
 Zienswijze van De Gentechvrije Burgers tegen de vergunningen betreffende kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-

002. 

 

 
Lelystad, 10-06-2016. 

Geachte Staatssecretaris,  

Wij geven onze zienswijze en maken bezwaar tegen de volgende vergunningaanvragen:   

Op 24 februari 2016 en 25 februari 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van respectievelijk het Centre for 

Human Drug Research, te Leiden en het Academisch Ziekenhuis Leiden, te Leiden, vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch 

gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde 

organismen. De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002. 

  

De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met gewrichtsreuma. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt 

genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane interferon-bèta 

eiwit. Dit interferon-bèta eiwit wordt tot expressie gebracht gedurende ontstekingen. De verwachting is dat dit resulteert in afname van de 

pijn en zwelling en verbeterde gewrichtsfunctie. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Leiden. Op grond 

van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvragen te beslissen. Procedure Voor de behandeling van bovengenoemde 

aanvragen zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Fragment advertentie Volkskrant. 

 

Levensgevaarlijk!  

Wij vinden dit levensgevaarlijk! Deze gentech proeven mogen niet uitgevoerd worden. En zeker niet op mensen, die ziek zijn van 

gewrichtsreuma. Weten zij wel welk risico zij lopen? Weten zij dat er een therapeutisch gen, dat via een gentech techniek is verkregen, 

wordt ingebracht? En als de gentech injectie niet werkt? Dan hebben de proefpersonen wel kans op mogelijke ernstige bijwerkingen! En 

hoeveel dieren zoals resusapen en knaagdieren zijn al opgeofferd tijdens de onderzoeken die al eerder gedaan zijn? 

Gevaarlijke experimenten.  

Zolang men niet weet wat genen onderling doen, ze werken nl. samen, maar hoe is nog niet echt bekend, één gen voor één eigenschap is 

een reductionistische gedachte, blijven dit gevaarlijke experimenten met onzekere uitkomst. We denken hierbij aan de uitspraak van 

Richard Strohman:  

Richard Strohman is an eminent scientist and former Chair of the Department of Molecular and Cell Biology at Berkeley who stated the 

problem this way: When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work you’ll get the desired characteristic. 

But you will also have produced changes in the cell or the organism as a whole that are unpredictable. Genes exist in networks, interactive 

net- works which have a logic of their own and the fact that the industry folks don’t deal with these networks is what makes their science 

incomplete and dangerous. We are in a crisis position where we know the weakness of the genetic concept, but we don’t know how to 

incorporate it into a new, more complete understanding. Bron: 

http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf   

Deze experimentele gentech injectieproeven mogen niet plaatsvinden. Tevens ondersteunen wij de bezwaren van De Gentechvrije Burgers, 

(The European GMO-free Citizens) onafhankelijk Europees Consumentenplatform in te zien via  www.gentechvrij.nl/reuma.html .   
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