
 

Woensdag 9 oktober: Kick-off DNA-dialoog 

in Rotterdam 

Praat mee over het aanpassen van DNA van embryo’s 

Het mag niet, maar het is in het buitenland al wel gebeurd: het aanpassen van het DNA van 

embryo’s met behulp van de techniek CRISPR-Cas9. Daarmee is het misschien in de toekomst 

mogelijk om bepaalde ziektes uit te bannen. Maar kunnen we dan straks ook het uiterlijk van 

onze toekomstige kinderen veranderen, of ze slimmer en sportiever maken? Wat vind jij daarvan? 

Tijdens de DNA-Dialoog is er ruimte voor het delen en vormen van je mening, het stellen van 

vragen en het uitspreken van zorgen en wensen. De DNA-Dialoog gaat ons allemaal aan. In wat 

voor samenleving willen we leven?  

In november 2018 schrikt de wereld op als de Chinese onderzoeker He Jiankui het nieuws naar 

buiten brengt dat hij het DNA van twee baby’s heeft veranderd. Met behulp van de techniek 

CRISPR-Cas9 veranderde hij het DNA in de embryo’s waardoor de kinderen later een kleinere 

kans zouden hebben om besmet te raken met het aidsvirus. De Chinese onderzoeker hield geen 

rekening met de gevolgen. Want welke invloed heeft zo’n DNA-aanpassing bij mensen? Als deze 

baby’s later zelf kinderen krijgen, wordt de DNA-aanpassing doorgegeven aan nieuwe generaties. 

Wat vinden we daarvan?   



Hoe we moeten omgaan met deze nieuwe techniek is een vraag die niet alleen beantwoord kan 

worden door artsen, wetenschappers en politici. Het is een vraag voor ons allemaal. Daarom heeft 

een aantal organisaties besloten om DNA-dialogen te organiseren, waarin iedereen kan 

meepraten over dit onderwerp. De uitkomsten van deze dialogen worden in een rapport 

verzameld en eind 2020 aangeboden aan politici, wetenschappers en de Nederlandse 

samenleving. 

De eerste bijeenkomst is op 9 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in Huis van de Wijk Post 

West, Tidemanstraat 80 in Rotterdam.  

Iedereen is welkom 

Scholieren, ouders en grootouders, kritische denkers en enthousiaste vragenstellers; iedereen is 

welkom om onder leiding van Eveline van Rijswijk mee te doen aan de dialoog. 

Marc van Mil, universitair hoofddocent biomedische genetica UMC Utrecht, Eline Bunnik, 

universitair docent medische ethiek en filosofie van de Geneeskunde aan het Erasmus MC, en 

Gerard Adelaar, auteur van het boek "De Onverbeterlijke Mens" gaan met het publiek in gesprek 

over de dilemma's die deze technologie met zich meebrengt. Minister Hugo de Jonge opent de 

avond. 

Aanmelden 

Wil je meepraten over dit onderwerp? 

Meld je aan op de website DNA-dialoog 

Initiatiefnemers 

De DNA-dialoog is een initiatief van Erasmus MC, Rathenau Instituut, NPV – Zorg voor het 

leven, Erfocentrum en NEMO Kennislink. De dialogen worden gefinancierd door het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
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Noot niet bestemd voor publicatie  

• De dialoog is een initiatief van vijf organisaties 

• Voor meer informatie neem contact op met SOLA congressen   

• Je vraag wordt bij de juiste partner neergelegd 

• Vertegenwoordigers van de pers verzoeken wij vriendelijk per mail aan te melden. 

• Alleen in overleg met de organisatie is het toegestaan om opnames te maken en/of 

sprekers en deelnemers te interviewen. 

• Mail je verzoek naar info@sola-bs.nl o.v.v. DNA-dialoog 

 

https://dnadialoog.nl/events/startconferentie/

