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Lelystad, 25 februari 2018.
Geachte staatssecretaris,
Met deze zienswijze en open brief maken we bezwaar tegen een aanvraag, gedateerd 15 november
2017, van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V., te Utrecht. Deze aanvraag heeft
het kenmerk IM-MV 17-006. Kan een ziekenhuis een aanvraag indienen terwijl dat nog in aanbouw is?
Deze medische gentech proef toont overeenkomsten met die van kenmerk IM-MV 17-004. (Net
geboren baby´s in Zuid-Afrika als proefkonijn, zie https://www.gentechvrij.nl/wpcontent/uploads/2018/01/IM-17-004-samenvatting-zienswijze-jan-25-za.pdf
Dezelfde proef is dus al in eerder uitgevoerd zie ook de SNIF, dus moeten we weer constateren dat
deze proef volgens ons in gaat tegen Directive 2001/20/EC, overwegingen 2, 3 en 6, en tegen de
Code van Neurenberg.
Fragment van Rijksoverheid: Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek met kinderen :
"Toekomstige patiënten: De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te
doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Het gaat om onderzoek dat niet direct ten
goede komt aan de proefpersoon zelf, maar wel in het belang is van toekomstige patiënten.
Voorwaarde is dan dat de belasting hooguit minimaal meer mag zijn dan de op dat moment
gangbare standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan
maken of een biopt nemen."
Ons commentaar: Het gaat hier om een zeer zwaar traject, waarbij patiënten last kunnen krijgen van
ernstige bijwerkingen zoals is gebleken tijdens een eerdere proef in de VS. Zieke kinderen zijn geen
proefkonijnen! https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29385370/

"Niemand mag schade worden berokkend, zelfs niet als daar voor anderen iets goeds uit
zou komen." - Edmund D. Pellegrino, hoogleraar Medicijnen en Medische Ethiek.
Hoogachtend,
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Ook namens De Gentechvrije Burgers, aanvulling zienswijze van 8 februari 2018.

U gelieve de gegevens wel/niet bekend te maken. Doorstrepen wat verlangd wordt.
Opsturen vóór 19 maart 2018.
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