep Kerk en Milieu van de
Raad van Kerken Nederland).
dat de gaven
andere aangegeven
" In de bijbel wordt onder
van de
schepping niet
onuitputtelijk zijn en dat de aarde

de mens niet grenzeloos ten dienste staat ".
In de paragraaf ’Mogelijkheden tot handelen' wordt gezegd dat
het tijd wordt om opnieuw het
gebod van de eerbied voor al
het geschapene naar voren te halen.
"De zorg voor overleving
is belangrijk,
maar de verwondering om en de eerbiediging van de schepping is minstens zo
wezenlijk voor een verantwoorde visie op
natuur en milieu.
Dat heeft
ook betekenis voor de bezinning binnen de kerken
op de problemen rond begin en einde van het menselijk leven
en rond
het biogenetisch manipuleren van alle leven " (Een
Geloofsbrief, 1988).
Welke resultaten het conciliair
opleveren is nog
proces zal
niet duidelijk.
De aanzetter
tot het proces, de filosoof en
kernfysikus, Carl Friedrich von Weizsäcker heeft
ervoor gewaarschuwd, dat
als de
kerken niet
bereid zijn om met konkrete uitspraken te komen
ten aanzien
van de
drie thema’s,

zij maar beter meteen kunnen afhaken (de Groot, 1989).
In opdracht
van
de
sektie Sociale Vragen van de Raad van
Kerken is in 1988 een
rapport
verschenen
over
'Kerken en
Landbouw'. Het
rapport is
het werk
van een studiegroep die
zich heeft verdiept in
de vragen
en antwoorden waarvoor de
Nederlandse landbouw staat. Het
rapport bevat geen stellingen, maar stelt
wel
een
achttal
kritische
vragen
aan de
lezer.
Ten
aanzien
van technologische vooruitgang wordt de
volgende vraag gesteld:
" Laten we ons niet teveel
leiden door
het vertrouwen dat
technische vooruitgang
en ekonomische groei het leven voor

iedereen beter kunnen maken

en

de

schaduwzijden

van het

aanpassingsproces wel
kunnen
kompenseren
?"
(Kerken en
Landbouw, 1988).
Konkrete uitspraken over genetische manipulatie en transgene
landbouwhuisdieren zijn door de Raad van Kerken niet gedaan.
Multi Disciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS)
Het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving is in
1982 van start gegaan als een wetenschapsforum voor
de kercentrum is
Hpp. Het
opgericht vanuit
een behoefte om naast
theologie, ook mens- en
natuurwetenschappen systematisch te
betrekken
bij
het
sociaal-ethische
denken
van
kerken en
christenen.
Het MCKS
signaleert
een
toenemend onvermogen
tot gesprek
tussen
vertegenwoordigers
van verschillende vakgebieden. De
snel voortschrijdende
technologische
ontwikkeling
gaat gepaard met vergaande specialisatie. Multidisciplinaire dialoog
en bezinning op de
samenhang is
volgens het
MCKS een voorwaarde voor
het aanpakken
van dringende problemen. Het MCKS
konkludeert dat zonder inzicht in de samenhang van de proble-
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men geen recht gedaan kan worden aan de ethische dimensie van
die problemen.
Het MCKS probeert,
onder
andere
door middel
van beraden,
studiegroepen en
publikaties,
de
bezinning te stimuleren.
Tevens probeert
het MCKS
in voorkomende
gevallen de kerken
met beleidsadviezen van dienst te zijn.
Naar
aanleiding
van
een workshop over de introduktie van
genetische gemodificeerde organismen in
de natuur (georganiseerd door de NOTA, 6-8 december 1988) uit Thung, bestuurslid
van het MCKS, een aantal bezwaren ten aanzien
van de huidige
ontwikkelingen in
de technologie.
Het belangrijkste bezwaar
is dat het publiek
pas op
de hoogte wordt gesteld
van een
bepaalde ontwikkeling
als de
toepassingen al mogelijk zijn.
Het is dan te laat om de benodigde expertise in huis te halen
en
de
vereiste
diskussies
te voeren voor een verantwoorde
meningsvorming. Volgens Thung houdt het feit dat organisaties
niets
zeggen
in
niet
dat ze een nieuwe technologie accepteren. Ze stelt dat de ontwikkeling van een
nieuwe technologie pas verantwoord is, wanneer deze vanaf het begin is begeleid door een brede maatschappelijke diskussie.
Ze vindt dat naast
een aantal
technische vragen
ook vragen

gesteld

moeten

worden

op

het terrein van gerechtigheid en

eerbied voor de schepping. Vragen met

betrekking tot gerech-

tigheid luiden bijvoorbeeld:
-

om welke produkten gaat het 7
kunnen alle mensen over die produkten beschikken 7
wie gaan de produktiemiddelen en -technieken beheersen 7
welke
risiko’s
er,
spelen
wie zullen ze ondergaan en op

welke termijn 7
De vragen met betrekking tot

de

eerbied

voor

de schepping

luiden:
door
genetische
- worden
overschreden 7

manipulatie

principiële

grenzen

- is het behoud van genetische variatie gegarandeerd 7
- kunnen ekologische systemen worden aangetast 7
- wordt de intrinsieke waarde van transgene proefdieren
en landbouwhuisdieren gewaarborgd 7
Na het vaststellen van de juiste vragen dient
een afwegingsproces te worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met
verschillende visies.
Het MCKS heeft de laatste jaren enkele beraden gewijd aan het
thema biotechnologie.
9.8.

Dierenbeschermingsorganisaties
Stichting Lekker Dier
Stichting Lekker
Dier is een landelijke organisatie die aandacht heeft voor het welzijn van dieren in de landbouw. Vooral bij de dierlijke produktie roepen moderne produktiewijzen,
zoals
kippen
in
legbatterijen,
grote
vraagtekens op. De
stichting vindt
dat elk
levend wezen recht heeft op een bestaan dat niet gekenmerkt wordt door pijn en stress.
Naar aanleiding van een NRLO-rapport uit 1983, getiteld "Ontwikkelingen in
het molekulair en celbiologisch onderzoek ten

‘
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behoeve van de dierlijke produktie",
(14c)
heeft Stichting
Lekker Dier
een brief
geschreven aan
de NRLO. De Stichting
wijst erop dat de NRLO heeft verzuimd in het genoemde rapport
de ethische zijde van genetische manipulatie bij (hogere)
dierlijke organismen te belichten. De Stichting beschouwt het
overlaten van dit aspekt aan de "Brede DNA kommissie" als een
miskenning van de opdracht die de samenstellers hadden meegekregen. Die opdracht luidde om een
zorgvuldige analyse met
betrekking tot

de te volgen koers uit

te zetten.

De Stichting

dringt er
bij de NRLO op aan om de konklusies en aanbevelingen uit rapport 14c
heroverwegen en
nadere stappen lp
te
ieder

geval

uit

te

stellen

in afwachting van een ethische

studie omtrent de wenselijkheid (onderstreping ML)
van molekulair en celbiologisch onderzoek (Lekker Dier, 1983).
Dit
onderzoek
heeft
vanwege
bezuinigingsmaatregelen nooit
plaatsgevonden (zie ook NRLO).
punten kritiek
De Stichting Lekker Dier heeft op
een aantal
op het huidige beleid:
wordt
niet
nagedacht over sociale en maatschappelijke
- Er
aspekten van deze problematiek, in tegenstelling tot technische aspekten, waar veel aandacht wordt besteed;
ad-hoc
recombinant-DNA werkzaamheden
kommissie
voor
- De
stelt bij de beoordeling van onderzoek
geen ethische vraQ€¤;

- Wettelijk gezien is ten aanzien van ethische aspekten rondom transgene landbouwhuisdieren nog nauwelijks
een doordacht beleid tot stand gekomen. Momenteel
is er nog geen
regelgeving op dit terrein.
Een medewerker wijst verder op het verschuiven van de normen,
zoals
bij
het
toepassen
van embryotransplantatie het
ook
geval is geweest. Hij heeft weinig
hoop op een moreel besef
bij onderzoekers.
Het zou een goede zaak zijn als vanuit de overheid de wenselijkheid van
transgene landbouwhuisdieren ter diskussie gesteld zou worden.

[

De Stichting wijst genetische manipulatie bij landbouwhuisdieren volledig af. Dit doet ze om de volgende redenen:
1. Genetische manipulatie
voor het welheeft konsekwenties
zijn van
dieren. Genetisch gemanipuleerde dieren vertonen
tot nu toe allerlei niet voorziene aandoeningen en gebreken. De aantasting van gezondheid en welzijn is niet voorspelbaar. Daarbij
komt dat
genetische manipulatie veelal
produktieverhoging tot doel heeft. Dergelijke hoog-produktieve koeien en varkens
lijden vaker
aan specifieke produktieziekten. Tot
slot speelt
de vraag
in hoeverre een
dier met soort-vreemd genetisch materiaal
nog koe,
zich
varken of kip kan voelen.
2. Het dier wordt al
sinds lange tijd gedwongen zich aan te
passen
aan de omstandigheden,
die met
door bename
drijfsekonomische maatstaven worden
bepaald. De omstandigheden in de bio-industrie
gaan het aanpassingsvermogen
van
de dieren
te boven. De dieren worden daarom fysiek
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geschikt gemaakt voor het
systeem. Genetische manipulatie
is de volgende stap om de dieren geheel aan te passen aan
de omstandigheden. Daarbij wordt
geheel voorbijgegaan aan
de eigenwaarde van de dieren. Dit is ethisch gezien onaanvaardbaar.
3. Genetische manipulatie wordt eveneens afgewezen omdat voor
het
oplossen
van problemen
in de veehouderij nog vele
alternatieve mogelijkheden onbenut worden.
(Schaap, Lievense, 1989).
Nederlandse Bond ter Bestrijding van de Vivisektie (NBBV)
De NBBV is een vereniging die
zich ten
doel stelt
het afschaffen van alle dierproeven.
In 1988
is de NBBV betrokken geweest bij de komst van Jeremy
Rifkin naar Nederland. De problematiek rond
transgene dieren
is een
belangrijk aandachtspunt.
Ook ten aanzien van transgene dieren blijft het
standpunt
van de NBBV over totale
afschaffing van
dierproeven
overeind
staan.
Zij hanteren
daartoe de volgende argumenten:
- de integriteit van het dier wordt aangetast;
het welzijn
van het
dier door
- de NBBV gaat ervan uit dat
genetische manipulatie wordt aangetast,
tenzij het tegendeel wordt bewezen;
het
nut
van
- er heersen twijfels over
het
toepassen van
transgene dieren.
Ook proeven,
die ten goede lijken te komen aan de gezondheid
van de mens, zoals het kankeronderzoek met behulp
van transgene muizen, worden afgewezen.
Het
minder
gevoelig maken
van dieren voor ziekten, door
middel van genetische manipulatie,
wordt
door
de NBBV afgewezen als zijnde tegennatuurlijk. Bovendien vindt dit soort
onderzoek vooralsnog plaats ten behoeve van
de bio-industrie
hetgeen de NBBV afwijst (den Uyl, 1989).
Eind januari
1989 heeft
de bond, in samenwerking met Stichting Lekker Dier, een aktie gevoerd tegen de experimenten met
genetische gemanipuleerde muizen aan de Landbouwuniversiteit.
Niet alleen het illegale
karakter (geen Hinderwetvergunning)
vormde aanleiding voor deze aktie. Maar ook omdat het om een
nieuw soort dierproeven gaat,
waarbij de
integriteit en het
welzijn van de dieren wordt aangetast en waarbij de grenzen
van de natuur worden overschreden. Beide organisaties verlangen een
algeheel verbod op genetische manipulaties met dieren. In een brief aan de leden van de Tweede Kamer vragen ze
hen om
initiatief te nemen om te komen tot een totaal verbod
op experimenten met betrekking tot genetische manipulatie bij
dieren.
Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren (NVBD)
In
1985
is
binnen de NVBD een beraad gestart over nieuwe
technieken in de dierlijke produktie. Naast embryotransplantatie en BST
is ook genetische manipulatie bij (landbouwhuis)dieren besproken. Dat
heeft
geresulteerd
in een (nog
niet afgeronde) interne notitie. Verder is de NVBD erg aktief
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op het terrein van de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren. In 1985 heeft de vereniging haar eigen wet uigebracht
van toepa"Een wet voor het welzijn van dieren". De wet is
ssing op alle groepen en soorten dieren, die door de mens in
tegenstelling tot het
Dit
in
hun welzijn worden bedreigd.
met name is gericht op dieren, die
wetsvoorstel van L&V dat
stelt de NVBD de
haar wet
door de mens worden gehouden. In
van alle dieren voorop. Dieren moeten worden
eigen belangen
beschermd omdat ze een eigen waarde hebben. Dit resulteert in
het welzijn van het
benadelen van
het uitgangspunt
dat het
dier ongeoorloofd is, tenzij er voor de mens een noodzakelijk
In de wet doet de NVBD ook het voorstel tot de
doel bestaat.
Dieren. De Raad
oprichting van een Raad voor het Welzijn van
moet dienen als extern adviesorgaan en moet breed zijn samengesteld.
dat genetische
het
standpunt
in
De vereniging neemt thans
dieren niet
toegestaan mag worden op grond
manipulatie bij
van de volgende argumenten:
- de integriteit van het dier wordt aangetast;
onvoldoende bekend over de aantasting
- er is nog volstrekt
van het welzijn van dieren;

transgene dieren zijn
risiko’s
van
konsekwenties
en
- de
onvoldoende bekend voor milieu en samenleving;
- het toelaten van transgene dieren betekent een verdergaande
verschuiving van de grenzen bij het gebruik van dieren.
geldt voor alle groepen en soorten dieren. Wat
Dit standpunt
het proefdiergebruik
betreft proefdieren stelt de NVBD dat
beëindigd moet worden.
er een duidelijke behoefte is aan sturing
De NVBD vindt dat
brede disvan de ontwikkelingen. Zij is voorstander van een
hierover
en zal
organisaties
kussie
van maatschappelijke
hiertoe initiatieven ondernemen (v. Veen, 1989).
9.9.

Konsumentenorganisaties
Alternatieve Konsumenten Bond (AKB)
De Alternatieve Konsumenten Bond (AKB) heeft een terughoudend
standpunt ten
aanzien van genetische manipulatie bij dieren.
van een derHet belangrijkste argument is
dat ze het nut
hun
gelijke ontwikkeling niet
in
streven naar een
inzien
milieuvriendelijke
produktiewijze.
Verder
mens-,
dieren
gaat de ontwikkeling zo snel, dat de AKB zich afvraagt of de
gevolgen wel tijdig gesignaleerd kunnen worden. Op dit moment
is niet duidelijk wat de
zijn de gevolgen niet
bekend. Het
effekten van genetische manipulatie zijn op latere generaties
en welke
afname van de genetische variatie kan
gevolgen een
is wie van
hebben. Een derde argument is dat het onduidelijk
gaan profiteren
deze ontwikkelingen
en hoe
groot die groep
zal zijn. Het doorbreken
van
is
de
soortgrens
tevens een
voor de AKB om zich terughoudend op te
zwaarwegend argument
stellen. Tot slot vraagt de AKB zich af
in hoeverre dit zal
leiden tot
genetische manipulatie bij de mens, een ontwikkeling die wordt afgewezen (Brouwer, 1989).
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Consumentenbond
De Consumentenbond verdiept zich pas sinds
kort in biotechnologie en genetische manipulatie.
Er zijn over deze onderwerpen nog geen kant en klare antwoorden. Ook
op dit terrein
worden de algemene basisprincipes van de bond gehanteerd, te
weten: Voor de konsument
moet een
optimale veiligheid gegarandeerd kunnen worden en de konsument heeft recht op informatie. De veiligheid kan
nog niet
worden gegarandeerd omdat
de
risiko-analyses
nog niet
voldoende
betrouwbaar
zijn
(Nieuwlandt, 1989).
KonsumentenKontakt (KK)
Konsumentenkontakt maakt zich op
het gebied
van de biotechnologie en genetische manipulatie ernstig zorgen om een aantal zaken. Dat zijn onder andere:
- De patentwetgeving;
- Een onbetrouwbare risiko-analyse. Ze zijn van mening dat op
dit moment
nog te weinig kennis is om een goede analyse op
te zetten. Ze wijten dit aan nalatigheid van de wetenschappèfs;

- Slecht geregelde
inspraak. De COGEM is
een kommissie die
vooral bestaat uit wetenschappers
en
niet
uit
een brede
vertegenwoordiging
vanuit
de samenleving, zoals Konsumentenkontakt graag zou zien;
- Nauwelijks openbaarheid van informatie.
Veel onderzoeksresultaten zijn geheim waardoor de konsument niet weet wat er
speelt. De houding van Konsumentenkontakt bij
nieuwe ontwikkelingen is dan terughoudend.
KK konstateert
dat
de ontwikkelingen
zo snel gaan dat er
nauwelijks
tijd
is om zogenaamde
'tegendeskundigheid’ te
ontwikkelen. KK pleit er dan ook voor om een bepaald percentage van het huidige onderzoek vrij
te maken voor onderzoek
naar sociale en maatschappelijke aspekten. Donia, voorzitter
van KK, is van mening dat de overheid hen in staat moet stellen om de kennis over biotechnologie bij te spijkeren (Donia,
1989).
KK vindt dat ontwikkelingen in het onderzoek in het verlengde
moeten staan van wat
de konsument
wil. Omdat op dit moment
onder de konsument een
trend te bespeuren is
naar meer natuurlijk voedsel,
keurt KK de ontwikkeling van voedsel via
genetische manipulatie af (Schuttelaar, 1989).
Donia konstateert dat de wetgeving op
het
terrein van de
biotechnologie niet
goed
is
geregeld.
Zo ontbreken in de
COGEM vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven en konsumentenorganisaties. De
laatsten hebben
voorgesteld om een subkommissie biotechnologie
in het
leven te
roepen, waarin de
diskussie over mogelijke problemen en wenselijkheden rond de
biotechnologie plaats kan vinden (Donia, 1989).
9.10.

