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Wekelijks lezen we in de krant over nieuwe medische ontwikkelingen. Het duizelt  
soms waar de wetenschap toe in staat is. Nu al komen baby’s ter wereld na 
DNA-screening. Zoals Rune, de redderbaby van Indra en Christoff. Intussen zijn 
de eerste stappen gezet in de richting van genetische aanpassingen. Baby’s op 
maat, dus. Maar is dat wel wat we willen als maatschappij?



Sinds 1 juli is de niet-
invasieve prenatale test 
(NIPT) in België gratis 
toegankelijk voor vrou-
wen met een verhoogd 
risico op een kind met 
het syndroom van Down. 
Een goede zaak?
Petra De Sutter: “Ik vind 

van wel. De NIPT is veel 
betrouwbaarder dan de vorige 
combinatietest. Met een 
accuraatheid van 99% kan het 
resultaat van die test wijzen 
op het al dan niet aanwezig 
zijn van het gen dat wijst op 
het syndroom van Down. 
Het is nog altijd geen 100%, 
waardoor wij aanraden om een 
positief resultaat te bevestigen 
door de vlokkentest of een 
vruchtwaterpunctie.” 

Zal de NIPT in de  
toekomst wel 100%  
sluitend zijn?
“Ja, dat zou wel kunnen. En 

bovendien zal je in de toe-
komst met de NIPT ook andere 
chromosomale afwijkingen 
kunnen opsporen. Je kunt dan 
eigenlijk zoeken naar wat je 
maar wil.” 

Hoever mag je gaan in
dat screenen bij baby’s?
“Er is een verschil tus-

sen het al dan niet wegnemen 
van enkele cellen bij een 
embryo dat daar niet van afziet 
en waarbij de kans op een 

zwangerschap intact blijft, en 
screenen tijdens de zwanger-
schap waarna je al dan niet 
beslist om die af te breken. Als 
je de geboorte van een kind 
met een ernstige aandoening 
of van een kind dat ondraaglijk 
zal lijden kunt voorkomen, sta 
ik daar ethisch 100% achter. 
Het wordt moeilijker te verant-
woorden als mensen het een 
evidentie gaan vinden om te 
screenen, eerder dan een keuze 
die ouders bewust en goed 
geïnformeerd maken.”

Soms kiezen ouders er 
bewust voor om de NIPT 
niet te doen omdat ze 
die keuze niet willen 
maken. Begrijp je hen?
“Ja natuurlijk. Ouders heb-

ben het recht ervoor te kiezen 
om een kind met Down te aan-
vaarden. Als het gaat om niet 
leefbare of ernstig beperkende 
aandoeningen waarbij het 
kind voortdurend lijdt, vind 
ik dat een andere zaak. Maar 
dergelijke ziekten kunnen met 
de NIPT nog niet opgespoord 
worden. Het is bij kinderen 
met het syndroom van Down 
een moeilijke discussie. Niet 
iedereen vindt dat deze kinde-
ren beter niet zouden geboren 
worden. Gelukkig maar zou 
ik zeggen. De ouders zouden 
hun kind niet willen missen, 
maar het blijft wel een feit dat 
ze veel zorg nodig hebben. 
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Jente was geboren met 
de zeldzame ziekte CHH. 
Jente leed niet alleen aan 
een zeldzame groeistoor-
nis, ze kreeg ook gezond-
heidsproblemen. Alsof het 
nog niet erg genoeg was,  
ontwikkelde het meisje 
een auto-immuunziekte, 
waardoor ze vroeg of laat 
een bloedceltransplanta-
tie moest ondergaan. 
Indra: “We wilden graag 
een tweede kindje, maar 
niet eentje dat dezelfde 
lijdensweg als Jente 
moest ondergaan. Artsen 
raadden ons embryo-
selectie aan om ons 
tweede kind die erfelijke 
ziekte te besparen. 
Blijkbaar zijn zowel mijn 
man als ik drager van een 
gen dat de ziekte kan ver-
oorzaken. Erna hoorden 
we over redderbaby’s: 
kinderen die de perfecte 
stamceldonor zijn voor 
hun zieke broer of zus.”

Een match van 100%
Indra en Christoff wilden 
de twee opties combine-
ren. Dat betekende dat 
er bij de embryoselectie 
gekozen werd voor een 
embryo dat genetisch 
volledig compatibel was 
met Jente. Kans op slagen: 
18%. Indra: “Terwijl we bij 
de gewone embryo- 
selectie 75% slaagkans 
hadden. Een moeilijke 
keuze, maar omdat de 
kans op een match met 
een externe donor nog 
lager was, zijn we er toch 
voor gegaan. En met 
succes. Bij de geboorte 

van Rune werden stamcel-
len uit het navelstreng-
bloed ingevroren. Vijftien 
maanden later, toen 
de situatie van Jente 
levensbedreigend dreigde 
te worden, vond de stam-
celtransplantatie plaats. 
Het is ongelooflijk hoe 
snel Jente, dankzij haar 
broer en de medische 
wetenschap, beter werd. 
Vandaag is ze ‘kernge-
zond’, al zal ze naar schat-
ting nooit groter worden 
dan 1m25.”

