NACGG Bijeenkomst

Dialoog Kiembaanmodificatie: hoe doe je dat?
Vrijdag 28 juni 2019
13.00 – 17.00 uur

(inloop vanaf 12.30 uur)

Mammoni, Mariaplaats 14 (begane grond), Utrecht (www.mammoni.nl)

Kiembaanmodificatie is met de ontdekking van de nauwkeurige CRISPR-technieken
realiteit

geworden.

Anders

dan

bij

somatische

genmodificatie

kan

bij

verwachting

dat

met

kiembaanmodificatie het aangepaste DNA in een embryo of in de geslachtscellen
doorgegeven

worden

aan

volgende

generaties.

De

is

kiembaanmodificatie erfelijk overdraagbare aandoeningen voorkomen kunnen worden,

maar de vraag is tegen welke prijs? Internationaal is opgeroepen om met elkaar de
discussie aan te gaan over de wenselijkheid, toelaatbaarheid en toepassingsgebieden

van kiembaanmodificatie. In het najaar start in ons land een brede maatschappelijke

dialoog hierover (www.dnadialoog.nl, #DNADialoog). Maar hoe doe je dat? Hoe betrek
je alle partijen bij zo’n dialoog?
-

-

Over

Wat zijn de hype(s) en hope(s) als het gaat om kiembaanmodificatie? Hoe zijn
ontwikkelingen in goede banen te leiden? Wat kunnen we de komende jaren
verwachten?

Wat zijn de waarden en belangen van de diverse stakeholders als het gaat om

kiembaanmodificatie? Op welke manier kunnen publiek en andere
belanghebbenden (tijdig) worden betrokken en geïnformeerd?

Hoe kunnen verschillende betrokkenen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen?

Wat kunnen we leren van andere toepassingen?

Wat verstaan we nu precies onder een Dialoog? Hoe faciliteer je dat of wat zijn

randvoorwaarden en wanneer is de Dialoog geslaagd?

deze

en

andere

vragen

rondom kiembaanmodificatie gaat

de

NACGG-

voorjaarsbijeenkomst. Met het publiek gaan we in discussie aan de hand van een
introductie op het thema door een vijftal sprekers.

Programma
12.30

Inloop (koffie & thee)

13.00

Opening Dr. Lidewij Henneman, voorzitter

13.10

Kiembaanmodificatie: de vraag is vooral hoe en niet of we het gaan
doen

Dr. Sebastiaan Mastenbroek, AMC
13.40

Kiembaanmodificatie, hoe leeft dat bij het publiek? Lessen uit
onderzoek naar social media rond vaccinatie

Drs. Roel Lutkenhaus, ErasmusMC
14.10

Hoe betrek je het publiek bij een nieuwe technologie zoals

kiembaanmodificatie? Lessen uit de maatschappelijke dialoog
nanotechnologie

Dr. Lotte Krabbenborg, Radboud Universiteit
14.40

Theepauze

15.15

Wijsgerige en theologische aspecten van de dialoog over
kiembaanmodificatie

Prof. Matthias Smalbrugge, Vrije Universiteit
15.45

Ingrediënten voor de maatschappelijke #DNADialoog

16.15

Discussie

16.45

Afsluiting en Borrel

Dr. Jeroen Goumans & dr. Sophie van Baalen, Rathenau

Aanmelden kan online via
volg ons ook op

www.nacgg.nl/agenda/
en twitter

**Accreditatie is aangevraagd bij de VKGN.

