
Van: Tweede Kamer fractie D66 [mailto:d66@tweedekamer.nl] 
Verzonden: dinsdag 17 oktober 2017 17:01
Onderwerp: Update voortgang medisch-ethische dossiers (KMM1811339V43234L0KM)

Geachte heer/mevrouw, 
  
Tijdens de campagne of in de periode na de verkiezingen heeft u ons per mail benaderd 
met vragen of opmerkingen over een medisch-ethisch onderwerp. Nu de onderhandelingen 
zijn afgerond koppelen wij graag aan u terug welke stappen er met dit regeerakkoord 
worden gezet op medisch-ethisch gebied. Over medische-ethische kwesties kan zeer 
verschillend worden gedacht, zowel in de samenleving, als in de politiek. In dit 
regeerakkoord is D66 er echter in geslaagd om een aantal concrete afspraken te maken, 
waarbij we op een respectvolle manier met de verschillende denkbeelden omgaan.  
  
In de eerste plaats vinden wij het van groot belang dat het regeerakkoord geen 
belemmeringen opwerpt voor Tweede Kamerlid Pia Dijkstra om deze kabinetsperiode door 
te gaan met de initiatiefwetten ‘voltooid leven’ en Actieve Donorregistratie (ADR). Er is 
besloten om gevolg te geven aan de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport van de 
commissie-Schnabel om de kennis en bekendheid met de euthanasiewetgeving te 
vergroten. Deze commissie was van oordeel dat de ruimte die de euthanasiewet biedt bij 
dementie, psychisch lijden en een opeenstapeling aan ouderdomsklachten, groter is dan 
veel artsen nu voor ogen hebben. Volgens dit rapport komt een kleine groep ouderen die 
hun leven als voltooid ziet echter niet in aanmerking voor euthanasie. Er zal onderzoek 
gedaan worden naar de omvang en omstandigheden van deze groep mensen. Ook voeren 
we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit, om eenzaamheid onder ouderen tegen te 
gaan. 
  
De mogelijkheid om onderzoek te doen naar restembryo’s, zodat we de wetenschappelijke 
kennis over genezing van erfelijke ziekten kunnen vergroten, blijft bestaan. Er zal de 
komende kabinetsperiode een brede discussie plaatsvinden over het kweken van embryo’s 
op basis van de adviezen van de Gezondheidsraad en we gaan onderzoeken hoe we met 
stamcellen ernstige erfelijke ziekten kunnen voorkomen. 

Om risico’s op ernstige erfelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld erfelijke borstkanker, te 
verkleinen worden de mogelijkheden voor geslachtskeuze op basis van medische 
indicatie verruimd. De subsidie voor de NIP-test blijft toegankelijk voor aankomende 
ouders. 
  
Gezien uw eerdere vragen en het belang dat D66 hecht aan medische-ethische thema’s 
wilden wij u hier graag van op de hoogte brengen. 
  
Ik vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben. 
  
Met vriendelijke groet namens de Tweede Kamerfractie, 
Martine van Bemmel 
Publieksvoorlichter 
Tweede Kamerfractie D66 
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