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TRIP definitie: 
Weefselvigilantie is het 
systematisch monitoren van 
ernstige voorvallen en 
bijwerkingen in de gehele 
transplantatieketen van menselijk 
lichaamsmateriaal met het doel 
te komen tot een veiliger en 
effectiever gebruik van weefsels 
en cellen. 
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Rathenau definitie: 
Technology assessment is het 
systematisch monitoren van ernstige 
voorvallen en bijwerkingen in de 
maatschappelijke keten (inclusief de 
transplantatie van menselijk 
lichaamsmateriaal!) met het doel te 
komen tot een publiek en politiek debat 
over opkomende technologie… (zoals 
het gebruik van weefsels en cellen!). 



Het Rathenau Instituut 

•  Onafhankelijk instituut 
•  Wetenschap, technologie en samenleving  
•  Publiek en politiek debat 





Nader gebruik nader onderzocht 



Zeggenschap 

Mensen willen bepalen waarvoor hun 
materiaal wel of niet wordt gebruikt: 
commercieel gebruik problematisch 



Opkomende markten voor lichaamsmateriaal 

•  Meer mogelijk met lichaamsmateriaal 

•  Praktijk internationaler en commerciëler 



Onderzoeksvragen 

• Welke praktijken kunnen we onderscheiden waarin 
lichaamsmateriaal geld oplevert? 
 
• Hoe veranderen deze praktijken het beeld van ons 
lichaam, de waarde van lichaamsmateriaal en de 
manier waarop we over donatie denken? 
 
• Welke politieke en bestuurlijke implicaties zijn 
hieraan verbonden? 



Veldwerk binnen- en buitenland 



Online media 
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Donatie en betaling 

Europees verdrag inzake de rechten van de mens en biogeneeskunde 
(VRMB 1997 van de Raad van Europa):  het lichaam of delen daarvan mag 
geen bron zijn van financieel gewin 

Art. 27 van de Embryowet: het is verboden een vergoeding te verstrekken 
die hoger is dan de gemaakte kosten die een rechtstreeks gevolg zijn van de 
handelingen die met de embryo’s of geslachtscellen zijn verricht.  

Art. 9 van de Wet foetaal weefsel: het is verboden een vergoeding te geven 
of te ontvangen voor het ter beschikking stellen van foetaal weefsel.  

Art. 2 van de Wet op de Orgaandonatie: toestemming verleend met het 
oogmerk daarvoor een vergoeding te ontvangen die meer bedraagt dan de 
kosten is nietig.  

Art. 4 lid 2 van de Wet inzake Bloedvoorziening: het is verboden aan de 
donor andere dan door hem gemaakte kosten te vergoeden. 

Donatie:  
• Vrijwillig 
• Om niet  
• Altruïstisch 



Bloed als vloeibaar geld 



Nier te koop 



Nier te koop 



Eicel aangeboden 



One-stop-babyshop 



Van heupkop tot botproduct 



Voorhuid als pleister 



Lichaamsmateriaal is geld waard 

En daar moeten we 
wat mee…. 



Blijven vasthouden aan ‘de donor 
krijgt niks’ is niet langer 

vanzelfsprekend. 

Nu nadenken over manieren waarop 
lichaamsmateriaal en geld wel goed 

samen kunnen gaan. 

Onze boodschap 



Kom de donor tegemoet! 



Onkosten en kortingen 

UMC Utrecht werft 
eiceldonoren €1000,- 
euro vergoeding 



Alternatieve donatievormen 



Financiële tegemoetkoming 



Media aandacht 



Technology assessment 

Onderzoek als basis 
Publiek en politiek debat aanzwengelen 
Media als intermediair 
Controverse opzoeken voor impact  
(‘the need to be controversial’) 
Beleid en stakeholders informeren 
 



Orgaanhandel in het nieuws 



Nationaal rapporteur mensenhandel 



Metro / De Telegraaf van 23 nov jl. 



UK: HFEA 



Wereldwijde handel in 
lichaamsmateriaal 



Donatie en non-commercialiteit 

Europees verdrag inzake de rechten van de mens en biogeneeskunde 
(VRMB 1997 van de Raad van Europa):  het lichaam of delen daarvan mag 
geen bron zijn van financieel gewin 

Art. 27 van de Embryowet: het is verboden een vergoeding te verstrekken 
die hoger is dan de gemaakte kosten die een rechtstreeks gevolg zijn van de 
handelingen die met de embryo’s of geslachtscellen zijn verricht.  

Art. 9 van de Wet foetaal weefsel: het is verboden een vergoeding te geven 
of te ontvangen voor het ter beschikking stellen van foetaal weefsel.  

Art. 2 van de Wet op de Orgaandonatie: toestemming verleend met het 
oogmerk daarvoor een vergoeding te ontvangen die meer bedraagt dan de 
kosten is nietig.  

Art. 4 lid 2 van de Wet inzake Bloedvoorziening: het is verboden aan de 
donor andere dan door hem gemaakte kosten te vergoeden. 

Donatie:  
• Vrijwillig 
• Om niet  
• Altruïstisch 



Adviseurs aan zet 



Politiek aan zet 