Milieuorganisaties
Vereniging Milieudefensie
Vereniging Milieudefensie (VMD) vindt het belangrijk om in de

82
biotechnologie en genetische manipuaandacht
aan
toekomst
latie te besteden. Een beleidsmedewerker (van Brakel) heeft
gekregen van het Bestuur tijd vrij te maken voor
de opdracht
deze onderwerpen. De opstelling van VMD is dat heel voorzichgenetische manipulatie moet worden omgesprongen, en
tig met
wel om de volgende redenen:
1. De risiko’s van genetische manipulatie zijn nog onbekend.
2. De mogelijkheid dat er iets fout gaat is aanwezig.
genetische manipulatie niet noodzakelijk
VMD vindt dat waar
houdt in dat er
gebruikt.
Dit
niet
worden
is,
het
moet
maar dat genegezocht zal moeten worden naar alternatieven,
wordt
afgewezen. Ten
principieel
niet
tische manipulatie
(landbouwhuis)dieren
leven binnen de
aanzien van transgene
vereniging morele bezwaren.
De vereniging overweegt om aktiviteiten in Europees verband
tegen het pate ontplooien. Er wordt gedacht om een proces
tenteren

van

levende

organismen

te starten.

Daarmee zouden

ze willen samenwerken met andere organisaties, zoals het NAJK
(van Brakel 1989).
Stichting Natuur en Milieu (SNM)
Lucas Reijnders, medewerker van de Stichting Natuur en Milieu
(SNM), houdt zich al jaren aktief bezig met biotechnologie en
Hij
maakt
onder andere namens SNM
genetische manipulatie.
deel uit
van de ad hoc kommissie rekombinant-DNA werkzaamheden. Zijn voornaamste bezwaar tegen de huidige ontwikkelingen in de biotechnologie is het ontbreken van een betrouwbaar
is
van mening dat tijdelijk
Reijnders
beoordelingssysteem.
toepassingen van biotech(moratorium) voor
een stopzetting
nologie
in
de
landbouw en het milieu ingevoerd zou moeten
worden. In die periode zou zo’n beoordelingssysteem met onder
andere
risiko-analyse
tot stand gebracht moeten
een goede
worden.
Reijnders vindt dat bepaalde toepassingen in de biotechnologie negatieve gevolgen kunnen hebben voor de natuur.
het ogenblik wordt de natuur vaak effektief beschermd
" Op
en koude.
door extreme omstandigheden, zoals droogte, zout
Daarnaast zorgt
tsé-tsé vlieg, die slaapbijvoorbeeld de
ziekte bij vee veroorzaakt, ervoor dat het onmogelijk is om
in Midden-Afrika.
Ga je bijvoorbeeld
rundvee
te
houden
tegen
de tsé-tsé
runderen introduceren, die bestand
zijn
tropisch
regenwoud
vlieg, dan
dat
heel
nadelig
voor
het
is
in Afrika."
het in
Wat betreft patentering is
Reijnders van mening dat
beginsel getuigt
van onvoldoende respekt voor het leven. Het
van
gaat daarbij om een
soort
toeeigening
het
leven, die
niet kan
accepteren (Reijnders, 1989Reijnders principieel
2).
Naar aanleiding van de illegale proeven met genetisch gemanipuleerde muizen
in Wageningen
vraagt Reijnders zich af of
zulke experimenten wel voldoen aan de eis van voldoende respekt voor
Naar zijn mening is dat niet het geval.
het dier.
Genetische manipulatie tast het welzijn van de muizen ernstig
aan.
Datzelfde
geldt
de toekomstige experimenten met
voor

~
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transgene varkens.
door dieren onde vleesproduktie
" Een verbetering van
geneeslijk ziek te maken is verwerpelijk. [..] Deze proeven
dienen dan ook niet te beginnen ", aldus
Reijnders (Volkskrant, 14-1-89).
Stichting Natuur
er op het terrein van
en Milieu vindt dat
genetische manipulatie bij
dieren
ethische grenzen gesteld
moeten worden.
echter nog geen uitgesproken standpunt
Er is
liggen, al
over waar die grens
precies moet
zal er hoogstwaarschijnlijk niet veel geaccepteerd worden (Logeman, 1989).
9.11.

Kontaktgroep Biotechnologie en Samenleving (KBS)
De KBS
is opgericht
door een
aantal organisaties en mensen
die zich ernstig zorgen maken om de ontwikkelingen
in de
biotechnologie.
De KBS
dient
ten
eerste als een uitwisselings- en diskussieplatform voor wetenschappers
en maatschappelijke groeperingen.
Daarnaast
wil
de KBS een bijdrage leveren aan een
verantwoorde
van
biotechnologische toepassingen,
invoering
zodat deze
ten goede kunnen komen
aan de mondiale samenleving. De KBS heeft de volgende taken:
1. Informatievoorziening en -uitwisseling
2. Meningsvorming
3. Samenwerking en koördinatie.
Het is de bedoeling dat de KBS zich zal richten op specifieke
ontwikkelingen in de biotechnologie, zoals de patentering, de
vrijlating van gemodificeerde organismen en genetische manipulatie bij dieren.

9.12.

Aktiviteiten in het buitenland
Ook
in
het
buitenland wordt
veel aandacht besteed aan de
diskussie rondom biotechnologie en genetische manipulatie. In
deze paragraaf
worden twee organisaties beschreven die zich
zeer
kritisch opstellen
genetische manipulatie.
tegenover
Verder wordt
een beeld gegeven
van de binnen de Europese
Kommissie en het Europese Parlement.
Foundation on Economic Trends (Rifkin) - Verenigde Staten
Rifkin is president van de "Foundation on Economic Trends" in
Washington D.C..
Hij wordt
beschouwd als milieu-aktivist en
houdt zich als zodanig intensief bezig met genetisch gemanipuleerde organismen.
De Foundation heeft een aantal rechtzaken lopen tegen het vrij laten van organismen in de natuur en
tegen
in
experimenten
laboratoria, waarbij wordt gemanipuleerd met organismen. Hieronder
volgt een
overzicht van een
aantal processen, die momenteel worden gevoerd.
1. Een proces tegen het vrijlaten van bakteriën in de natuur,
die gewassen beschermen
tegen vorst
(Ice-minus bacterie
bij aardbeienplantjes). Argumenten:
- ekologische risiko’s zijn nog niet bekend
is klein dat er iets gebeurt, maar de
- de kans
gevolgen kunnen enorm zijn.
2. Een proces waarin de Foundation zich
in zijn algemeenheid
verzet tegen
het opzettelijk vrijlaten van gemanipuleerde
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organismen in de natuur. Argument:
- gevolgen van de kreatie van nieuwe levensvormen
zijn nog onbekend.
tegen het
3. Een rechtzaak waarbij de Foundation zich verzet
overplaatsen van menselijke genen in mikro-organismen.
Hierbij wordt genetische integriteit en intrinsieke
komplexiteit van
elk organisme gezet tegenover manipuleerbaarheid.
De kern
van de
akties van
Rifkin is
zijn stellingname ten
aanzien van de risiko’s. Rifkin zegt: " Over de risiko’s, die
verbonden zijn aan genetische manipulatie, is
niets bekend.
Er bestaat geen enkele wetenschap die dergelijke experimenten
goed kan beoordelen
op
risiko-aspekten
".
De strategische
aanpak van Rifkin sluit hierbij aan: de ontwikkelingen moeten
resoluut worden tegen gehouden.
In september

1988 bracht

Rifkin een

bezoek van

een week aan

Nederland. In die week heeft hij een zevental lezingen gehouden en gesproken met
allerlei groeperingen,
zoals de kerken
(in het kader van het Conciliair Proces) en de CPJ.
Gen Ethisches Netzwerk - Duitsland
Het Gen
Ethisch Netwerk
(GEN) is opgericht in 1986. Het is
een internationale organisatie met
als
doel
een brede publieke diskussie
op te zetten over onderzoek, toepassingen,
gevaren

en

konsekwenties

van

genetische

manipulatie.

Ook

wordt aandacht besteed aan het zoeken naar alternatieven. GEN
zorgt voor kritische informatie op grond waarvan een diskussie
gevoerd kan worden. Ze verzamelt relevante informatie,
ondersteunt kritisch onderzoek,
organiseert
konferenties en
stuurt een nieuwsbrief rond. Daarnaast stelt GEN fundamentele
vragen, die door deze
technologie worden
opgeroepen, aan de
orde.
Bijvoorbeeld
ten aanzien
van ethische en wettelijke
aspekten. GEN is ontstaan uit een groeiend besef
dat genetische manipulatie een grote
invloed zal hebben op bijna elke
menselijke aktiviteit en het milieu. Belangrijke beslissingen
over de
richting van
deze nieuwe technologie worden gemaakt
onder grote
druk van bedrijfsleven en
overheid, die hierin
een sleuteltechniek
zien voor
economische macht
in de toekomst. In
dat
brede publiek
besluitvormingsproces
is
het
sterk ondervertegenwoordigd.
Dat
heeft geresulteerd in een
gevaarlijke, ondemokratische, voorbarige en
kritiekloze stimulering van genetische manipulatie.
GEN neemt
als organisatie
geen politiek
standpunt in en is
financieel onafhankelijk.

De Europese Gemeenschap
Mark Cantley is hoofd van CUBE,
dat staat
voor Concertation
Unit for
Biotechnolgy in
Europe. CUBE is een van de kommissies van de
Europese Gemeenschap.
Als
hoofd van CUBE is
Cantley een
toonaangevend persoon op het terrein van de biotechnologie binnen de Europese Kommissie.
Cantley is van mening
dat biotechnologie
een nuttig instrument
is om een
sterk
groeiende wereldbevolking een goede
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welvaart te kunnen bieden zonder vernietiging van de aarde.
Het in stand houden van het huidige welvaartspeil
kan alleen
door de produktiviteit op te voeren. De huidige landbouwoverschotten in Europa zijn van tijdelijke
aard. Het
is in het
belang
van
de
konsument
en
de samenleving om goederen te
produceren met minder grondstoffen, minder energie
en minder
ruimte. Het
is wenselijk om de kosten van de agrarische produktie te
verminderen,
ondanks
een
eventueel
verlies aan
arbeidsplaatsen.
Het
voedsel
moet
overal
tegen redelijke
prijzen
verschaft
kunnen worden,
aldus
Cantley (Cantley,
1988).
Het tegenwerken van ontwikkelingen in de wetenschap beschouwt
Cantley als een uiting van een afnemend zelfvertrouwen
in de
menselijke
en
capaciteiten
in
de
verworvenheden van onze
samenleving om te
leren,
te
verbeteren
en
te korrigeren.
Cantley gaat
ervan uit dat ook de wetenschap open staat voor
korrekties vanuit de samenleving.
Een belangrijke faktor waarmee rekening gehouden moet worden
is de konsument. Deze wil steeds beter geinformeerd worden en
is niet ongevoelig voor het lijden van het dier of aantasting
van het
milieu. Nodig zijn goede regels en wetgeving en wetenschappelijke experimenten,
die moeten
aantonen wat de

voor- en nadelen zijn.
Volgens Cantley houden nieuwe toepassingen op het gebied van
genetika of biotechnologie niet in dat er principieel anders
tegen het
lijden en
de rechten
van dieren moet worden aangekeken. Het kan zelfs zo zijn dat, als een dier
gezonder en
produktiever is
en daardoor meer waard wordt, er beter voor
dat dier gezorgd zal worden.

In 1987 zijn bij het Europees Parlement (EP)

twee resoluties

aanvaard over
biotechnologie.
In
haar
resolutie ’Over de
gevolgen voor de
Europese
landbouw van
toepassing
van de
biotechnologie' geeft
het EP aan dat bij de gebruikmaking en
toepassing van
biotechnologie rekening
gehouden moet worden
met alle
ekologische gevolgen.
Daarnaast wenst het EP onder
andere dat men zich bij het telen van
dier- en plantesoorten

meer laat

leiden door een streven naar kwaliteitsverbetering

dan door een streven
naar
produktieverhoging,
met voortdurende eerbiediging van de fundamentele natuurlijke kenmerken
van deze rassen en soorten (doc. A2-159/86). In
de resolutie
'Over biotechnologie
in Europa:
de noodzaak van een geïntegreerd beleid' adviseert het EP aan de Europese Kommissie om
vertegenwoordigers van alle betrokken bevolkingsgroepen in al
haar advies- en evaluatie-instanties op het
gebied van biotechnologie op
te nemen
en hen te betrekken bij besluitvorming over toekomstige onderzoeksprioriteiten (doc.A2-134/86).
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9.13.

De argumenten op een rij
De argumenten
die
in
dit hoofdstuk worden genoemd door de
verschillende betrokken groeperingen worden in deze paragraaf
op een
rij gezet?
Er kan
een onderscheid worden gemaakt in
algemene argumenten, ekonomische argumenten,
morele argumenten,
argumenten met
betrekking
tot
mogelijke gevolgen en

argumenten ten aanzien van het besluitvormingsproces.
Argumenten vóór het toepassen van genetische manipulatie bij
dieren:
algemeen:
een nuttig instrument om de wereldbevol- Biotechnologie is
king welvaart te bieden zonder vernietiging van de aarde;
- Als we in Nederland het onderzoek niet doen, doen ze het in
het buitenland wel;
is
in wezen
niets anders dan de
- Genetische manipulatie
klassieke fokkerijtechnieken.
gevolgen:
- Als we het onderzoek niet doen, komen we niet te weten wat
de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn;
Het
onderzoek
worden belemmerd door mogelijke,
mag
niet
maar nu nog onbekende, gevolgen;
- Niemand
kan
aangeven
waarom genetische manipulatie een

probleem is;
- Het milieu kan verbeterd worden door een betere fosfaat- en
stikstofbenutting.

ekonomie:
dier
is
meer waard
en zal
- Een gezonder en produktiever
beter worden verzorgd;
- Om ekonomische resultaten te bereiken is nog veel onderzoek
noodzakelijk;
- De integratie van deze
technologie in
het produktieproces
zal strategisch voordeel voor bedrijven opleveren.
Argumenten tégen het (te snel) toepassen van genetische mani-

pulatie bij dieren:
algemeen:
- Genetische manipulatie is geen oplossing om huidige problemen in de intensieve veehouderij op te lossen;
er
sprake
zal
zijn
van nut, zal dat met name
- Voorzover
gelden voor het bedrijfsleven.
gevolgen:
haalbaar
grote bevoor
- Genetische manipulatie is alleen
drijven, met als gevolg het verdwijnen van kleine boeren;
invloed
van
- Door
(multinationale)
ondernemingen
zullen
boeren greep op het fokproces verliezen;
- De risiko’s van genetische manipulatie zijn onbekend;
iets gebeurt
is klein,
- De kans dat er
de gevolgen kunnen
heel groot zijn.

3

Een diepgaande analyse van
alle argumenten
is in dit
onderzoek niet mogelijk gebleken. In een
vervolgonderzoek in
opdracht van
de NOTA (zie paragraaf 2.3.3.) zal hieraan meer
aandacht worden besteed.
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moreel:
- Het

is

niet de

taak van

de mens

om het beter dan God te

willen doen;

- Door genetische manipulatie dreigt het besef van het werken
met schepselen van God verloren te gaan;
- De aarde staat niet grenzeloos ten dienste van de mens;
- Niet elke mogelijkheid die wordt geboden moet ook automatisch worden uitgebuit;
De
integriteit van het dier wordt aangetast;
De
soortgrens
wordt doorbroken;
Om
een
’goed’
transgeen
dier te ontwikkelen zijn meerdere
generaties misbaksels gebruikt.

besluitvorming:
gaan te snel om een goede afweging moge- De ontwikkelingen
lijk te maken;
- Er is geen openbaarheid van informatie;
is
het
- In het besluitvormingsproces
brede
publiek sterk
ondervertegenwoordigd;
- De risiko-analyses zijn nog niet voldoende ontwikkeld;
is
geen
specifieke wetgeving waarbinnen ethische een
- Er
maatschappelijke aspekten tot hun recht komen;
randvoorwaarden/kriteria
- Er zijn geen
voor
het
doen van
genetisch onderzoek.
De argumenten vóór zijn ofwel algemeen van aard ofwel gebaseerd op ekonomisch
voordeel
voor
bedrijven.
Met
name de
algemene argumenten
zijn zo vaag, dat
de vraag gesteld kan
worden welke waarde dergelijke
argumenten bij
een diskussie
over zo’n belangrijk onderwerp als genetische manipulatie bij

dieren mogen hebben.
De argumenten tégen zijn
gebaseerd op morele
bezwaren, de
onbekendheid van
de gevolgen
en een eenzijdig besluitvormingsproces. Met betrekking tot
een technologische ontwikkeling is met name
de uitwerking van de morele argumenten betrekkelijk nieuw. De andere argumenten gaan
al jarenlang op
voor andere
technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en robotisering.