De evolutie van de 
medische wetenschap 
mag dan hun kind hebben 
gered, Indra en Christoff 
hameren wel op de eind-
verantwoordelijkheid van 
de ouders. Hoe belangrijk 
de professionele bege-
leiding in dit proces 
ook is, de uiteindelijke 
beslissing ligt bij de 
ouders. Indra: “Rune is er 
niet gekomen omdat wij 
een stamceldonor nodig 
hadden voor Jente. Hij 
is er in de eerste plaats 
omdat wij dolgraag een 
tweede kind wilden. Wij 
hebben geen probleem 
met genetische hulp voor 
het uitsluiten van erfelijke 
ziektes zoals die van 
Jente, mucoviscidose of 
bij mensen met een grote 
kans op borstkanker. Maar 
redderbaby’s op maat 
waarbij je in de toekomst 
misschien kan kiezen uit 
een jongen of meisje, al 
dan niet intelligent of 
waarbij je zelfs de looks 
kan bepalen, vinden we 
wel vele stappen te ver.”

Indra en Christoff kozen vijf jaar 
geleden voor een doorgedreven 

vorm van embryoselectie om hun 
dochtertje te redden. 

Indra en Christoff  
kozen voor een 

 redderbaby

Fertiliteitsexperte van UZ Gent, Petra  
De Sutter, schreef er samen met Eline 
Delrue een boek over. In 'De maakbare 
baby' behandelen ze alle technieken  
die vandaag mogelijk zijn en gaan ze  
in op de ethische vragen die sommige  
technieken oproepen.

INDRA
‘Het is ongelooflijk hoe snel Jente, 
dankzij haar broer en de medische  

wetenschap, beter werd.’ 
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Daarom vind ik het zo belang-
rijk dat het een individuele 
keuze blijft. Want nu gaan er al 
stemmen op die vinden dat wij, 
als samenleving, niet hoeven 
op te draaien voor die zorg 
wanneer ouders beslissen om 
niet te screenen.”

Hebben ze een punt?
“Ik deel die visie niet 

omdat ze elke vorm van solida-
riteit ondermijnt. Niemand kan 
je opleggen om die test te doen. 
Belangrijker dan de test, vind 
ik de begeleiding. Ouders moe-
ten sociaal en psychologisch 
goed begeleid worden zodat ze 
een weloverwogen keuze kun-
nen maken. Die begeleiding 
ontbreekt nu nog vaak.”

De volgende stap zijn 
baby’s op maat. Willen 
we dat als maatschappij?
“Hier rijzen tal van ethische 

en filosofische vragen op. Als 
we naast een gezond kind ook 
een perfect kind willen – op 
maat van onze wensen –, 

welke invloed heeft dat op 
ons mensbeeld? Gaan we het 
verbieden of mensen toelaten 
à la carte te kiezen? Volgens 
mij ligt het antwoord in het 
midden. Extreem lijden is voor 
mij de doorslaggevende factor. 
Ingrijpen bij iemand met 
mucoviscidose? Ok. Hetzelfde 
bij iemand met kleurenblind-
heid? Niet ok. Daarover 
moeten we wel nadenken. En 
dat hoeft voor mij niet bij wet 
vast te liggen, maar het zou 
goed zijn dat genetische centra 
over richtlijnen beschikken 
op welke ziektes gescreend 
mag worden en op welke niet. 
Maar waarbij de keuze om te 
screenen te allen tijde bij de 
ouders ligt.” 

Hoe sta jij persoonlijk 
tegenover een  
maakbare baby?
“Het ideale kind is een 

illusie, omdat genetica niet 
alles bepaalt. Dat concept 
druist ook volledig in tegen 
mijn mens- en wereldbeeld. Ik 

hou van onvoorspelbaarheid, 
verrassing en imperfectie. Dat 
is precies de rijkdom van wat 
ons mens maakt. Veel van de 
huidige kwetsbare en creatieve 
mensen zouden niet bestaan 
en ik, als transgender, zou al 
zeker de embryoselectie niet 
gepasseerd zijn (lacht)…”

De toename van de  
genetische kennis doet 
ook de discussie rond 
eugenetica weer ople-
ven. Die fout willen we 
toch niet maken?
“Voor alle duidelijkheid: 

eugenetica is bij wet verboden 
in België. Terecht: ik vind ook 
niet dat ras, intelligentie of 
seksualiteit bepalend zouden 
mogen zijn. Maar uit een 
onderzoek naar de fictieve 
mogelijkheid om bijvoorbeeld 
op een ‘homo-gen’ te scree-
nen, is gebleken dat 99% van 
de ondervraagden akkoord 
gaat met de screening van 
een embryo om later geen 
homoseksueel kind te hebben. 
Ethische bezwaren sneuvelen 
al snel als het om het eigen 
kind gaat. Dat heb ik zelf ook 
al gemerkt in de praktijk.”

