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OPROEP
Bent u voor het krijgen van kinderen afhankelijk van medische technieken? Vanwege een
fertiliteitsprobleem, omdat u een partner heeft van hetzelfde geslacht of omdat er een erfelijke
ziekte in de familie is die u niet aan het nageslacht wilt doorgeven?
Dan wilt u misschien meedoen aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar opvattingen
over hoe veilig nieuwe voortplantingstechnieken moeten zijn.
De discussiebijeenkomst hierover (focusgroep) zal plaatsvinden op woensdag 12 of donderdag 13
september, om 19:00 uur op een centrale plek in Maastricht. Duur ca 2,5 uur. Een voorkeursdatum
mag doorgegeven worden.
Reiskosten worden vergoed. Deelnemers krijgen als dank voor hun deelname een voucher van 25
euro.
Geïnteresseerd? Nadere informatie via email te verkrijgen bij Verna Jans (onderzoekster Universiteit
Maastricht). Email: v.jans@maastrichtuniversity.nl

TOELICHTING
Wetenschappers werken aan de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde voortplantingstechnieken.
Een mogelijke toekomstige techniek is voortplanting met uit huidcellen gekweekte zaad- of eicellen.
Wij willen weten hoe dergelijke technieken verantwoord in de praktijk kunnen worden
geïntroduceerd. Daarbij is van groot belang wat mensen die voor het krijgen van kinderen op
medische hulp zijn aangewezen, daar zelf van vinden.
Hoe kijken zij aan tegen mogelijke risico’s van nieuwe voorplantingstechnieken voor het nageslacht?
Hoe veilig moeten medische voortplantingstechnieken eigenlijk zijn? Net zo veilig als natuurlijke
voortplanting? Of mogen de risico’s iets groter zijn als dat de enige manier om mensen aan een kind
te helpen? We willen ook weten wat zij vinden van het testen van de veiligheid van nieuwe
voortplantingstechnieken in dieronderzoek of met menselijke embryo’s.
Het onderzoek vindt plaats door middel van focusgroepen. Dit zijn bijeenkomsten van circa 10
personen waarin gesproken en gediscussieerd gaat worden over de eerdergenoemde vragen.
Dit onderzoek naar opvattingen van fertiliteitspatiënten wordt gedaan door onderzoekers van de
afdeling Metamedica van de Universiteit Maastricht; het onderzoek staat los van uw behandeling bij
het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het MUMC+.