Samenvatting
Er kan worden gekonstateerd dat de
houding ten
aanzien van
biotechnologie en genetische manipulatie uiteen loopt. Bij de
meeste organisaties is een mening
over
transgene landbouwhuisdieren nog
niet gevormd.
Om zicht te krijgen op de verschillende houdingen kan grofweg een indeling worden gemaakt
in een viertal kategorieën.
Die indeling
ziet er als volgt

uit:

a. Men staat zonder meer positief tegenover
genetische manipulatie, met als argumenten:
- het is goed voor de landbouw en de ekonomie;
- een nieuwe technologie is toch niet tegen te houden;
het niet
- als wij
doen, doen
ze het
in het buitenland
wel.
b. Men laat genetische manipulatie
en
(transgene landbouwhuisdieren) toe
en start
ondertussen een diskussie in de
samenleving.
Argumenten
voor
een
dergelijke opstelling
Z1jn:
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voorlichting en (eventueel) diskussie
van
middel
- door
kan de samenleving wennen aan transgene landbouwhuisdierèn;

naar transgene landbouwhuisdieren
het onderzoek
- als we
niet doen komen we ook niet te weten wat de positieve en
negatieve gevolgen zijn.
nog geen uitspraak over al dan niet invoeren van
c. Men doet
transgene landbouwhuisdieren maar stelt dat
van transgene landbouwhuis- eerst over de wenselijkheid
dieren een uitspraak gedaan moet worden voordat er onderzoek naar wordt verricht;
alle mogelijke gevolgen
ingevoerd
ze worden
- voordat
bestudeerd moeten zijn.
d. Men staat introduktie per definitie niet toe.
geplaatst worden in
het best
van de CPJ kan
De opstelling
kategorie c. Daarmee laat de CPJ zien dat ze het noodzakelijk
vinden dat
eerst een diskussie gevoerd moet worden, alvorens
over te gaan tot onderzoek aan universiteiten en laboratoria.
dat tot op dit moment geen platDe CPJ konstateert daarbij
diskussie gevoerd kan
form aanwezig is, waar
een dergelijke
laat ook
zien dat de CPJ zich niet neerlegt bij
worden. Het
technologie, en dat
een autonome ontwikkeling van een nieuwe
de CPJ ook niet zonder meer tegen genetische manipulatie bij
begrip bij
landbouwhuisdieren is. De CPJ pleit in feite voor
opstelling.
voor
hun
samenleving
wetenschappers en
in de richting
gaat meer
De houding
van boerenorganisaties
van CPJ,
houding
de
van kategorie b/c. Een overeenkomst in
is
ze allen pleiten voor een toetsing
en NCBTB
KNBTB
dat
vooraf. Dit wordt overigens ondersteund door een groot aantal
de Raad van Kerken en een aantal
groeperingen,
waaronder
politieke partijen.
worden onderHet standpunt van de onderzoekers kan het best
a of b. Hun standpunt betekent een
gebracht in
de kategorie
een onderscheid worden geja..mits opstelling. Daarbij kan
die van mening zijn dat alles moet
maakt
in onderzoekers
transgene diekunnen en geen voorbehoud wensen te maken bij
van mening zijn dat
ren (kategorie
a.) en onderzoekers die
te worden aldienen
beantwoord
eerst fundamentele vragen
vorens tot transgene dieren over te gaan (kategorie b.).
het meest overeen
De opstelling
bedrijfsleven komt
van het
bedrijven zich langzamet kategorie a. Alhoewel
een aantal
merhand wel
gaat realiseren
dat voorlichting aan het Nederlandse publiek noodzakelijk is.
principe
tegen geneDierenbeschermingsorganisaties zijn in
tische manipulatie bij dieren.
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HOOFDSTUK 10

EEN ETHISCH VERANTWOORDE AFWEGING

In dit hoofdstuk wordt een manier beschreven waarop een ethische verantwoorde diskussie gevoerd zou kunnen worden. In
paragraaf 1
worden allereerst
twee tegengestelde visies met
betrekking tot het begrip natuur beschreven.
In paragraaf 2 wordt een theoretisch model geschetst,
aan de
hand waarvan zo’n ethisch verantwoorde afweging zou kunnen
plaatsvinden. Het voeren van een diskussie over transgene
landbouwhuisdieren is, gezien de verschillende standpunten en
argumenten, geen eenvoudige zaak. De waarde van de argumenten
is in veel gevallen niet duidelijk en het besluitvormingsproces is te eenzijdig gericht op ekonomische belangen.
Er ontbreekt een model, aan de hand waarvan deze zaken zichtbaar
gemaakt kunnen worden. Verhoog en Visser
hebben een toetsingsmodel ontworpen dat als uitgangspunt kan dienen voor dat
doel. Deze afweging moet worden onderscheiden van een strategische afweging,
waarbij
in veel sterkere mate machtsverhoudingen een
rol spelen.
Het theoretische model wordt besproken aan de hand van een voorbeeld.
Een vereenvoudiging van dit model is gehanteerd in de diskussieronde in de drie CPJ-regio's. Een korte bespreking hiervan
volgt in paragraaf 3.

10.1.

Tegengestelde visies
In de diskussie over transgene landbouwhuisdieren speelt het
natuurbegrip een belangrijke rol. Uiteindelijk zal de diskussie daarover
leiden
tot
een konfrontatie van fundamentele
waarden. Door deze waarden zichtbaar te maken krijgen mensen
een beeld van de konsekwenties van een bepaalde technologische toepassing. In het hieronder beschreven voorbeeld worden
twee tegengestelde fundamentele
visies
heel
globaal
geschetst.
Het uitgangspunt van de
eerste visie
is dat
de natuur niet
aan de wensen van de mens voldoet. Al sinds jaar en dag doet
de mens moeite om die natuur
te manipuleren
(naar zijn hand
te zetten). Met behulp van selektiemethoden en fokkerij-technieken is de mens daar behoorlijk in geslaagd. In de jaren 70
werd de
rekombinant-DNA techniek
bekend. In
de jaren 80 is
die techniek zodanig ontwikkeld
dat wetenschappers
het zien
als één
van de oplossingen van de problemen waarvoor we worden gesteld.
Zij gaan
ervan uit
dat op een gegeven moment
alle erfelijk
bepaalde
eigenschappen,
die
in natuurlijke
organismen voorkomen, bekend zijn. Ook de
relatie tussen die
eigenschappen en de betreffende genen wordt steeds duidelijker. Op grond van
die kennis
geloven
zij
dat natuurlijke
organismen zodanig
gemaakt kunnen worden dat deze exakt passen in een door de mens
gewenste
natuurlijke omgeving. Zo
zijn volgens hen vele planten niet aangepast aan droogte. Dus
worden dergelijke planten gemaakt. Zo sterven
nu vele dieren
aan bepaalde ziekten. Dus worden die dieren zo gemaakt dat ze
veel weerstand hebben tegen dergelijke ziekten.
In Nederland en
in
het
buitenland ontstaat
echter steeds
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meer weerstand tegen deze houding ten opzichte van de natuur.
Deze weerstand is gebaseerd op de mening dat
de natuur zelf,
in
samenwerking met
de mens,
in staat is om een optimale
situatie te kreëren.
Degenen met deze visie vinden het noch
noodzakelijk,
noch wenselijk
dat
de natuur met behulp van
genetische manipulatie zodanig wordt gevormd dat deze voldoet
aan de wensen van de mens. Argumenten die daarbij spelen zijn
zowel van ekologische als morele aard.
Deze visie
is gebaseerd op duurzaamheid en respekt voor de eigenwaarde van elk
organisme in de natuur.
Bovenstaande tegenstelling in visies laat zien dat vanuit de
ene visie
het heel
vanzelfsprekend is dat transgene dieren
worden ontwikkeld. Gaat men van de andere visie uit dan
blijkt
de
noodzaak
voor
transgene dieren niet aanwezig te
zijn.
10.2.

Het afwegingsmodel
De bedoeling van dit theoretische model
is dat
meer inzicht
wordt
verkregen
in
belangen
en visies van betrokkenen op
grond waarvan een keuze wordt gemaakt. Het gehele proces van
voorgenomen handeling tot en met de uitvoering is in kaart
gebracht. Aan de hand van dit model kan het maken
en gebruiken van
transgene landbouwhuisdieren bestudeerd worden (zie
figuur 10.1).
Als voorbeeld nemen we de handeling om een
transgeen varken
te ontwikkelen door
extra
PST-genen
in
het embryo in te
bouwen. Het doel van deze toepassing
is om meer
vlees en
minder
vet
per
dier
te krijgen.
Deze doelstelling staat
overigens los van de techniek: het is al jarenlang één van de
fokdoelen
van de varkenshouderij.
Niet
alleen
de toe te
passen techniek maar ook de doelstelling,
waaraan het onderzoek ten grondslag ligt, zou ter diskussie gesteld zou kunnen
worden. Hierop wordt echter niet verder ingegaan.
Een eerste afweging die plaats zou moeten vinden is of met de
beoogde
handeling het
mogelijk
is om het gestelde doel te
bereiken (effektiviteit).
Stel dat het fokdoel als zodanig wordt gehandhaafd en dat de
handeling redelijkerwijs
effekt zal sorteren. De onderzoeker
heeft dan de keuze tussen verschillende technieken. Grofweg
valt die keuze uiteen in twee mogelijkheden:
a. De onderzoeker gebruikt klassieke foktechnieken.
b. De onderzoeker
gebruikt genetische manipulatie als techniek.
Het vaststellen van de
redelijkheid en
noodzakelijkheid van
de eerste keuze staat
hier
niet ter diskussie. Immers al
jarenlang wordt

deze methode toegepast

om

varkens

te

fokken,

die beter aan het fokdoel voldoen.
Interessant is
het om na te gaan hoe de afweging zou kunnen
verlopen als voor de tweede mogelijkheid wordt gekozen. Het
betreft
nieuwe
een geheel
technologie, die mogelijkerwijs
anders beoordeeld zou kunnen worden
dan de
klassieke fokkerijmethoden. In de afweging gaat het enerzijds om de rede-
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lijkheid van de handeling vast te stellen en anderzijds om de
noodzakelijkheid aan te kunnen geven.
Om de redelijkheid van een handeling te kunnen vaststellen is

het nodig om de

belangen van

de betrokkenen

op een

rij te

in dit geval de onderzoeker, de
betrokkenen zijn
zetten. De
de konsuboer, de varkensfokkerijen, eventueel de overheid,
ment en
het dier. Per betrokkene kunnen de belangen in kaart
de betrokkenen
voor
konsekwenties
worden gebracht en welke

bij het

verwacht kunnen worden.

de handeling

uitvoeren van

Deze belangen en

gevolgen

kunnen

worden

getoetst

aan een

aantal kriteria zoals de wet- en regelgeving, beroepskodes en
ethische beginselen.
noodzakelijkheid
van de
kan
de
Naast de redelijkheid
ook
vraag
of
een
han handeling in ogenschouw worden genomen. De
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met het beoogde doel
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- mensen
_
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NOODZAKELIJKHEID van de
handeling
I

Toetsingskriteria

- wettelijke

ALTERNATIEVEN

- ethische
beginselen

- beroepskodes
-

publieke opinie

TOELAATBAARHEID
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UITVOERING

figuur 10.1: Het toetsingsmodel van Verhoog (Uit:

de

rol van

ethiek en beleid in de bescherming van landbouwhuisdieren,

november

1987)

deling noodzakelijk is roept de vraag

Zijn er

op hoe

het

anders kan.

één of meer alternatieven voorhanden dan zou dat een

argument kunnen zijn om de beoogde
handeling inderdaad niet
uit te voeren. In het geval van het transgene varken lijkt de
klassieke fokkerij vanuit het oogpunt van
boeren en varkensfokkers een
reeël alternatief voor het gestelde fokdoel. Van
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elk alternatief zal de redelijkheid vastgesteld moeten worden
en een belangenafweging moeten worden gemaakt. Elk alternatief zal
andere konsekwenties hebben voor
één of meer
betrokken belangengroepen.
In de afweging met betrekking tot
transgene varkens kan onder andere worden
gedacht aan alternatieven die meer recht
doen aan de intrinsieke waarde van
het dier. Men zou ervan uit kunnen gaan dat het behoud van de
intrinsieke waarde een noodzakelijkheid is. Wordt vanuit die
optiek de intrinsieke waarde aangetast dan zou het
dier niet
als middel gebruikt mogen worden.
Mocht een
alternatief voorhanden zijn, dan moet dat alternatief ook door het merendeel van de betrokkenen worden geaccepteerd. In gevallen dat de voorgenomen handeling konfliktsituaties oproept, kan als
alternatief
worden gesteld dat
naar andere mogelijke handelingen wordt gezocht.
De afweging tussen de redelijkheid en noodzakelijkheid van
een handeling zal resulteren
uitspraak over
in een
de toelaatbaarheid
van
handeling.
een
Het is mogelijk om aan de
handeling, op grond van de
resultaten
van de diskussies,
bepaalde kondities met betrekking tot de uitvoering te stellen. Na het nemen van eventuele noodzakelijke beleidsmaatregelen, zoals
bijvoorbeeld het aanpassen van een wet, kan tot
de uitvoering van de handeling worden overgegaan.
In de praktijk van het afwegingsproces
spelen machtsfaktoren
een grote
rol. Het
is de bedoeling dat deze machtsfaktoren
in de ethische afweging zoveel
mogelijk worden vermeden,
alhoewel
dat
niet
eenvoudig
te realiseren zal zijn. In de
diskussie over transgene landbouwhuisdieren
zijn de belangen
echter
nog minder
groot
dan bij andere biotechnologische
ontwikkelingen. Dit biedt
de mogelijkheid om de diskussie
enigzins zuiver
te voeren.
Daarvoor is het wel noodzakelijk
dat op zeer korte termijn wordt
besloten dat
onderzoek naar
transgene
landbouwhuisdieren
pas wordt
toegestaan na een
diskussie.
10.3.

De diskussie binnen de CPJ
In oktober 1988 is binnen drie regio’s van de CPJ een diskussie gevoerd over transgene landbouwhuisdieren. Deze diskussie
is opgezet volgens een sterk vereenvoudigde weergave van het
hierboven beschreven model.
Aan de
hand van een vijftal konkrete situaties werden aan de
deelnemers van de diskussie de volgende vragen voorgelegd:
1. Gaat het om een noodzakelijke handeling 7
2. Zijn er alternatieven aan te geven 7
3. Is de toepassing wel wenselijk 7
Onder andere de volgende voorbeelden
zijn op deze manier
besproken:
verhogen/verbeteren van de produktie door middel van
- het
genetische manipulatie;
van de weerstand tegen
ziekten bij dieren
- het verbeteren
door middel van genetische manipulatie;
- het produceren van diervreemde stoffen door het dier;
- het

toepassen

van genetische

manipulatie om meer te weten
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te komen over biologische
bij de mens.

processen

en

erfelijke ziekten

Een dergelijke aanpak werd door de aanwezigen als zeer zinvol
ervaren, omdat ook van een andere kant tegen de problematiek
aangekeken werd.
Met name het nadenken over alteratieven en
het zich afvragen of een bepaalde toepassing wel wenselijk is
leverde een
nuttige diskussie op. De deelnemers aan de diskussie waren gemotiveerd doordat
ze het
idee hadden
dat de
diskussie nog
enigzins zinvol was. Dit idee was gebaseerd op
het feit dat
momenteel
nog geen onderzoek
naar transgene
landbouwhuisdieren in Nederland wordt verricht.
Op grond van deze diskussies zal het standpunt van de CPJ ten
aanzien van transgene landbouwhuisdieren worden aangescherpt.
De benaderingswijze
heeft
laten zien dat aan een bepaalde
keuze ook konsekwenties zijn verbonden. Juist
die mogelijke
konsekwenties hebben
in het bijstellen van het standpunt een
belangrijke rol gespeeld.
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HOOFDSTUK 11

HET BESLUITVORMINGSPROCES

In dit hoofdstuk gaat
het
om het
besluitvormingsproces en
welke rol de verschillende aktoren spelen.
Met name
het bedrijfsleven en de onderzoekers vragen om een
sterke stimulering van genetische manipulatie.
Ze vinden
daarin steun bij het ministerie van Ekonomische Zaken. Beide
aktoren nemen een sterke positie
in.
De
rol
en macht van
bedrijfsleven en onderzoekers wordt besproken in paragraaf 1
en 2.
De overheid neemt een aparte positie in. Enerzijds
treedt ze
op als stimulerende aktor, anderzijds heeft ze ook een regulerende taak. Of deze dubbele taakstelling gewenst is en hoe
het eventueel anders zou kunnen komt in paragraaf 3 aan bod.
De rol van de politieke partijen is nog weinig doorslaggevend
geweest in de besluitvorming over de
richting waarin de
biotechnologie
en met
name genetische manipulatie gestuurd
moeten worden. De oorzaken hiervan worden besproken in paragraaf 4.
Andere aktoren
in de samenleving hebben een zeer geringe
invloed op de bsluitvorming.
Dat is onder andere
te wijten
aan gebrek aan voldoende
informatie, het niet 'deskundig'
genoeg zijn om de diskussie aan te kunnen gaan, het gewicht
van de verschillende argumenten en het feit dat de meeste
organisaties geen standpunt innemen. Deze faktoren worden in
paragraaf 5 besproken.
Nuancering van de houding en het gedrag van de aktoren is in
dit hoofdstuk in een aantal
gevallen bewust
vermeden. De
bedoeling van dit hoofdstuk
is om aan te geven welke keuzen
gemaakt kunnen worden.
11.1.