Gaan mensen ook  
letterlijk ver als het om 
hun kinderwens gaat? 
“De helft van onze patiën-

ten in de fertiliteitskliniek in 
Gent komt uit het  buitenland. 
In Frankrijk bijvoorbeeld 
mogen lesbische koppels met 
een kinderwens niet geholpen 
worden. Dat vind ik discrimi-
natie. Belgische patiënten met 
een geslachtsvoorkeur kunnen 
op hun beurt in Californië 
terecht. Ik pleit al jaren voor 
duidelijke internationale 
afspraken. Ik hoop dat we erin 
slagen een internationaal kader 
te creëren rond genetische 
screening en modificatie.” ●

PETRA DE SUTTER
‘Ethische bezwaren sneuvelen al snel als het om het eigen kind gaat.’
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2 China light in Zoo Antwerpen 
VOORDEEL VOOR ÇAVA?-LEZERS
15% KORTING BIJ AANKOOP ONLINE

1 Theater Elckerlyc
VOORDEEL VOOR ÇAVA?-LEZERS
15% KORTING

3 ‘Helpen bij verlies en verdriet’ van Manu Keirse
VOORDEEL VOOR ÇAVA?-LEZERS
20% KORTING + GRATIS VERZENDING

Van 1 december 2017 tot 
en met 14 januari 2018 
verovert en betovert  
China Light opnieuw 
ZOO Antwerpen en de 
harten van iedereen 
in een gloednieuwe, 
magische editie. Dit keer 
neemt het lichtspekta-
kel je mee doorheen de 
poorten van het oude 
China naar zijn mythische 
dieren en legendes. Fee-
erieke Chinese muziek en 
dans rijgen alles aaneen 
tot een magisch geheel 
voor jong en oud! 

Praktisch
Van 1.12 t.e.m. 14.01 
(behalve op 24.12 en 
31.12). Je kan jouw bezoek 
telkens aanvangen vanaf 

18u00, 19u00 of 20u00. 
China Light ZOO sluit de 
deuren om 21u30. 
 
Prijs
 · Kinderen: 12 euro 
(CM-leden 10,20 euro)

 · Volwassenen: 15 euro 
(CM-leden 12,75 euro)

15% korting bij aankoop 
van max. 4 tickets voor 
China Light ZOO.
Koop uw tickets online 
via ZOOantwerpen.be/
ChinaLightZOOWebshop. 
Kies de dag en het uur 
waarop u China Light 
ZOO wil bezoeken en 
voer de kortingscode 
713KENK4SCH1 in bij 
het afrekenen. Korting 
wordt onmiddellijk  
verrekend.

In deze volledig nieuwe editie toont 
Manu Keirse aan de hand van vele her-
kenbare voorbeelden hoe rouwen niet 
gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan 
anders leren vasthouden. Het boek  
besteedt ook aandacht aan andere 
verliessituaties die vaak onterecht onder-
belicht blijven. Een praktisch instrument 
voor iedereen die met verlies geconfron-

teerd wordt. çava?-lezers krijgen 20% 
korting op de winkelprijs (19,99 euro) + 
gratis verzending.

Surf naar www.lannoo.be/helpen-bij-
verlies-en-verdriet-volledig-nieuwe-editie 
en gebruik de kortingscode cmmanu in 
je winkelmandje. Deze korting is alleen 
geldig via de webshop van Lannoo, tot 
31.12.2017 of zolang de voorraad strekt.

Ook tijdens de winter-
maanden kun je terecht 
bij Theater Elckerlyc in 
het hartje van Antwerpen 
voor de leukste voorstel-
lingen. CM-leden en 
çava?-lezers krijgen 15% 
korting op de ticketprijs 
van de volgende pro-
ducties: ‘De Tante van 
Charlie’ en ‘Winterrevue’. 
Alle speeltijden op 

elckerlyc.be/programma. 
Tickets bestel je via 
www.cm.be/elckerlyc 
met de promocode 
CM1718. De aangepaste 
prijzen komen dan te-
voorschijn.

Adres
Theater Elckerlyc
Frankrijklei 85-87,
2000 Antwerpen

Geldig op het standaard individueel tarief. De tickets dienen gelijktijdig online  
aangekocht te worden en zijn enkel geldig op de dag vermeld op je e-ticket.  
Korting geldig per transactie. Niet inwisselbaar in speciën. Niet cumuleerbaar met 
andere acties, voordelen of kortingen. Enkel online geldig. Niet geldig op eerder  
aangekochte tickets. Het aantal plaatsen is beperkt. Check de beschikbaarheid op  
www.ZOOantwerpen.be/ChinaLightZOOWebshop.


