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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Reproductive options for couples at risk of Huntington’s disease
1. Presymptomatische dragers of 50% risicodragers van de ziekte van Huntington
en hun partners zijn zelf goed in staat weloverwogen reproductieve keuzes te
maken en daarvan de consequenties te dragen, mits deze paren goed
gecounseld en begeleid worden (dit proefschrift).
2. De argumenten van de Nederlandse overheid om voor de ziekte van
Huntington wel exclusie prenatale diagnostiek toe te staan, maar geen
preïmplantatie diagnostiek, strookten niet met het algemene beeld van
toenemende morele waarde van een foetus ten opzichte van een
preïmplantatie embryo (o.a. dit proefschrift).
3. Een reproductieve voorgeschiedenis met een of meerdere
zwangerschapsafbrekingen vergroot de kans op het gebruik van
preïmplantatie genetische diagnostiek (dit proefschrift).
4. Als alléén (kosten)effectiviteit de doorslag moet geven, dan verdient prenatale
diagnostiek de voorkeur boven preïmplantatie genetische diagnostiek (dit
proefschrift).
5. “Preïmplantatie genetische diagnostiek lijkt een ideaal alternatief voor
prenatale diagnostiek, maar als een poging mislukt na terugplaatsing van een
embryo, dan heb je iemand blij gemaakt met een dode mus.” (opmerking van
een geïnterviewde)
6. Het “reasonable welfare”‐principe vormt een potentiële basis voor
toekomstige schadeclaims van PGD‐kinderen om hun medecreatoren
(IVF/PGD‐artsen en andere betrokkenen) aan te klagen voor de eventuele
schade die zij ondervinden als gevolg van het opgroeien bij een ouder met
Huntington.
7. De stelling “zoeken naar toeval is vragen om problemen” is met de toepassing
van de moderne moleculaire technieken, zeer actueel geworden (proefschrift
De Die‐Smulders, 2000).
8. Er is nog steeds sprake van natuurlijke selectie, ook al leeft de mens langer
dan de leeftijd waarop hij zich kan voortplanten.
9. Promoveren als doel op zich ondermijnt de kwaliteit van de wetenschap.
10. Eén Arabische lente maakt nog geen zomer.

Maartje van Rij, april 2013