De positie van het bedrijfsleven
Het bedrijfsleven heeft
in
de huidige
situatie een grote
invloed op het besluitvormingsproces over de richting van de
biotechnologie. Het bedrijfsleven heeft zich in
een zodanige
positie gemanouvreerd dat ze direkt invloed kan uitoefenen.
Het voorstel om een Raad voor de Biotechnologie in te stellen
als belangrijkste adviesorgaan
voor de overheid is daarvan
een duidelijk voorbeeld.
Gezien de ekonomische belangen die op
het spel
staan is een
verandering van
de opstelling van het bedrijfsleven nauwelijks te verwachten. Het
bedrijfsleven zal
niet willen achterblijven bij ontwikkelingen in het buitenland. En aangezien
ze daar veel verder
zijn, ook op het
terrein van transgene
landbouwhuisdieren,
zal
het
bedrijfsleven
inspelen op die
ontwikkelingen. Alleen als het gaat om een ontwikkeling, die
door
de samenleving wordt
afgekeurd of wantrouwend wordt
bekeken, dan zou mogelijk een sturing vanuit de samenleving,
bijvoorbeeld via de konsument, plaats kunnen vinden.
De meeste bedrijven zijn
in het algemeen niet bereid om bij
de ontwikkeling van
een
transgeen
dier ook
de mogelijke
neveneffekten te
laten onderzoeken.
Het voornaamste doel is
het realiseren van een rendementsverbetering van het
dier.
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11.2.

De positie van de onderzoekers
De belangrijke positie van onderzoekers
in
het besluitvormingsproces is
onder andere
te danken aan het feit dat zij
goed op de hoogte zijn van wat zich afspeelt op technologisch
gebied. Vanuit
die deskundigheid worden ze vaak geraadpleegd
door beleidsbepalende instanties. Ze nemen zitting in beleidzoals
in het
sadviserende en -voorbereidende
kommissies,
geval van biotechnologie de
diverse
Programmakommissies in
van het IOP. Op deze wijze kunnen onderzoekers een
het kader
stempel drukken op de richting van het technologiebeleid.
De opstelling van onderzoekers
ten
aanzien
van de ontwikkelingen is niet eenduidig, zoals uit hoofdstuk 9 blijkt. Dat
de positie
van de onderzoeker op wetenheeft te maken met
schappelijk gebied en de kontakten die met het bedrijfsleven
hun sporen in
worden onderhouden. Met name onderzoekers die
één van de vakgebieden van de biotechnologie hebben verdiend
is
onderhouden dergelijke kontakten.
Het
geen uitzondering
dat dergelijke
’excellente’ onderzoekers zowel voor een universiteit als voor een
bedrijf werken.
Deze verstrengeling
van belangen
kan van
invloed zijn op de positie en houding
van dergelijke onderzoekers in
eerdergenoemde kommissies. De
opstelling van dergelijke onderzoekers komt sterk overeen met
die van het bedrijfsleven. Dat is logisch, want
hun belangen
zijn
aan
sterk
elkaar
verwant. Zij zien geen enkel moreel
probleem in het toepassen van genetische manipulatie bij het
dier, in welke vorm dan ook. Alles wat bij het dier kan, is
vanuit hun visie min of meer
geoorloofd.
Een voorbeeld van
dergelijk onderzoek
vormen de
experimenten in Beltsville in
de Verenigde Staten,
waar
transgene varkens met allerlei
mankementen
Dergelijke neveneffekten worden
zijn gemaakt.
door hen als aanloopproblemen gekenschetst.
Een andere groep wetenschappers stelt zich
veel terughoudender op
en is van mening dat, alvorens genetische manipulatie
wordt toegepast, ze precies willen weten wat ze aan het doen
zijn. Zij
willen van
te voren aantonen dat er geen nadelige
effekten bij het -in de toekomst- te manipuleren
dier zullen
optreden. In hoeverre dat vooraf is te bepalen is niet duidelijk, maar de bereidheid is aanwezig om er vooraf over
na te
denken. In
het algemeen
zullen onderzoekers
met een dergelijke opstelling minder belang hebben bij
het
op
de markt
brengen van
hun uitvindingen.
Dat geeft ze de ruimte om ook
bepaald onderzoek af te wijzen. Deze ruimte wordt
de laatste
jaren overigens wel kleiner in verband met de bezuinigingen,
waardoor ze eerder zijn aangewezen op geld van
het bedrijfsleven.
De houding van onderzoekers
naar het publiek toe is tweeledig. In persoonlijke
interviews
en gesprekken
stellen zij
zich in veel gevallen genuanceerd op en hebben begrip voor de
argumenten van anderen. Ook laten zij
dan hun
twijfels zien
bij sommige toepassingsmogelijkheden. In openbare bijeenkomsten echter stellen de onderzoekers zich dikwijls veel minder
genuanceerd op. Het lijkt er in dergelijke situaties op alsof
ze hun onderzoek met hand en
tand willen
verdedigen en geen
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inmenging dulden vanuit de samenleving.
Het lijkt minder effektief om pogingen te doen
de opstelling
van bedrijfsleven
en individuele onderzoekers te veranderen,
alhoewel dit
niet nagelaten moet worden.
De ekonomische en
wetenschappelijke belangen wegen zwaar in de besluitvorming.
Wat betreft
het onderzoek
zou het veel beter zijn om vooraf
de richting van het
onderzoek te bepalen. Die
richting zou
dan ondersteund moeten worden door een breed draagvlak in de
samenleving. Overigens moet worden
voorkomen
dat
de onderzoeker
aan de universiteit
zijn/haar vrijheid verliest om
bepaalde fundamentele vragen op te lossen.
Er gaan stemmen op om de
inmenging van het bedrijfsleven op
universiteiten tegen te gaan
(o.a. de Hoogh, 1988). De universiteiten zouden weer
onafhankelijk moeten worden
en de
ruimte moeten
krijgen om
fundamentele vragen op te lossen.
Deze vragen zullen dan wel voor
een groot
deel gerelateerd
moeten zijn aan problemen in de samenleving.
11.3.

De positie van de overheid
De overheid heeft in het proces van technologische ontwikkeling zowel een stimulerende als regulerende
rol (zie hoofdstuk 9).
Op dit
moment bepalen de stimulerende aktiviteiten
(prioriteitstelling en gerichte financiering) de richting van
de technologie.
Het
stimuleren
van bijvoorbeeld de rekombinant-DNA techniek heeft
ertoe geleid dat
regels gesteld
moesten worden voor de veiligheid van de Nederlandse burgers.
Er gaan vragen op of het wel wenselijk is dat de overheid een
dergelijke dubbele
rol moet
blijven vervullen.
Zo wordt in
het rapport 'Kerken en Landbouw’ van
de Raad van Kerken de
vraag gesteld of de overheid zich niet teveel vereenzelfigt
met op technische en economische vooruitgang gerichte krachten en
belangen in de maatschappij.
Heeft de overheid zich
niet los te maken uit dat
bondgenootschap om de ekonomisch
zwakkere belangen en waarden van de samenleving te kunnen
dienen 7
Het OESO-rapport (Organisatie van Ekonomische Samenwerking en
Ontwikkeling)
'Biotechnology,
and the changing role of governments' (1988) benadrukt dat
overheden
zich
niet teveel
moeten laten verleiden door de 'biotechnology-boom' waardoor
de rol van het fundamentele onderzoek wordt verwaarloosd. Het
gebrek aan onderzoek naar
de risiko’s
van het in de natuur
brengen van gerekombineerde organismen vindt de OESO tamelijk
verontrustend. Overheden zouden meer aandacht moeten besteden
aan de mogelijkheden van de biotechnologie om milieuproblemen
te signaleren
en om het milieu te verbeteren in plaats van
het stimuleren van de biotechnologie om de konkurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken (Coles, 1988).
Op het
terrein van de transgene landbouwhuisdieren komt het
tweeledige karakter van
de overheid duidelijk
naar voren.
Enerzijds tracht
het ministerie van EZ via de PBTS-programma
bedrijven te stimuleren
dergelijk onderzoek
te gaan doen.
Aan
de andere kant
stellen de ministeries van Landbouw en
Visserij en WVC in
het ontwerp Gezondheids- en Welzijnswet
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voor Dieren dat de intrinsieke waarde van dieren een belangrijke afwegingsfaktor zou moeten zijn. Op een gegeven moment
zal

hierover een keuze gemaakt moeten worden:

wat

gaat

zwaar-

der wegen, het ekonomisch belang of het belang van het dier 7
De taak
van de overheid is om alle belangen in haar afweginstaat op
het terrein
gen te betrekken. Zoals het er nu voor
van de biotechnologie voeren met name ekonomische belangen de
boventoon. Het is daarom de vraag of een dergelijke afweging
aan deze overheid overgelaten kan worden. In ieder geval zal
de druk vanuit de politiek en vanuit maatschappelijke groeperingen groter moeten worden om het afwegingsproces te demokratiseren.
11.4.

De rol van de politiek
nog geen uitgesproOpvallend is dat veel politieke partijen
recombinant-DNA onderzoek en de toepasken
standpunt
over
terwijl
de Nederlandse overheid
singsmogelijkheden hebben,
een stimuleringsbeleid voert op dat terrein. Met name als het
gaat om fundamenteel verschillende visies in de samenleving,
zoals het geval is ten aanzien van het rekombinant-DNA onderzoek, moeten politieke partijen hun invloed aanwenden.
rekombinant-DNA onderzoek
Het innemen van een standpunt over
is, in een afweging van voor- en nadelen, een moeilijke zaak.
pas op
veel gevallen
Technologische ontwikkelingen komen in
de politieke agenda als de toepassingsmogelijkheden duidelijk
het
zicht op
liggen.
Zonder
binnen
handbereik
worden en
konkrete toepassingen blijft de diskussie vaag en abstrakt.
onderzoekers
tijdig
signalen zullen
Men vertrouwt erop dat
en
inforde
benodigde
uitzenden over mogelijke toepassingen
altijd
het
geval
is
verstrekken.
Dat
dit
niet
matie zullen
mag bekend worden verondersteld.
In dit
stadium van de ontwikkeling is het niet meer mogelijk
de belangen in
een ethisch verantwoord afwegingsproces te
wegen. Doordat
er al
vaak vele jaren aan kostbaar onderzoek
aan vooraf gegaan is, is de wens en het belang van investeerders om de technologie toe te passen zeer groot. De investeringen zullen immers terug verdiend moeten worden en de kans
op grote winsten is niet gering. Onder andere door een toenein het
mende invloed van het bedrijfsleven (zie hoofdstuk 2)
onderzoek gaan
ekonomische en bedrijfsbelangen een doorslaggevende betekenis spelen. De
in de
invloed van de politiek
diskussie wordt
daarmee enerzijds
kleiner, omdat dergelijke
belangen zwaar wegen in ons
huidige bestel.
Aan de andere
kant wordt
de rol
van de politiek des te belangrijker omdat
in de Nederlandse samenleving geen eenduidige visie bestaat
ten aanzien
van het
toepassen van de recombinant-DNA technologie. In het geval van transgene
landbouwhuisdieren geldt
omdat
dit
nog sterker,
ook morele waarden in het geding
komen. Het is aan de politiek om een uitspraak te doen over
noodzaak en wenselijkheid van de toelaatbaarheid van transgene landbouwhuisdieren in Nederland.
Hierbij geldt
dat het
niet
van
innemen
een standpunt ook als een standpunt moet
worden opgevat.
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11.5.
11.5.1.

11.5.2.

De rol van maatschappelijke groeperingen
Gebrek aan informatie
Een belangrijk
nadeel voor maatschappelijke groeperingen in
de diskussie over
de
richting van nieuwe technologieën is
het gebrek aan goede en voldoende
informatie. Dit
gebrek om
een verantwoorde afweging te kunnen maken is al jaren geleden
gesignaleerd (o.a. IWTS-nota, 1982).
Als resultaat
van deze
nota is de stichting Publieksvoorlichting voor Wetenschap en
Techniek opgericht.
Het uitgangspunt om het publiek voor
te lichten over wetenschap en
techniek is
dat mensen recht hebben op dergelijke
informatie. Vanuit
dat
gegeven zijn
twee benaderingen te
signaleren. De eerste benadering gaat ervan uit dat als het
publiek goed is geïnformeerd er geen
problemen zijn
te verwachten wat
betreft
de acceptatie van een technologie. In
het geval van de rekombinant-DNA techniek speelt bijvoorbeeld
wegnemen van angst een belangrijke rol. Voor het bedrijfsleven zou een dergelijke angst gevolgen
kunnen hebben bij het
afzetten
van een bepaalde produkten van de rekombinant-DNA
techniek. Voorlichting vanuit deze benadering heeft
met name
tot
doel
het
wegnemen
van de angst bij het publiek. Dit
gebeurt door te laten zien dat er in feite niets nieuws onder
de zon
is en
dat alles zodanig is gereguleerd en beveiligd
dat er geen sprake is van grote risiko’s.
Een andere benadering van voorlichting is
gebaseerd op het
idee dat
mensen, na
voldoende informatie te hebben gekregen
over positieve en negatieve effekten, in
staat zijn om zelf
een standpunt te bepalen. Via een diskussie binnen maatschappelijke organisaties
kan een mening van
de betreffende organisatie naar voren worden gebracht. Deze mening zou dan een
rol kunnen spelen
in de besluitvorming over
een bepaalde
technologie.
Overigens
is
in Nederland
geen wettelijk of
politiek kader
aanwezig waarbinnen
een dergelijke procedure
gevolgd kan worden.
Gebrek aan
informatie pleit organisaties overigens niet vrij
bij het nalaten van een standpuntbepaling.
Ook zonder informatie kan
een organisatie zich uitspreken tegen of voor een
bepaalde ontwikkeling. Zo’n uitspraak kan bijvoorbeeld worden
gedaan op grond van een bepaalde levensovertuiging,
zonder
dat daar informatie aan
te pas
komt. Via druk op politieke
partijen en de publieke opinie kan
het ingenomen standpunt
een rol gaan spelen in het besluitvormingsproces.
Niet mee mogen praten
Doordat het publiek niet
goed
is
voorgelicht
en door een
bepaalde visie over de rol van voorlichting wordt het nauwelijks geaccepteerd dat
een maatschappelijke organisatie of
het publiek
zelf zich mengt in
de diskussie. Diskussies in
het verleden over biotechnologische toepassingen en de
effekten op de samenleving hebben dit
aspect aan
het licht gebracht. Het gaat dan om mensen die geen specifieke kennis
in
huis hebben op het
gebied van de biotechnologie, zoals bijvoorbeeld de omwonenden van een rekombinant-DNA laboratorium.
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Slechts in
enkele gevallen zijn zij betrokken geweest bij de
diskussie, soms met en soms zonder uitnodiging.
Meestal spelen niet-deskundigen
een ondergeschikte
rol in
diskussies en is voor hen ook geen plaats in allerlei kommissies. Deskundigen zijn vaak
van mening dat niet-deskundigen
geen rol
van betekenis mogen spelen
in de diskussie. Yoxen
(1986) doet de suggestie om na
te gaan wat de
invloed van
niet-deskundigen
is geweest
en welke resultaten dat heeft
opgeleverd. Een probleem is dat de technologie zo snel gaat,
dat de groep van niet-deskundigen steeds groter wordt en dat
de deskundigen een zeer selekte groep worden.
Het lijkt zinvol om het begrip 'deskundige’ af
te bakenen om
daarmee vast
te stellen welke 'deskundigheid' een rol in de
besluitvorming moet
spelen.
Eén van de weinige gevallen
waarin het
publiek wel
een 'deskundigheid' wordt toegedacht
is in de rol van konsument.
Door aan de fabrikant duidelijk
te maken wat
ze precies willen kunnen ze een ontwikkeling
beïnvloeden. Het is mogelijk dat de weerstand van de konsument één
van de grootste obstakels zal zijn om bijvoorbeeld
vlees van transgene dieren op de markt te brengen.
11.5.3.

De waarde van argumenten
de gevolgen zijn onbekend
De argumenten die veelal
door maatschappelijke groeperingen
worden
gehanteerd verschillen sterk
van de argumenten die
worden gehanteerd door overheid en bedrijfsleven. Een belangrijk
argument
dat
door maatschappelijke groeperingen wordt
gehanteerd is dat de gevolgen
van de
toepassingen van de
rekombinant-DNA techniek onbekend zijn.
De toepassingen van de recombinant-DNA die enigzins bekend
zijn,
worden meestal
geïntroduceerd vanuit
een positieve
invalshoek. Het resistent maken van organismen tegen ziekten,
bakteriën geneesmiddelen laten produceren
die goedkoper zijn
en zuiverder
zijn en
het genezen van ernstige ziekten zoals
AIDS en kanker zijn allemaal toepassingen die het welzijn van
de mensheid kunnen verbeteren.
Op grond van deze
positieve benadering
staat het merendeel
van de Nederlandse bevolking positief ten aanzien van biotechnologie en
het toepassen van rekombinant-DNA technieken.
Ook het Ministerie van
Economische Zaken verwacht niets dan
goeds van de biotechnologie, getuige haar brochure: Biotechnology in the Netherlands,
a strong
a shining
foundation,
future (1986).
De mogelijke
negatieve aspekten van een bepaalde toepassing
zijn meestal minder bekend bij het
publiek. Dit
wordt enerzijds veroorzaakt
doordat
nauwelijks zicht is op mogelijke
gevolgen op langere termijn.
Onderzoek
daarnaar wordt nog
nauwelijks
verricht.
Onder
andere
naar aanleiding van het
introduceren van transgene planten in de
natuur wordt momenteel
onderzoek
gedaan naar
de mogelijke effekten op het
ecosysteem. Dergelijk onderzoek
had ook
vijf
jaar geleden
uitgevoerd kunnen worden.
Aan de andere kant
wordt in voorlichtingsbrochures en -pro-
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gramma's in het algemeen
nauwelijks melding gemaakt van de
mogelijke negatieve gevolgen. Voor bedrijven zijn dergelijke
’speculatieve’ gevolgen geen aanleiding om het
beleid aan te
passen. De negatieve gevolgen zullen wel meevallen, zo is de
redenering, en als het mis gaat lossen we dat ter zijner tijd
wel op'.
Winner,
docent
aan
het Rensselaar Polytechnic Institute te
New York, signaleert dat
we ons
nu teveel
richten op de
primaire effekten
van een
nieuwe technologie. Deze primaire
effekten, die in een aantal gevallen
als positief bestempeld
kunnen worden,
worden vaak
als argument
genoemd om door te
gaan met de ontwikkeling.
Winner
singnaleert
dat
met name
neveneffekten op de langere termijn een veel belangrijke rol
gaan spelen dan was voorspeld (Intermediair, 28-10-88).
de risiko’s zijn onbekend
Een argument dat aansluit
bij de onbekende gevolgen
is het
argument dat
de risiko’s niet bekend zijn. De beoordeling op
de kans van risiko’s kent twee benaderingen. Aan
de ene kant
kan men er van
uitgaan dat
risiko’s horen bij het leven en
dat
mogelijke
risiko’s
geen belemmering mogen zijn voor
transgene organismen.
Men doet zo goed mogelijk zijn best om
denkbare direkte
risiko’s uit
te sluiten
door vele veiligheidsmaatregelen. Lange
termijn risiko’s worden opgevat als
mogelijke risiko’s, maar met een zo’n
geringe kans,
dat het
niet
voorstelbaar
is dat
ze zich zullen voordoen. In dit
geval wordt dus uitgegaan van het principe dat
risiko’s maar
aangetoond moeten worden voordat
er rekening mee zal worden
gehouden.
Hiertegenover staat het standpunt van anderen,
die menen dat
aangetoond moet
worden, dat
risiko’s zich niet zullen voordoen. Tijdens dergelijk onderzoek
zou in
een extreem geval
geen onderzoek
naar
de betreffende toepassing gedaan mogen
worden. Men spreekt dan wel van een moratorium, zoals dat het
geval
is geweest
in
1975 ten aanzien van recombinant-DNA
onderzoek en in 1987 in Duitsland voor het experimenteren met
transgene organismen in de natuur.
Op dit
moment
dringt
het
besef door dat het vooraf vast
stellen van mogelijke risiko’s op langere
termijn een noodzaak is. Het pleidooi van Lucas Reynders voor het ontwikkelen
van een betrouwbare risiko-analyse voor transgene organismen,
vergelijkbaar met
die voor chemische produkten, krijgt evenwel nog niet de aandacht die het verdient.
het morele argument
In huidige diskussies op het terrein van nieuwe technologieën
wordt het
morele argument meestal als irrelevant bestempeld.
Dat een bepaalde technologische toepassing wordt afgewezen op
morele argumenten
lijkt ondenkbaar,
behalve als het gaat om
de mens zelf en om dieren. Op het terrein van transgene planten en bakteriën speelt
het morele argument nauwelijks een
rol, in tegenstelling tot het manipuleren met dieren. De
druk
om met
name bij
genetische manipulatie van dieren en mensen
morele argumenten
te
laten meewegen
in de besluitvorming
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geen wettelijke kaders
zolang daarvoor
toe.
Echter
neemt
rol dergelijke
de vraag welke
worden geschapen blijft het
argumenten zullen gaan spelen.
Als men bijvoorbeeld vaststelt dat de intrinsieke waarde van
is ingebouwd
extra gen
een dier wordt aangetast doordat een
nog niets
in een besluitvormingsproces. Na een
betekent dat
zich moeten afvragen welke
dergelijke konstatering zal men
zich mee
dergelijke konstatering met
een
konsekwenties
brengt. Daarop zijn verschillende antwoorden te geven, zoals:
dier moet
intrinsieke waarde van het
* Aantasting van de
leiden tot een verbod op die proef of toepassing;
van de
intrinsieke waarde van het dier moet
* Aantasting
worden afgewogen tegen het het belang voor de mens;
het
dier heeft
van
* Aantasting van de intrinsieke waarde
niets te maken met de toelating van transgene landbouwhuisdieren.
Elk antwoord is gebaseerd op andere normen en waarden. Tot nu
nog nauwelijks onderzocht in hoeverre deze normen en
toe is
waarden en in hoeverre machtsfaktoren in het besluitvormingsproces een rol spelen.
11.6.

Demokratisering van het besluitvormingsproces
blijkt dat het besluitvormingsproces nog
Uit
hoofdstuk
dit
niet volgens demokratische principes verloopt. Ook blijkt dat
struktuur is waarbinnen een ethisch
er
nog
nauwelijks
een
Vele groepeverantwoorde afweging plaats zou kunnen vinden.
ringen geven aan dat met name over genetische manipulatie bij
plaatsvinden. Anderzijds
mens en
dier
een diskussie moet
om bijvoorbeeld een brede maatschaplijkt het weinig reëel
alle nieuwe technologische ontwikvoor
pelijke diskussie
kelingen te houden.
Winner konstateert
dat in veel landen een no-nonsense techgevallen is gericht
nologiebeleid wordt gevoerd, dat in veel
bedrijvigheid. Hij vindt het noodzakelijk dat
op industriële
van
technologische vooruitgang gedemokratiseerd
het proces
moet worden.
Daarvoor heeft Winner een aantal uitgangspunten
_
ontwikkeld.
de
inbreng van alle betrokkenen.
1. Geen innovatie zonder
Iedereen die
iets met een bepaalde technologische ontwikmoet er
in een vroeg stadium bij
keling te maken heeft
worden betrokken.
debat. Winner vindt het
politiek
2. Geen onderzoek zonder
wetenschappers
en andere betrokkenen met
belangrijk dat
voor technische
De
opleidingen
elkaar in diskussie treden.
volgens
hem
smal
georiënteerd.
beroepen is
te
daarvoor een
dat
toepassen
zonder
3. Geen middelen
gaan
gesteld.
Teveel innovaties worden de
doel
is
duidelijk
daarmee de
samenleving opgelegd, terwijl het probleem (en
noodzaak, ML) nog geformuleerd moet worden.
Samenvatting

en de onderzoekers hebben de meeste macht
Het bedrijfsleven
ministerie van Economische
in het besluitvormingsproces. Het
Zaken stimuleert de ontwikkeling van de biotechnologie krach-
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tig. De politiek heeft tot nu toe te weinig greep gehad op
sturing van deze technologie.
Maatschappelijke organisaties
komen in het besluitvormingsproces nauwelijks voor. Dit is onder meer te danken aan een
gebrek aan
juiste informatie
en het ontbreken van een kader
waarbinnen ook hun standpunten gehoord kunnen worden. Ook het
feit dat
ze geen
standpunt innemen verzwakt hun positie. Ze
kunnen druk
uitoefenen op de besluitvorming door juist wel
een standpunt in te nemen.
In tegenstelling
tot
ekonomische en wetenschappelijke argumenten
spelen
argumenten met
betrekking tot
risiko’s,
milieu en morele waarden geen rol van betekenis.
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HOOFDSTUK 12

HANDELINGSPERSPEKTIEVEN

In dit hoofdstuk wordt
een aantal
mogelijkheden besproken
waarmee het
scheefgetrokken besluitvormingsproces enigzins
rechtgetrokken kan worden. Bij
elk
voorstel
dat
wordt beschreven zal een afweging worden gemaakt van de haalbaarheid.
In dit hoofdstuk wordt met name aandacht besteed aan de
beïnvloeding van het besluitvormingsproces ten aanzien van transgene landbouwhuisdieren.
Een interessant aspekt aan die ontwikkeling is dat dergelijke dieren zich
nog niet
in Nederland bevinden.
De belangen zijn daardoor minder groot dan in
het geval van een al
bestaande toepassing van genetische
manipulatie.
In hoofdstuk
11 is een aantal
problemen besproken, waarmee
maatschappelijke oprganisaties te kampen hebben als het gaat
om het
beïnvloeden van het besluitvormingsproces. Mogelijke
oplossingen voor deze problemen worden in dit hoofdstuk besproken.

12.1.

Inleiding
" De vraag is, hoe wensen we dat de toekomst eruit ziet en
hoe we biotechnologie daarbij kunnen gebruiken
? Verder is
van
belang
hoe
je voldoende kracht kunt ontwikkelen als
maatschappelijke organisatie om een
vinger achter
de deur
te krijgen.
Op dit moment gaat de diskussie niet meer over
voor of tegen biotechnologie zijn, maar om welke toepassingen wel,
en welke
niet aanvaardbaar
zijn. Per toepassing
zal gekeken moeten worden naar wat er aande hand is,
wie de
invoering bepaalt
en wat
de
konsekwenties zijn. Wat ik
afwijs zijn pogingen van de overheid of
industrie om de
diskussie te verhinderen of net te doen alsof er geen diskussie mogelijk is " (Yoxen
in
een
interview
in Parool,
1989).

12.2.

Verbeteren van de informatiestroom
Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke
groeperingen om greep te krijgen op
het besluitvormingsproces
is het
kunnen beschikken over goede en voldoende informatie.
Zonder
deze informatie is de kans klein dat ze erin slagen
de acceptatie van anderen in het besluitvormingsproces af te
dwingen.
Maatschappelijke organisaties kunnen op
verschillende manieren aan informatie komen. In veel tijdschriften,
dagbladen en
brochures wordt
aandacht besteed aan technologische ontwikkelingen. Voorwaarde
is dat ze iemand hebben die de beschikbare informatie kan verzamelen en kan
bewerken voor
de achterban. Daarbij
kan een beroep worden gedaan op de Stichting
Publieksvoorlichting voor Wetenschap en Techniek, die onder
andere voor dit doel in het leven is geroepen.
De kwaliteit
van de
informatie is
een ander aandachtspunt.
Veel materiaal dat momenteel beschikbaar is, is
gericht op de
technische kant
van de zaak. Afgewogen informatie over positieve en negatieve effekten van een ontwikkeling is
in veel
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gevallen
niet
beschikbaar.
Juist
dergelijke informatie is
noodzakelijk om een afweging
te kunnen maken. Een mogelijkheid om aan
dergelijke
informatie te komen is het (laten)
verichten van onderzoek. Onderzoek naar sociale en maatschappelijke effekten van technologische ontwikkelingen staat niet
hoog op het prioriteiten lijstje van de overheid, waar
het
geld toch vandaan moet komen. Eén van de weinige manieren om
dergelijk onderzoek te laten doen is door een
gerichte vraag
aan
een wetenschapswinkel
te
stellen.
Wetenschapswinkels
hebben zich tot taak
gesteld om vragen van maatschappelijke
organisaties, die niet over voldoende middelen beschikken, te
beantwoorden. Verder heeft
de Nederlandse Organisatie voor
Technologisch Aspekten Onderzoek
(NOTA) een beperkt budget
(in ieder geval in vergelijking tot
de middelen
die worden
uitgetrokken voor stimulering van de biotechnologie) voor dit
soort onderzoek. Tot slot
op de overheid worden
kan
druk
uitgeoefend om meer
voor dit soort onderzoek ter begeld
schikking te stellen.
Met het beschikbaar komen van informatie
is nog
niet gezegd
dat daar iets mee gebeurt. Zoals al gezegd moet de informatie
misschien bewerkt worden of is een diskussie noodzakelijk met
de achterban.
Het is
noodzaak dat
een organisatie voor het
bewerken en doorgeven van informatie middelen uittrekt. Zo is
het denkbaar
dat een medewerker een deel van zijn/haar tijd
gaat besteden aan een dergelijke taak.
De CPJ heeft haar
vormingswerker één dag in de week hiervoor vrijgesteld.
12.3.

Samenwerking
Naast
informatie
vergaren
lijkt het noodzakelijk dat maatschappelijke organisaties gaan
samenwerken
op
het terrein
van biotechnologie en genetische manipulatie. Uit de inventarisatie in hoofdstuk 9 blijkt dat
er voldoende
basis voor
samenwerking is tussen een aantal maatschappelijke groeperingen. Een dergelijke basis kan zowel betrekking hebben op een
ingenomen standpunt als op de wens om vooraf een diskussie te
voeren of een kommissie in te stellen.
Vanuit
verschillende
maatschappelijke groeperingen wordt
hierover konkreet
nagedacht. Zo zou een
gespreksplatform op
gericht kunnen worden om binnen de eigen organisaties de
informatievoorziening en
de meningsvorming op een hoger peil
te brengen. In het rapport ’Biotechnologie en Landbouw’ doet
de KNBTB voorstellen
in
die
richting. Ook de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Dieren is
van plan initiatieven in die richting te ontplooien. Verder zal de oprichting
van de Kontaktgroep Biotechnologie
en
Samenleving
een bijdrage kunnen leveren aan deze optie (zie par.10.12).
Een andere manier om met elkaar van gedachten te wisselen is
het voorleggen van rapporten en notities aan andere organisaties. Zowel
de KNBTB als de Raad van Kerken passen een dergelijke strategie toe. De Raad van Kerken stelt
haar rapport
’Kerken en Landbouw’ ter beschikking aan geïnteresseerden met
het verzoek het
van
kritisch
kommentaar
te
voorzien. Het
rapport is verstuurd naar
kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties en personen die nauw zijn
betrokken bij
de
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landbouw of
daarin werkzaam zijn.
Het
rapport
wordt ook
binnen
de
lidkerken besproken.
rapport van de KNBTBHet
werkgroep zal
in
de andere
landbouworganisaties besproken
worden.
12.4.

Het instellen van een kommissie
Het instellen
van een
kommissie voor genetische manipulatie
met een breed maatschappelijk draagvlak wordt
door meerdere
personen en organisaties
als advies naar voren geschoven.
Prof. drs. H. Rozemond, hoogleraar in de relatie tussen mens
en dier aan de RUU, pleit voor de instelling van een speciale
kommissie voor
genetische manipulatie.
De taak
van zo’n
kommissie zou dan moeten zijn het aangeven van wat bij genetische manipulatie nog wel
mag en wat niet.
Deze kommissie
zou als volgt samengesteld moeten worden:
- afgevaardigden van boerenorganisaties
- wetenschappelijke onderzoekers
belangenbehartigende organisaties
- vertegenwoordigers van
voor het dier, waaronder ook ethologen en ethici.
De drie groepen zouden in gelijke aantallen vertegenwoordigd
moeten
zijn.
De aanpak van zo’n kommissie zou gebaseerd
kunnen worden op de werkwijze van de reeds bestaande dierexperimentenkommissies.
Deze
funktioneren
naar de mening van
Rozemond bevredigend. Hij ziet
dit als
een betere oplossing
dan het
stellen van regels door de overheid. Via een kommissie kunnen de direkt
belanghebbenden zelf
beslissen in hoeverre ze een
'high-tech'
landbouw wensen
(De Boerderij,
1988).
Enzing en Sterrenberg (1988) komen tot
de konklusie dat het
noodzakelijk is om de ethische en maatschappelijke konsekwenties van bepaalde ontwikkelingen te analyseren. Tot nu toe is
de inbreng van direkt betrokken organisaties bij de beoordeling van het onderzoek en de
tot standkoming van het beleid
heel gering.
Zij pleiten
voor de instelling van een kommissie, waarbij ze een kommissie in
Engeland voor ogen hebben.
De
kommissie
in Engeland, geheten de 'Genetic Manipulation
Advisory Group', is een breed samengestelde advieskommissie.
Hierin zijn vertegenwoordigd wetenschappers, het bedrijfsleven, de handel
en
vertegenwoordigers
namens
het publiek
(onder andere een ethikus en een wetenschapsjournalist). Uit
het funktioneren van deze
kommissie blijkt
dat het mogelijk
is
om
in
een gestruktureerde dialoog over de aard van de
risiko’s en de wijze van regulering overeenstemming te bereiken.
Van
Putten,
als
etholoog verbonden aan het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek (IVO te Zeist) pleit
voor een Raad
voor het
Welzijn van
Landbouwhuisdieren. Hij
heeft als inspiratiebron
een
Zwiterse kommissie,
waarin
fabrikanten,
afnemers, vertegenwoordigers
van de Veterinaire Dienst en de
Dierenbescherming zijn vertegenwoordigd. Deze raad zou dan op
zijn beurt een (nog niet bestaand) toetsingsinstituut aan het
werk kunnen zetten.
Bij het instellen van een kommissie spelen de volgende vragen
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wordt omgegaan met niet-deskundigen en hoe kan een afstemming
plaatsvinden met
reeds bestaande kommissies ? De status van
deze als
een dergelijke kommissie is van groot belang. Wordt
en
adviezen
geen
bindende
hebben
te vrijblijvend
ervaren
funktie, dan zal zo’n kommissie in het besluitvormingsproces
nauwelijks een belangrijke rol kunnen spelen.
De samenstelling van de kommissie zal een afspiegeling moeten
betekent dat in
samenleving. Dat
zijn van de situatie in de
erin
vertegenwoordigd
groeperingen
alle
betrokken
principe
van de kommismoeten zijn. Op die manier zullen de adviezen
en leeft
van
wat
er
speelt
beeld
geven
representatief
sie een
speelt
is
dat een
probleem
dat
hierbij
de
samenleving.
Een
in
op
is
de
hoogte
niet
voldoende
betrokken
groeperingen
aantal
als
'deskundigheid'
niet
dat
hun
de
ontwikkelingen
en
van
zal terdege rekening
Hiermee
gerespekteerd.
zodanig wordt
moeten
worden.
gehouden
is de
Een ander aspekt waarmee rekening gehouden moet worden
nieuw in te stellen
van een
afstemming van
de aktiviteiten
kommissie op andere kommissies. Op het terrein van genetische
manipulatie is momenteel al een kommissie ingesteld die zich
met name richt op risiko-aspekten. De opvolger van deze komdezelfde taken met als aanvulling
missie, de COGEM, krijgt
terrein van ethidat ze een signalerende taak krijgt op het
Dit wordt door velen als
sche en maatschappelijke aspekten.
kommissies/overlegorganen die
Andere
onvoldoende beschouwd.
mogelijk
in de
toekomst
een rol van betekenis gaan spelen
voor het Welzijn de Dierexperimentenkommissies en de Raad
zijn van Landbouwhuisdieren. Een in te stellen kommissie zal
bij deze
aansluiten
wat betreft
haar
taakstelling moeten
bestaande of in oprichting zijnde kommissies/overlegorganen.
12.5.

Stellen van konkrete doelen en koalitievorming
mogelijk per
onderwerp als organisatie een
Tot slot
is het
te zoeken
naar koalitiespecifiek doel vast te stellen en
van organisaties wordt het
partners.
Door
een bundeling
daarmee de kans
draagvlak van het te bereiken doel groter en
om in
de besluitvorming een nadrukkelijke rol te spelen. Om
hier enkele
van mogelijk
doelen worden
een indruk te geven
voorbeelden genoemd:
voor wetenschappers die zich
een beroepscode
- pleiten voor
bezig houden met genetische manipulatie;
het bedrijfsleven
- pleiten voor de inperking van de rol van
in het fundamentele onderzoek;
door daarin ook ethi- voorlichting en onderwijs aanpassen
sche en maatschappelijke
aspekten aan
de orde
te laten
komen;
specifieke ontwikkeling, zoals het
- het bestrijden van een
patenteren van levende organismen.
Dit
punt
verdient de
aandacht, gezien de plannen van de
laatste tijd de nodige
Europes Kommissie op dit terrein. Bij
de invoering
van de
patenmogelijkheid voor
levende organismen wordt het aantrekkelijker
om transgene
landbouwhuisdieren te ontwikkelen.
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HOOFDSTUK 13
13.1.

KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Konklusies
Naar aanleiding van het
onderzoek naar
omtrent transgene landbouwhuisdieren kan
gekonkludeerd:

de huidige situatie
het volgende worden

transgene landbouwhuisdieren
- In Nederland wordt nog geen onderzoek verricht aan transgene landbouwhuisdieren. Wel vindt in verschillende laboratoria onderzoek
plaats
naar transgene muizen ten behoeve
van het menselijke gezondheidsonderzoek.
In Wageningen aan
de Landbouwuniversiteit
(LUW) worden
transgene muizen onderzocht ten
behoeve van
de ontwikkeling
van transgene
landbouwhuisdieren.
- Op verschillende
plaatsen
in Nederland vinden voorbereidende aktiviteiten plaats om te gaan werken met transgene
landbouwhuisdieren. Aan de LUW (vakgroep Veefokkerij) wordt
erover gedacht om dit jaar nog sperma van transgene varkens
in te voeren vanuit de Verenigde Staten. Eveneens op de LUW
vindt bij de vakgroep Veehouderij, in
samenwerking met het
bedrijf
Euribrid,
fundamenteel
onderzoek plaats naar het
MHC-komplex bij de kip. Het
doel
is om uiteindelijk een
transgene kip
te
’maken’
die minder gevoelig is voor de
ziekte van Marek.
De vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en
Voortplanting van de Fakulteit Diergeneeskunde van de Rijks
Universiteit Utrecht (RUU) denkt
erover
om een transgeen
dier in
huis te
halen dat
in staat is om via de melk medisch belangrijke eiwitten te produceren. Dit
zal mogelijk
gebeuren
in
samenwerking met
het bedrijfsleven. Het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
(IVO)
heeft vergelijkbare plannen. Het bedrijf Genfarm in Leiden is van plan
genetisch gemodificeerde dieren te ontwikkelen ten behoeve
van de gezondheidszorg en de landbouw.
- Op dit moment is nog nergens aangetoond dat transgene landbouwhuisdieren
een
konkurrerende positie
kunnen innemen
ten opzichte van
klassieke fokkerijtechnieken, aangevuld
met
moderne
technieken
zoals
selektie
op
DNA-nivo. De
meeste tot
nu toe ontwikkelde transgene dieren voldoen nog
niet aan de eisen die worden
gesteld door
het bedrijfsleven. In een aantal gevallen vertonen ze neveneffekten en in
andere gevallen komt het gen niet
voldoende tot expressie.
Er
zal
nog zeer veel fundamenteel onderzoek noodzakelijk
zijn om deze problemen te overwinnen.
- Het in de praktijk
toepassen
van
transgene landbouwhuisdieren zal pas over minimaal vijf jaar tot de mogelijkheden
gaan behoren, mochten de ontwikkelingen zich in het huidige
tempo voortzetten.
In eerste
instantie zal gedacht moeten
worden aan transgene dieren met een
hoge toegevoegde waarde, zoals
dieren die via hun melk medisch belangrijke eiwitten produceren. Dieren die
door middel
van genetische
manipulatie ziekteresistent zijn gemaakt zijn niet voor het
jaar 2000 op de markt te verwachten.
- Het is niet
ondenkbaar
dat
het
onderzoek met transgene
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landbouwhuisdieren uiteindelijk
de stap naar genetische
maken. Op
manipulatie bij de mens kleiner zal
een gegeven
moment zullen de technieken zodanig zijn geperfektioneerd,
dat vrij nauwkeurig voorspeld kan worden waar het gen wordt
ingebouwd en waar en wanneer het tot expressie zal komen.
nog nauwelijks onderzoek plaats naar de mogelijke
- Er vindt
gevolgen van het toepassen van genetische manipulatie voor
alle betrokkenen.
Ook onderzoek naar de invloed van transfektie op welzijn en gezondheid van het dier is nog nergens
uitgevoerd.
beleid en wetgeving
- Het technologiebeleid van de overheid (valt onder Ekonomische Zaken) met betrekking tot biotechnologie en genetische
manipulatie kent een sterk stimuleringsgericht karakter. De
wetgeving ten aanzien van risiko’s en veiligheid valt onder
het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening
en Milieubeheer (VROM) (Wet Milieugevaarlijke Stoffen en de
Hinderwet). Het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
heeft in 1983 het rapport ’recombinant DNA’ uitgebracht van
In dit rapport zijn de ethische
de 'brede DNA kommissie'.
en maatschappelijke aspekten van rekombinant-DNA technieken
in een wettelijk
bestudeerd. Het
advies om deze aspekten
kader te plaatsen is niet overgenomen door de overheid. In
de Gezondheids- en Welzijnswet
voor Dieren van de minien Welzijn, Volkssteries van Landbouw en Visserij (L&V)
gezondheid en Cultuur (WVC)
is een
artikel opgenomen dat
betrekking tot geneduidt op een terughoudend beleid met
tische manipulatie bij dieren.
- Het beleid van de overheid ten aanzien van genetische manipulatie is niet eenduidig.
Gezien
het
aantal ministeries
dat hierbij
is betrokken mag worden betwijfeld of een konsistent overheidsbeleid ten aanzien
van genetische manipulatie bij dieren van de grond zal komen.
besluitvormingsproces
ten aanzien van nieuwe technolo- Het besluitvormingsproces
gieën is niet demokratisch georganiseerd. Het bedrijfsleven
op de richting van het beleid en
heeft een
sterke invloed
het onderzoek. Dat zelfde geldt voor wetenschappers die op
grond van
hun
deskundigheid in allerlei advieskommissies
zijn vertegenwoordigd.

De wetenschappers

hebben

tot

nu toe

weinig aktiviteiten
ontplooid om met informatie over hun
onderzoek naar buiten te treden. Politieke partijen hebben
in
besluitvormingsproces
het
tot nu toe geen belangrijke
rol gespeeld. In de meeste
nog geen
gevallen
hebben
zij
konkreet
standpunt
geformuleerd over toepassingsmogelijkheden van genetische manipulatie.
Landbouworganisaties en
kerkelijke organisaties
beraden zich
sinds kort over de
wenselijkheid van
genetische manipulatie bij
dieren en
mensen. Ook
zij hebben, op de Christelijk Plattelands Jongeren na, nog geen
konkreet
standpunt
geformuleerd. Alle
dierenbeschermingsorganisaties
wijzen
genetische manipulatie bij dieren in principe af. De invloed van deze maat-
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schappelijke organisaties
op het besluitvormingsproces ten
aanzien van biotechnologie is slechts gering.
- De argumentatie voor of
tegen
genetische manipulatie bij
dieren is gebaseerd op
verschillende gronden. Degenen die
voor zijn leggen de nadruk op een aantal algemene konstateringen en ekonomisch gewin. Degenen die tegen zijn beroepen
zich op morele argumenten, op het
gegeven dat
de risiko’s
nog niet
bekend zijn en dat het besluitvormingsproces niet
demokratisch is.
De
kracht van de argumenten
die worden
gehanteerd
in de
diskussie loopt sterk uiteen. Ekonomische argumenten worden
als zeer steekhoudend beschouwd.
Het feit
dat het
in het
buitenland al
gebeurt
wordt
door
velen genoemd als een
argument dat we er in Nederland niet onderuit
kunnen. Anderzijds worden morele argumenten, die door vele organisaties worden genoemd, als niet relevant
voor het besluitvormingsproces bestempeld.
- Ondernemen organisaties, die terughoudend staan wat betreft
het werken met transgene dieren, geen
aktiviteiten, dan is
de
kans groot
dat
binnen
afzienbare tijd onderzoek met
transgene landbouwhuisdieren in Nederland gestart zal worden.
- Worden transgene
landbouwhuisdieren in Nederlandse laboratoria onderzocht op de mogelijkheid om ze in
de veestapel
te integreren
dan wordt het onwaarschijlijk dat toepassing
van dergelijke dieren
in
de praktijk
tegengehouden kan
worden.
- Om het besluitvormingsproces een meer demokratisch karakter
te geven moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. Er moet goede en
voldoende
informatie
ter beschikking
komen. Voorzover
informatie niet
beschikbaar is, zoals
in het geval van mogelijke gevolgen, moet daar onderzoek
naar worden verricht.
b. Maatschappelijke
organisaties moeten zelf middelen en
menskracht vrijmaken
om de beschikbare
informatie te
bewerken en te bespreken met de achterban.
c. Maatschappelijke
organisaties moeten meer gaan samenwerken
op terreinen waar
standpunten overeen komen.
Daarmee kan
het
draagvlak
voor een bepaald standpunt
worden vergroot.
d. De 'deskundigheid' van deze organisaties dient erkend te
worden door de andere aktoren in het proces.
13.2.

Aanbevelingen
Gezien de snelheid van de ontwikkelingen, de situatie in het
buitenland, het feit
dat
in
Nederland
nog
geen transgene
landbouwhuisdieren
zijn
en dat een groot aantal maatschappelijke organisaties bedenkingen heeft geuit tegen
het genetisch manipuleren van dieren worden de volgende aanbevelingen
gedaan:
1. Voordat in Nederland onderzoek gedaan wordt
met transgene
landbouwhuisdieren
is
het
nodig
dat een diskussie over
noodzaak en wenselijkheid van
deze dieren wordt gevoerd
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door alle groeperingen die gevolgen zullen ondervinden van
een dergelijke ontwikkeling.
De bedoeling van een dergelijke diskussie
rondom transgene
is om de situatie
landbouwhuisdieren in kaart
te brengen.
Daarin zal een
analyse moeten
plaatsvinden van de gehanteerde argumenten
en zal op grond van deze analyse een afweging moeten
plaatsvinden tussen het toepassen van genetische manipulatie en het toepassen van alternatieven. Het is
niet noodzakelijk dat de diskussie leidt tot een konsensus.
De resultaten van een dergelijke inventarisatie en diskussie zal moeten worden voorgelegd aan de politiek. De politiek zal
een afweging moeten maken over de volgende punteh:

1. De noodzaak van
transgene
landbouwhuisdieren
ten opzichte van alternatieve mogelijkheden;
2. Welke toepassingen wel en welke niet wenselijk zijn;
3. Of aanvullende regelgeving noodzakelijk is met betrekking tot participatie van maatschappelijke organisaties
in het besluitvormingsproces.
2. Het lijkt
wenselijk om de mogelijkheden te onderzoeken om
op korte
termijn te komen tot
kommissie ter beoordeling
van de toepassing van transgene (landbouwhuis)dieren. Zo’n
kommissie zal breed samengesteld moeten zijn en het inwinnen van advies bij de kommissie zal verplicht moeten zijn.
De mogelijkheden voor een
dergelijke kommissie zouden in
de aanbevolen diskussie bestudeerd kunnen worden. Tegelijkertijd zal benadrukt moeten worden dat
er een wettelijk
kader moet
komen voor maatschappelijke en ethische aspekten.

3. Maatschappelijke organisaties zullen meer dan voorheen een
standpunt
moeten
innemen
ten aanzien van technologische
ontwikkelingen die ze niet zien zitten.
Dat is ook mogelijk
als ze niet
over voldoende informatie beschikken.
Dit standpunt zullen ze onder de aandacht van
het publiek
en de
politiek moeten brengen. Daarmee kan druk worden
uitgeoefend op de centrale overheid.
4. Voor de Christelijk Plattelands
Jongeren
liggen
er voldoende mogelijkheden
om koalities met andere groeperingen
te sluiten. Op grond van hun standpunt kunnen ze aansluiting zoeken
bij dierenbeschermingsorganisaties, konsumentenorganisaties (met name Konsumenten Kontakt en de Alternatieve Konsumentenbond),
milieuorganisaties
en
enkele
politieke partijen (PPR, GPV). Ook een aantal organisaties
die dit
jaar van plan zijn een standpunt in te nemen kan
worden benaderd om het standpunt van de CPJ te bespreken.
Op grond van morele argumenten kan de CPJ onder andere een
beroep doen op andere christelijke organisaties.
Omdat vele organisaties aangeven dat een
diskussie vooraf
zinvol en nodig is, dat er een beoordelingskommissie moet
komen en dat er meer moet
worden samengewerkt
kan de CPJ
een oproep
naar allen doen uitgaan om een samenwerkings-
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verband van de grond
te tillen.
De CPJ kan hierbij konkreet
een
beroep doen op onder andere de Kontaktgroep
Biotechnologie en Samenleving,
de Katholieke Nederlandse
Boeren- en Tuinders Bond, de Raad van Kerken en de Nederlandse Vereniging ter Bescherming
van
Dieren.
Deze organisaties hebben
expliciet aangegeven bereid tot zijn om
initiatieven op dit gebied te ontplooien.
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BIJLAGE 1
LIJST VAN GESPREKKEN
namen
A: ONDERZOEK
- P. de Boer

organis.

datum

EL, LUW

30-06-88

- M. Giphart

VF, LUW

11-08-88

- E. Kanis
- S. Korver
- T. van der Lende

int.

VF, LUW
VF, LUW
VH, LUW

05-08-88
18-08-88
26-07-88

int.
int.
int.

- T. Kruip

FD, RUU

12-08-88

- M. Tilanus
- P. Booman
- F. Leenstra

int.

EDC,LUW
IVO
COVP

11-01-88
31-08-88
18-08-88

int.
int.
int.

- F.

van Vugt

int.

IVVO

28-07-88

- D. van Zaane
- A. Archibald

int.

CDI
AFRC

26-08-88
08-12-88

- A.

int.
int.

NRLO

26-06-88

int.

van der Zijpp

B: OVERHEID
- B. Oosterlaak

VD, L&V

12-08-88

- H. Dekkers en D. Vuyk

int.

DLO/PcLB

22-06-88

int.

C: MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
- J. Blijdorp en D. Limburg

CBTB

- J. Vermuë
- D. Jaarsma
- H. van Veen

07-02-89

int.

KNBTB
KNLC
NVBD

06-02-89
06-02-89
07-02-89

- A. den Uyl
- P. Schaap en P. Lievense

int.
int.
int.

NBBV
L. Dier

19-01-89
19-01-89

int.
int.

febr.’89
febr.’89
febr.’89
febr.’89
febr.’89
febr.’89
mrt. '89

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

-

mevr. Schreurs, hr. de Haas IV-CNV
H. Letschert
V-FNV
T. Bos
FNV
L. van Nieuwlandt
CB
M. Schuttelaar
KK
M. van Brakel
VMD
B. Verbeek
KI-Oost

- P. Knap
- D. Logeman

NVS
SNM

- H. Fliek

mrt.
mrt.

'89
'89

tel.
tel.

NBvP

mrt.

'89

int.

- F. Vroegop
- B. Ensing

PvdA
PPR

- D. vd. Hoeven
- Dankers

febr. 89
febr. 89

tel.
tel.

D'66
SGP

febr. 89
febr. 89

- mevr. Laning

br.
br.

CDA

febr. 89

tel.

D: POLITIEKE PARTIJEN

Afkortingen van organisaties: zie bijlage 7.

int. = interview
tel. = telefonisch kontakt

br.

= briefwisseling
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BIJLAGE 2
ONDERZOEK GENETISCHE MANIPULATIE BIJ LANDBOUWHUISDIEREN
HUIDIGE SITUATIE IN NEDERLAND
FEBRUARI 1989

VAKGREP/INST.

TREFHIRD

DIER

BESCHHJVIN3

TGEPASSIN3

K(NTAKTP.
||

Veefokkerij
(LLMI), RU., FD

transgeen

rund,
schaap,
nuis

Fundamenteel onderzoek naar biologische aspekten van transgene
dieren. Bij mis onderzoek naar
groei en vruchtbaarheid. uiteindelijk doel is toepassing bij
lancbouwhuisdieren.

fundamenteel

Kanis,
Schreurs,
(LUW)
de
Boer
(RU.)
[LRLO]

Veefokkerij,
Erf.leer (LUN)

genetische
markers

rund

Onderzoek naar het gebruik van
genetische markers voor eiwit- en
ILNA-polynnorfisme ten behoeve van
rundveefokkerij

fokkerij

?
[FRLO]

B & V (FD, RUJ)

kloneren

rund

Onderzoek naar identieke tweelingen

fokkerij

Kruip
[Kruip]

IVO

enbryotransplarntatie

rund

Onderzoek naar de verbetering van
het rendement van ET. In kom-

fokkerij

vd.
(’t

binatie met sextest wordt gewerkt

aan "dibbeldoelkoe"
IVO

sextest, nka

rund

Lelystad)

_

Onderzoek naar de geslachtsbepaling van 6 tot 6 dagen ouderunde-

renbryo’s met

Schans
Gen,

fokkerij

Boonen

fokkerij

Boonnan

prodlktverbetering

Kanis
[NILO]

prodlktver-

Kanis

behulp vanHYanti-

geen
IVO

geslachtsbeirnvloeding, nka

kip

Ontwikkeling van een methode om
In vroeg stadiun geslacht van

kippe-embryo’s te beïnvloeden met
behulp van H-Y antigeen
Veefokkerij,
Veehouderij,
Veevoeding
(LUN), ILE

PST-injektie

varken

Toegepast onderzoek naar groei en
lichaamssamenstelling (genetischfysiologische aspekten)

Veefokkerij

PST-transgeen

varken

Fundamenteel onderzoek

(LUV)

logische processen

naar bio-

en wijze van

betering

overerfen
* start 1939

IVO

vleervet
verhouding

varken

Fundamenteel

onderzoek

naar

de

regulatie van de vet- en eiwitsynthese. Met als doel het beirnvloeden van de vlees-vet verhouding.
* start 1989
* samenwerking met N<I (Berns)
* financiering EZ (PBTS)
* participatie Varkensfokkerijen

prodiktverbetering

Boonen

Bijlagen
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VN<G·ïIEP/INST.

TREFYKIRD

IEER

BESCFRIJVIIG

TKIPASSINS

KCNTAKTP.
|[

(DVP

eiwitaanzet

kip

Fundamenteel (klassiek en DIA)
onderzoek
naar de eiwitgroei.
Heeft direkte toepassinsnnogelijkheden.

prodxktverbetering

Leenstra

IVO

beregeur, mka

varken

Het ontwikkelen van een immnisatietest waarmee beregeur onderdrukt kan worden

verbetering
prodlktieproces

Booman

Veefokkerij,
Erf.leer (LUN)
en NIZO

melkeiwit
sextest

rund

Onderzoek ommelkeiwitvariant in
zo vroeg
mogelijk stadiun te
kunnen bepalen, waarna geselekteerd kan worden

verbetering
prodiktieproces

Korver
[NRLO]

IVVO

veevoeding

Onderzoek naar:
- silage
-karakterisering van plantaardige celwanden
- toepassing synthetische aminozuren

prodiktieverbetering

v. Vugt

ziekteresistentie

v. Zaane

ziekteresis-

[NIUJ]

_

CDI

BST

rund

vaccins

varken

- toevoegen

fytase

aan

ding
- ef fektenonderzoek BST

veevoe-

i

Onderzoek naar ontwikkeling en
prodlktiemethoden van vaccins.
Vaccin op de markt gebracht voor
Aujeszkyvirus, geneakt nbv. rec-

DIA techniek.
* samenwerking met Intervet, N<I
(Berns)

* rec. DIA lab (VMT, CI en CII)
Veefokkerij,

M~C-konplex

Erf.leer,
houderij,
(LUV)

(BoLA)

VeeEIII

IVO

monoklonale
tilichamen

EIXZ (LUW)

MC-konplex,
transgeen

-

rund

an-

Fundamenteel

onderzoek

(serolo-

gisch en nolekulair) naar het
MC-konplex (karakterisering)
* samenwerking nnet FD, RUJ

tentie

rund

De ontwikkeling van een rund-nuis
hetero-myelcma cellijn voor de
prodlktie
van runder monoklonale antilichamen

ziekteresistentie Booman
[Boonnan]

vis

Onderzoek naar erfelijk bepaalde
gezondheidseigenschappen met als
doel deze later in te bouwen in

ziekteresiv
tentie
van
Muiswinkel

karper of forel
Veehouderij

EDC (LUN)

CDI

en

kip

MJC-konplex-

naar

de

ziekteresi-

tussen LHC-konplex

en

tentie

Fundamenteel

onderzoek

ziekte v. Marek

relatie

transgeen

ziekteresistentie met als doel
transfektie (o.a. ooccidiose)

monoklonale
tilichannen

an-

-

Onderzoek naar de verbetering van
bestaande diagnostische methoden
en het ontwikkelen van nieuwe.

ziekteresistentie

vdZijpp

v. Zaane

5

VAKGRCEP/INST.

TREFYURD

gg

BESORIJVIFG

Bijlagen

TIIPASSIFG

KDITAKTP.

[BRCN]

QNP

lymfoide leukose

kip

Fundamenteel onderzoek naar relatie tussen bepaalde genen en het
voorkomen van lymfoide leukose
(leukemie bij
kip). Er wordt
gebruik geneakt van rec-DIA tech-

ziekteresistentie

Aarts
[Leenstra]

niek
* bouw rec-[NA lab (VMT, EK1)
* aanstellen molekulair bioloog

‘

* samenwerking met CDI
Bedrijfsdiergeneeskunde en
Voortplanting,
Infektieziekten en Imiurnologie (FD, RU!)

transgeen

rund,
schaap

Onderzoek naar de procliktie van
menselijke eiwitten via de melk
door het inbouwen van een menselijk gen
* Aanvang: IEQ-19%

geneesmiddelenprodiktie

Kruip
[NILO]

Bi jlagen
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BIJLAGE 3
ONDERZOEK NAAR GENETISCHE MANIPULATIE BIJ LANDBOUWHUISDIEREN
HUIDIGE SITUATIE IN HET BUITENLAND
FEBRUARI 1989

PLAATS

TREFYUJID

DIER

BEKJRIJVILG

TIIPASSINE

G[£RZE(ER
||

Onio, V.S.

transgeen
dier

varken

van
een retroviraal
Irnbouwen
konstrukt, waarmee een bepaald
gen geïndiceerd wordt bij kool-

prodiktverbetering

Wagner
[Giphart]

hydraatrijk voedsel
Onio, V. S.

transgeen
dier

varken,
miis

Onderzoek naar nuis en varken,
wearin dierlijk (rat, rund) en
nnenselijk
groeihronnoon is ingebouwd. Pronnotor: PEPO<.

prodiktverbetering

Wagner
[Giphart]

Beltsville,
V.S.

transgeen
dier

varken
schaap
konijn
nuis

inbouwen
van
Onderzoek
naar
van nnens en
groeihormoongenen
rund.
* Samenwerking met Seatlle, Philadelphia en Werribee (Austr.)
* Eerste artikel over transgeen
schaap

prodiktverbetering

Robert Wall
[Giphart]
[J.An.Sc.,
Vol.66]
[Archibald]

Philadelphia,
V.S.

transgeen
dier

varken
konijn

Inbouwen van
groeihormoon
mens en rund in dieren

prodiktverbetering

R.
Brinster, Ham-

van

nner

schaap
Seattle, V.S.

transgeen
dier

varken

Irnbouwen
van groeihormoon
mens en rund in dier

van

prodlktverbetering

R. Palmiter

Adelaide,
Australië

transgeen
dier

varken

Irnbouwen van varkensgroeihormoongenen (methionine-promotor)

prodiktverbetering

[Archibald]
[Vkr. 14-5-

88]
transgene cellijn

schaap

Innouwen van genenipuleerd gen
van gist dat zorgt voor de procysteïne. Doel is
duktie van
verhogen van wolprodlktie.

CSIRO, Sydrney,
Australië

transgeen

schaap

lrnbouwen van ovine-GI
en rruis (pronnotor oMT)

CSIRO, Sydney,
Australië

transgeen

schaap

Gen ingebouwd waardoor schaap 30%
sneller groeit

verbetering
prodiktiepor- - [Vkr. 14-5ces
88]

Hongarije

transgene
bacterie

schaap

Onderzoek naar genetische manipulatie van pensbacteriën

verbetering
prodlktieproces

[v.Vugt]

Aberdeen, G.B.

transgene
bacteriën

rund

Fundamenteel onderzoek naar genetische manipulatie van anaerobe bacteriën in de pens.

verbetering
prodiktieproces

[v.Vugt]
[EE, A'dam
1987]

Adelaide,
stralië

Au-

in schaap

prodiktverbetering,
fundamenteel

D'Andrea
[Toronto,
1988]

verbetering
prodlktieproces

Mirray
[Archibald]
[Toronto
1988]

7
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BESCHRIJVIN3

TOEPASSIIG

(N£RZE<ER
||

Giessen/Hanmitsnover,
land

melkeiwit

rund

Onderzoek naar caseïne-DIA typering met als doel het verbeteren
van de melkeiwitsamenstelling ten

verbetering
prodiktieprorces

[Boonen]

behoeve van de kaasbereiding.
Edirnburgh, G.B.
(AFRC-inst)

M-[2-konplex

Roslin, G.B.

transgeen

(AFRC-inst)

dier

East-Lansing,
V.S.

transgeen
dier

kip

kip

kip

onderzoek

Furndamenteel
ME-konplex

naar het

ziekteresistentie

[vdZi jpp]

ziekteresi-

G. Bulfield

de mikro-injektie techniek.

stentie

[Leenstra]

Fundamenteel onderzoek naar kip,
waarin gen is ingebouwd van een

ziekteresistentie

L. Crittenden

Onderzoek

naar genoverdracht via

ziekteverwekker nbv
sen. Kippen

[Leenstra]

retrovirus-

[vd. Zijpp]

resistent tegen lynr-

foide leukose.
Edirnburgh, G.B.

halothaangen

varken

Halothaangen speelt een rol bij
de stressgevoeligheid van vleesvarkenras (Pietrain). Onderzoek
naar verwijderen van het (recessieve) gen. Vergelijkbaar onder-

ziekteresistentie

Archibald
[vdZijpp]

zoek België en Zweden.

Minchen, Diitsland

influenza, transgeen dier

varken

Onderzoek naar transgene varkens
waarin een gen is ingebouwd dat
zorgt voor een verhoogde weerstand tegen griep

ziekteresistentie

Brenn
[IIRLO 89]

Edinburgn, G.B.
(AFRC-inst)

bloedstollingsfaktor,
¤-1-antitrypsine,
transgeen dier

schaap

Onderzoek naar transgene schapen
waarin een menselijk gen voor de
prodiktie van bloedstollingsfaktor IX is ingebouwd.

geneesmiddelenprodlktie

Archibald
[Kanis]

schaap

Idem

Idem

AE

Canbridge,

bloedstollingv

G.B.

faktor
transgeen dier

Shanghai, China

eicellen, bloedstollingsfaktor

chinese
harnnster

?

kloneren

schaap

Canada

kloneren

schaap

[Boonen]

alternatief

Oii
[Toronto,
1988]

Onderzoek naar kloneren van schape-enbryo's. Uit 1 enbryo zijn
identieke
20-30
nakomelingen
gemaakt

fokkerij

Snith
[Kruip]

Onderzoek naar kloneren van schal enbryo (8
pe-enbryo’s. Uit

fokkerij

Sten
Willadsen

transgene celOnderzoek naar
lijnen voor veilige produktie van
_ bloedstollingsfaktor IX

[Kruip]
[nature

cellig stadiun) zijn 5 identieke
nakomelingen ontstaan

Vancouver (Canada),
Eugene
(V.S.)

transgeen dier

vis

Furndamenteel onderzoek naar injektie van genen (GAT) in vissen
tijdens errbryogenese

fundamenteel

Stuart,
Vielkind
[Toronto,

1988]
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TREFYKHID

DIER

BEEHIIJVINE

St. Paul, Minnesota, V.S.

transgeen dier

vis

Onderzoek naar
(marker)genen

het
in

TIXPASSINS

CN)ERZE<ER
jj

furndanenteel
prodiktiever-

mise
[Toronto

hoging

1988]

naar

fundamenteel

Brem

van

(prodiktver-

[Karnis]

inbouwen van
goudvissen.

Toenanne van groei gekonstateerd
in transgene vissen met bGI.
onderzoek

Mjnchen, mits-

transgeen

nuis

Fundamenteel

land

dier

konijn

transgene dieren.

varken

het nnenselijk groeihormoongen.

betering)

lnbouwen

V.S.

transgeen
dier

rund

van alfa-fetoproteïne
Irnbouwen
genkonstrukt nbv. mikroinjektie

fundamenteel

Church
[Archibald]

North Carolina,
V.S.

transgeen
dier

kip

7

7

R. Shunan
[Leenstra]
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BIJLAGE 4
ONDERZOEK NAAR GENETISCHE MANIPULATIE VAN LANDBOUWHUISDIEREN

TOEKOMSTVERWACHTINGEN (van toegassing in de graktijk lj
FEBRUARI 1989

TREFWIRD

DIER

BESORIJVIIG

TCEPASSINE

BRCN

melkeiwit,
transgeen

rund

Isoleren van promotor van caseïnegenen van schaap,
dat zorgt voor een verhoging van 30% van de nnelkeiwitprodiktie. Dit gen zou in de koe kunnen worden
ingebouwd.
Verwachting: verre toekomst.

prodlktverbetering

Giphart

nnelkeiwit
transgeen

rund

Onderzoek naar verbetering van demelkeiwitsamenstelling nbv genetische nnanipulatie.
Verwachting: verre toekomst

prodlktverbetering

Bomen

melkkwaliteit,
transgeen
dier

rund

Onderzoek naar de produktie van melk, waarin een
aantal ongewenste eigenschappen niet meer voorkomen
nbv transfektie. Bijvoorbeeld verlagen van lacr
tosespiegel in de melk, waardoor velen in andere

prodiktverbetering

Korver, Boonen

delen van de wereld de melk kunnen verdragen.
Verwachting: verre toekomst.
L
PST, transgeen

_

varken

Onderzoek naar varkens, waarin extra PST is ingebouwd. Gebreken, die PST-varkens momenteel vertonen, worden beschouwd als kinderziekten (Kruip).
Verwachting: fundamenteel onderzoek bij IVO binnenkort opgestart (Boonen). In 1989 start onderzoek
bij Veefokkerij (LLW).

prodiktverbetering

Kruip, Korver,
Kanis, Giphart,
Boonnan, NRLO

eiwitaanzet, trans` geen dier

kip

Onderzoek naar
verbetering van eiwitgroei bij
slachtkuikens met behulp van genetische manipulatie
Verwachting: verre toekcmst.

produktverbetering

Leenstra

transgeen

kip

Onderzoek naar
gen)

fundannenteel

NRLO

Voedingv
grondstoffen

kip,
rund,
schaap,
varken

Onderzoek nnet behulp van biotechnologische technieken naar een verbetering van de benutting van
voedingsgrondstof fen.
bij silage onderzoek naar transgene
*
bacteriën
afbraak van cellulose nbv schimnnels
*
Verwachting: niet in nabije toekomst.

verbetering
produkt ieproces

Leenstra,
v. Vugt

Slachtkui-

kip

Onderzoek naar een moederdier

verbetering

Leenstra

kemnoederdier

transfektie van

kippen (RU Gronirn-

die een

hoge eipro-

dlktie heeft en de aanleg voor snelle groei doorgeeft. Economisch zeer rendabel.

produktieproces

Verwachting: verre toekomst.
sextesten

kip

Onderzoek naar de beïnvloeding van het geslacht nbv
re<rDIA onderzoek. Dit kan het afnnaken van eendagshaantjes overbodig neken.
Verwachting: nabije toekonnst.

verbetering
prodiktieproces

Leenstra,
man

Boo-
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msrwoonn

mm

Onderzoek naar
essomavimhalothaan,
varken

het verwijderen-van het (restriktieve) gen dat mede stressgevoeligheid veroorzaakt bij
varkens. Verwachting: verre toekomst

transgeen

Double-

rwnd

muscling

Fundannenteel onderzoek

naar de isolatie van super-

verbetering
prodiktieproces

Archibald

verbetering

vd. Zijpp

gen in het belgische Wit-Blauwe vee, dat zorgt voor
dibbele spiergroei. Spekulatief.

produktieproces
verbetering
prodiktieproces

Sanders
88)

(PFLO,

Fytase

varken,
kip

Irnbouwen van een gen voor de prodiktie van fytase,
waardoor organisch fosfaat beter kan worden afgebroken.
Verwachting: over 10 jaar.

Boroola-gen

schaap

lnbouwen van het Boroola-gen
hogere vruchtbaarheid.
Verwachting: ornbekend.

voor een

fokkerij

Archibald,
NRLO, IVO

vruchtbaarheid

varken

Overzetten van genen van vruchtbaar varken in varkenssoort met hoge produktie. Voorwaarde is dat
het een enkel gen betreft.
Verwachting: verre toekmnst

fokkerij

vd.ende,
Archibald, NRLO

nnolecular

schaap,

Het prodiceren van menselijke eiwitten via

farrning,

rund

van schaap

transgeen

dat

zorgt

geneesnnid-

Kanis,

delenpro-

Bomen,

sche industrie. Aanvang onderzoek: 1989 - 19% bij
RU)-FD. Samernwerking met RU Leiden.
Verwachting: binnen 5 - 10 jaar in produktie (Boonnan)

duktie

Jaenisch, NILO

en rund.

de melk

Gestinuleerd door farmaceuti-

lysosym

kip

Onderzoek naar de opvoering van de lysosynprodiktie
(bruikbaar in famnaceutische industrie) per ei via
rec-DIA onderzoek.
Verwachting: verre toekomst.

geneesniddelenprodlktie

Leenstra

aujeszky

varken

Onderzoek naar een bestrijdingsmethode voor het Aujeszky-virus nbv monoklonale antilichamen.
Venwachting: start onderzoek bij CDI binnenkort.

ziekteresistentie

v. Zaane

MC-kmplex

varkern

Onderzoek

ziektere-

IRLO

naar

de

relatie tussen M-{3-konplex bij

varkens en de weerstand tegen ziekten.
Verwachting: 7

sistentie

Kruip,

transgeen

nuis

Onderzoek naar transgene nuizen (als modelstudie)
waar genen voor ziekteresistentie zijn ingebouwd.
Verwachting: op korte termijn bij het CDI.

ziekteresistentie

v. Zaane

NH?-konplex

kip

Het testen van transgene kippen met ingebouwde
ziekteresistentie wordt verwacht binnen 6 jaar.
Over 10 jaar worden dieren in produktie genonnen
(vdZijpp).

ziekteresistentie

vd. Zijpp

Slaapziekte

ruund

Met behulp van genetische nenipulatie zoeken naar
een prodiktief runderras, dat resistent is tegen
slaapziekte (tsé-tsé vlieg). Spekulatief.

ziekteresistentie

vd. Zijpp
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gg

BESCHIIJVIKG

technieken

nvt

* kloneren: binnen vijf jaar zal deze techniek in
jaar zal deze techniek in Nederland worden toegepast.

Kruip, Giphart, vd
Zijpp,

* enbryotransplantatimwordt gemeengoed
* genetische nenipulatie meent toe, nuttig voor
fundamenteel onderzoek en behandelen erfelijke

Janssen
(FRS)

TEPASSIKG

ziekten
- verwijderen gen: verre toekcmst
- inaktiveren gen: eerder mogelijk, onder meer
nbv anti-sense-RNA
- inbouwen extra genen eigen soort: nadruk
- irnbouwen soortvreemde genen: nadruk
* massale eicelproduktie: een systeem voor eicelproduktie levert eicellen op voor IVF en voor
enbryo-onderzoek tbv genetische manipulatietech

nieken (niet in nabije toekomst
* toenemende aandacht
starrncellen

voor techniek van enbryonale

@

Leenstra,
Archibald
Jeanisch

Bijlagen
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BIJLAGE 6
TREFWOORDENLIJST
levende milieu.

abiotisch:

het niet

aktoren:

groeperingen
organisaties,
die een
spelen in het besluitvormingsproces.

antisense RNA:

RNA dat niet werkt zoals het hoort

aminozuur:

bouwsteen voor eiwitten.

bakteriën:

levende, éèncellige organismen
zelfstandig
overal
zelfs op plaatsen
die
voorkomen,
niet
mogelijk
is. Ze planwaar ander leven
ten zich ongeslachtelijk voort.

bioreaktor:

stoffen produEen
organisme dat
andere
diereigenstoffen, zoals bijvoorceert dan
beeld een schaap dat via de melk bloedstollingsfaktor produceert.

biotechnologie:

technieken
en produktieprocessen waarbij
daarvan worden
levende organismen of delen
gebruikt.

biotisch:

het

blastocyst:

veelcellig embryonaal stadium.

cel:

bouwsteen van alle levende organismen.

chimaere:

een organisme bestaande uit twee verschillende soorten.

chromosoom:

drager van het erfelijk materiaal.

diagnostische

test waarmee een diagnose gesteld kan
worden.

test:

rol

levende milieu.

DNA:

desoxyribonucleïd acid.
Verbinding waarin
van
alle erfelijke informatie
cellen ligt
opgeslagen.

eiwit:

verbinding die
nozuren,

die

bestaat uit een aantal amiin

een

vaste

volgorde met

elkaar zijn verbonden.
elektroporatiez

door
een
cel
in
spanningsveld
te
een
de celmembraan poreus. Met
brengen wordt
kan men DNA in de cel brendeze techniek
gen.
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embryonale
stamcellen:

techniek waarmee in een vroeg stadium
een ingebracht
gekontroleerd kan worden of
gen tot

expressie komt.

embryoproduktie
in vitro:

eicelvorming tot en
proces van
het gehele
met embryotransplantatie buiten het lichaam
(in reageerbuis)

epidemiologie:

met zich
wetenschap die zich bezighoudt
(besmettelijke) ziekten
snel verspreidende
in een bepaalde streek of bevolkingsgroep.

erfelijke ziekte: ziekte veroorzaakt door een fout in het DNA
die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
expressie:

komt tot expressie als het produkt
een gen
(een eiwit) wordt gevormd waarvoor dat gen
de code bevat.

fenotype:

uiterlijke kenmerken van een organisme.

gen:

dat gedeelte van het chromosoom dat de code
voor een produkt

of

funktie bevat.

zich bezighoudt

met de er-

genetica:

wetenschap die
felijkheid.

genoom:

chromosomen van
het aantal
daarin gelokaliseerde genen.

genotype:

genetische kenemerken van een organisme.

halothaangen:

voor stressgedit gen is verantwoordelijk
voeligheid bij bepaalde varkensrassen.

immunologie:

wetenschap die zich bezighoudt met de reak-

een cel met de

ties van een organisme op soortvreemd mate-

riaal.
in vitro:

'in glas'. Duidt aan
letterlijk
betekent
dat men iets onderzoekt in het laboratorium
niet het gehele organisme, maar
en daarbij
daarvan gebruikt (in
een geïsoleerd deel
reageerbuis, buiten het lichaam).

iv fertilisatie:

reageerbuisbevruchting

in vitro
maturatie:

rijping van de eicel in een reageerbuis.

in vivo:

’in
leven'. Duidt op
betekent
letterlijk
levende
komplete
het
onderzoek
waarbij
organisme is betrokken.
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kiembaan:

worden
nieuwe
genen in kiembaancellen ingebouwd dan betekent dat,
dat het
gen kan
overerven.

kloneren:

door
ongeslachtelijke voortplanting verkrijgen van een
serie
genetisch identieke
nakomelingen, bijvoorbeeld planten of bacteriën. Dit begrip wordt
ook
gebruikt om
het produceren van grote hoeveelheden identiek DNA in een cel aan te geven.

knipenzym:

deze enzymen knippen op een heel specifieke
plaats een
chromosoom in
twee of meerdere
stukken.

liposomen:

celorganellen, die worden
gebruikt
om DNA
te vervoeren naar een cel of een embryo.

mhc-komplex:

major
histo
compatibility
komplex,
een
genkomplex dat
in
verband
staat
met het
voorkomen van ziekten.

mikro-organisme:

organismen die
uit losse cellen bestaan of
ketens van cellen. Ze zijn met
het blote
oog niet

te zien.

modelsysteem:

een onderzoeksmethode waarbij het dier als
een model wordt beschouwd.

molekulaire
biologie:

wetenschap die zich bezighoudt
met onderzoek naar de struktuur, funktie en stofwisseling van molekulen als
DNA,RNA en eiwit
in de cel.

monoklonale
antistoffen:

antistoffen
die door cellen, die kompleet
identiek zijn, worden gemaakt.
Deze cellen
produceren een type antistof.

mutatie:

verandering in het DNA. Kan spontaan optreden, maar ook worden veroorzaakt door straling of chemische stoffen.

niche:

optimale omgeving voor een organisme.

nonsense-RNA:

RNA dat niet werkt zoals het hoort.

organellen:

elk onderdeel
eigen funktie.

plasmide:

DNA partikel dat in
bakteriën voorkomt. Ze
worden
gebruikt
vreemd erfelijk materiaal
in bakteriën te krijgen.

van een

levende cel met een
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pronukleusstadium:

als de
embryo bevindt
stadium waarin een
eicel wel
is bevrucht, maar de chromosomen
zijn versmolvan eicel en sperma nog niet
ten.

retrovirussen:

een groep van kankervirussen. Hun erfelijke
het RNA. Als
informatie ligt opgeslagen in
ze

een

cel

besmetten

zetten zij met

een

speciaal enzym RNA om in DNA. Dit virus-DNA
wordt in het DNA van de cel opgenomen.
RNA:

betrokken bij de
RNA is
Ribonucleïc Acid.
produktie van eiwit in de cel.

somatische
cellen:

cellen van het (menselijk) lichaam.

superovulatie:

stimuleren van de

eisprong,

waardoor veel

eicellen vrijkomen.
transfektie:

het proces waarmee een extra gen in een cel
of embryo wordt gebracht.

transgeen dier:

een dier waarin extra (soorteigen of soortvreemde) genen zijn ingebouwd.

vaccin:

een gedood of verzwakt micro-organisme dat
om
tegen ziekwordt gebruikt
immuniteit
makende mikro-organismen op te wekken.

vektor:

in
cellen te
voertuig om
vreemd
DNA
in bakteriën te
brengen. Om vreemde genen
kunnen o.a.
plasmiden als vektor
brengen
cellen
kunnen redienen. Voor dergelijke
trovirussen worden gebruikt.

virus:

RNA bestaand partikel omgeven
uit
DNA of
door een eiwitmantel. Heeft
voor vermenigvuldiging levende cellen nodig.

virulent:

ziekteverwekkend.

voertuig:

zie vektor.

weefselkweek:

techniek waarbij
cellen van plant, dier of
mens zich in vitro vermenigvuldigen.

genoemd als
weefselspecifiek: een gen wordt weefselspecifiek
het slechts in een type weefsel tot expressie komt.
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BIJLAGE 7
LIJST MET AFKORTINGEN

ABC
AFRC
AKB
ARBO-wet
BAP
BEP
BER
BRIDGE
BVF
B&W
CvB
COGEM
COVP
CBTB
CDI
CLO
CPJ
CUBE
DG VI
DG XII
DLO
ECLAIR
EDC
EG
EP
EUR
EZ
FD
FLAIR
FRS
GEN
IOP-b
IVO
IVVO
IWTS-nota
KBS
KK
KNBTB
KNLC
KUN
LUW
L&V
MCKS

Animal Biotechnology Cambrigde (Engeland)
Animal Federal Research Centre (Engeland)
Alternatieve Konsumenten Bond
Arbeidsomstandighedenwet
Biotechnologie Action Programma (EG)
Biomoelculair Engineering Programme (EG)
Biotechnologie Effekt Rapportage
Biotechnology Research
for
Innovation, Development
and Growth in Europe (EG)
Biologische Veiligheids Funktionaris
Burgemeesters en Wethouders
College van Bestuur
Commissie Genetische Modificatie
Centrum voor Onderzoek en Voorlichting in de Pluimveehouderij, 't Spelderholt
Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Centraal Diergeneeskundig Instituut
Centrale Landbouw Organisaties
Christelijk Plattelands Jongeren
Concertation Unit for Biotechnology in Europe
Directoraat Generaal VI (landbouw) (EG)
Directoraat
Generaal
XII
(wete schap, onderzoek en
ontwikkeling) (EG)
Direktie Landbouwkundig Onderzoek
European Collaborative Linkage of Agriculture and
Industry through Research (EG)
vakgroep Experimentele Diermorfologie en Celbiologie
(LUW)
Europese Gemeenschap
Europees Parlement
Erasmus Universiteit Rotterdam
Ministerie van Ekonomische Zaken
Fakulteit Diergeneeskunde (RUU)
Food Linked Agro Industrial Research (EG)
Fries Rundvee Syndikaat
Gen-ethisches Netzwerk (Duitsland)
Innovatief Onderzoeksprogramma Biotechnologie
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
Instituut voor Veevoedings Onderzoek
Nota Integratie
van Wetenschap
en
Techniek
in de
Samenleving
Kontaktgroep Biotechnologie en Samenleving
Konsumenten Kontakt
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond
Koninklijk Nederlands Landbouw Comitee
Katholieke Universiteit Nijmegen
Landbouw Universiteit Wageningen
Ministerie van Landbouw en Visserij
Multicultureel Centrum voor Kerk en Samenleving^R
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NAJK
NBBV
NBvP
NOTA
NRLO
NKI
NVBD
OESO
O&W
PBTS
PcGB
PcIB
PcLB
PWT
RUL
RUU
SNM
TNO
VH
VF
VMD
VO
VROM
WMS
WVC
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Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Nederlandse Bond ter Bestrijding van de Vivisektie
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Technologisch AspekNederlandse Organisatie voor
tenonderzoek
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
Nederlands Kanker Instituut
Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren
en OntwikOrganisatie voor Ekonomische Samenwerking
keling
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering (EZ)
Programmacommissie Gezondheids Biotechnologie
Programmacommissie Industriële Biotechnologie
Programmacommissie Landbouw Biotechnologie
Publieksvoorlichting voor Wetenschap en
Stichting
Techniek
Rijks Universiteit Leiden
Rijks Universiteit Utrecht
Stichting Natuur en Milieu
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onvoor
Instituut
derzoek
vakgroep Veehouderij (LUW)
vakgroep Veefokkerij (LUW)
Vereniging Milieu Defensie
Verantwoordelijk Onderzoeker
Ministerie van Volshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer
Wet Milieugevaarlijke Stoffen
Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Technische afkortingen
Beta-lactoglobuline (een eiwit)
BLG
Bovine
BoLA
Desoxyribonucleic Acid
DNA
Embryo Transplantatie
ET
Factor IX (bloedstollingsfaktor IX)
FIX
Growth Hormone (groeihormoongen)
GH
Kunstmatige Inseminatie
KI
In Vitro Fertilisatie
IVF
Major Histocompatibility Complex
MHC
Methallothionine (promotorgen)
MT
Ribonucleic Acid
RNA
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BIJLAGE 8
EISEN, DIE WORDEN GESTELD AAN EEN RISIKO-ANALYSE
In de
risikoanalyse moeten
de volgende onderwerpen worden
behandeld:
1. Met betrekking tot het organisme:
a. een beschrijving van het organisme of organismen, in
ieder geval inhoudende gegevens betreffende:
- de schadelijkheid voor andere organismen
- de epidemiologie
- de vorming van toxische verbindingen en
- de vorming van overlevende strukturen
b. de wijze van konstruktie van
het organisme of organismen.
c. de
herkomst van geïntroduceerd DNA met een beschrijving
van de functie van dat DNA en de karakterisering van dat
DNA.
d. de genetische stabiliteit van het organisme en de mogelijkheid van
overdracht
van
genetisch materiaal naar
andere organismen.
e. gegevens over organismen
die het uiteindelijk doel van
de bewerking zijn en de effecten van de gastheer op deze
doelorganismen.
f. een beschrijving van de voor de groei en de overleving
van het
organisme of
organismen
relevante abiotische
factoren.
g. een beschrijving van de biotische factoren die van belang zijn voor de groei en overleving van
het organisme
of organismen en het te verwachten effect van het gewijzigde DNA daarop.
h. gegevens betreffende eventuele
veranderingen die
er op
zijn gericht
om de overleving van het organisme of organismen of het overdragen
van
genetisch
materiaal te
beïnvloeden.
2 Met betrekking tot de handeling:
a. een beschrijving van de plaats waar de handeling wordt
uitgevoerd, in ieder geval inhoudende de situering en de
toegankelijkheid voor mens en dier.
b. een beschrijving van
relevante veranderingen die in de
nabije toekomst in die omgeving worden verwacht.
c. een beschrijving van de verspreidingsroute van het
organisme.
d. een beschrijving van het ekosysteem waarin de bewerking
wordt
uitgevoerd en de
te verwachten effecten op dat
ekosysteem.
e. de methode en de duur van de bewerking.
f. de wijze waarop de groei en overleving van het organisme
en
de onder
1d en 2d bedoelde gegevens kunnen worden
gevolgd in die tijd.
g. de wijze waarop
de noodmaatregelen
kunnen worden getroffen indien zich nadelige
effekten van de bewerking
in het milieu voordoen.
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