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Dit onderzoek is een subproject van een internationaal onderzoeksproject, het 

Socio-genetisch Marginalisatie in Azië Programma (SMAP). SMAP verkent de 

culturele, sociale en economische aspecten van de rol die gentechnologieën spelen in 

het gebied van staatsorganisatie, populatiebeleid, gezondheidszorg en 

onderzoeksregulatie in China, India en Japan. Dit onderzoek is empirisch van aard en 

werpt licht op de toepassing van moderne gentechnologieën in China. De toepassing 

van genetisch onderzoek in China vormt het vertrekpunt van waaruit verbanden in 

relatie tot de Chinese samenleving verder worden verkend. Daarbij beschouwt het 

onderzoek de sociale economie, het nationale populatiebeleid, het nationale 

gezondheidszorgsysteem en de traditionele/lokale cultuur van China. Voor de 

ontwikkeling van de studie is veldwerk verricht in China gedurende een driejarige 

periode, van 2006 tot 2009. Op basis van het veldwerk brengt deze studie sociale en 

ethische kwesties in beeld die betrekking hebben op de Chinese contexten. Door 

middel van deze bespreking verkent deze studie de identiteit en kwetsbaarheid van 

populaties in hun relatie tot de praktijk van genetische diensten in China. Het 

onderzoek bestudeert welke sociaaleconomische en sociaal-politieke factoren deze 

kwetsbaarheid verder vormen, verscherpen en beïnvloeden.  

 In China worden genetische counseling services aangeboden door klinisch 

genwetenschappers/genetici. De klinisch genetische counseling, gerelateerd aan 

prenatale diagnosis, is gebonden aan officiële richtlijnen met als doel 

geboorteafwijkingen te verminderen. Om tot een beter begrip te komen van de 

situatie waarbinnen zich de genetische counseling en gerelateerde kwesties afspelen, 
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vergelijkt het onderzoek de overeenkomsten en verschillen in uitoefening van 

genetische counseling in China met die in het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong. In 

het Verenigd Koninkrijk bestaan er professionele counseling services die het 

psychotherapeutisch model volgen en een non-directieve stijl handhaven. In Hong 

Kong wordt de uitoefening van genetisch counselen aangeboden door 

non-professionele counselors die enige training hebben gehad en tevens een 

non-directieve stijl handhaven. In de praktijk lijkt een non-directieve benadering 

binnen de genetische counseling moeilijker te bewerkstelligen in China. De huidige 

genetische counseling toont meer overeenkomsten met het medische preventie model. 

Het is de sociale context welke differentiatie aanbrengt in de uitoefening van 

genetische counseling in individuele samenlevingen. In China zijn het de 

economische condities, het aanbod van non-professionele genetische counselors, het 

gebrek aan een volledige dekking door het gezondheidszorgsysteem en de doelen van 

zowel de counseling services als het nationale populatiebeleid, de hoofdfactoren die 

de vorming van de uitoefening van genetische counseling en het bestuur daarvan 

bepalen. Het zijn tevens deze factoren die tot op zekere hoogte, een adequate 

communicatie en toepassing van non-directiviteit binnen de genetische counseling 

beperken. 

Aan de ontwikkeling van genetische technologie en de toepassing daarvan zijn 

ook economische voordelen verbonden. Op dit moment bestaan er geen wetten of 

regulaties voor de toepassing van voorspellende genetische tests, zoals de 

vatbaarheids (of predispositie) test. In het najagen van winst hebben sommige 

‘biotech’ bedrijven ondernemingsvergunningen verkregen en hebben zij 

voorspellende genetische tests uitgevoerd als vorm van een handel in technologieën. 

In de praktijk hebben een gebrek aan adequate formele regulatie en de 

commercialisatie van genetisch tests geleid tot bioethische problematiek welke 

gerelateerd is aan dubieuze advertenties en aan misleidend en onprofessioneel 

medisch advies. Tegelijkertijd hebben de opkomst en ontwikkeling van het 

commerciële genetisch testen wellicht geleid tot genetische discriminatie in 

werkgelegenheid en bij het verzekeren van ‘potentiële patiënten’. In feite, met 
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betrekking tot deze ‘potentiële patiënten’, bestaat er geen twijfel dat de patiënten met 

genetische ziekten en hun families kwetsbaarder zijn. Een case study, die tijdens het 

onderzoek is uitgevoerd naar de uitvoering van genetische tests, hoofdzakelijk het 

prenataal genetisch testen, draagt bij aan een beter begrip van de situatie van die 

families met een kind met een genetische afwijking. 

Prenataal genetisch testen is een belangrijk onderdeel van de klinische 

genetische service. Momenteel is prenataal genetisch testen gereguleerd door officiële 

regelingen welke kenbaar worden gemaakt door het Ministerie van Gezondheid, en 

zijn kwalificaties vereist voor de klinische ontwikkeling van een test service. Voor de 

case study is gekozen voor thalassaemie, een autosomale recessieve overerfbare 

aandoening, en voor Duchenne musculaire dystrofie (DMD), een X-gebonden 

recessieve overerfbare aandoening, als onderzoeksobjecten. Door de speciale cases 

van het klinisch  prenatale testen op thalassaemie en DMD onder de loep te nemen, 

beschrijft het onderzoek de klinische uitvoering van genetische tests. Daarnaast 

bespreekt het de financiële moeilijkheden, de zware psychologische druk, de sociale 

stigma’s, de discriminatie en de beperkte reproductieve keuzes van families met een 

ziek/affected kind binnen de Chinese context. De kosten van de behandeling van een 

kind met thalassaemie zijn zo hoog dat veel families zich dit niet kunnen veroorloven. 

In de praktijk komt het voor dat sommige families intentioneel pogen een kind te 

krijgen, een zogehete ‘reddend broertje of zusje’, dat fungeert als een verwante 

bloeddonor om het zieke kind te ‘redden’. Dergelijke cases zijn niet gewoon maar 

komen weldegelijk voor. De intentie te kiezen voor het hebben van nageslacht als 

‘reddend broertje of zusje’ kan bijdragen aan meer overwegingen van de sociale en 

ethische implicaties van geboortevoornemens en het bestaan van menselijke wezens. 

Bij DMD, een dodelijk aandoening zonder effectieve behandeling, resulteert de 

chronische musculaire atrofie in een ernstige loopaandoening, dan in een 

bewegingshandicap en later in de dood. Dat maakt de jongens met DMD en hun 

families kwetsbaar in de samenleving. Het erfelijk overdraagbare karakter van DMD, 

een doorgave van ‘dragende’ moeder op zoon, heeft een impact op de positie van 

vrouwen, welke al een zwakke en kwetsbare positie hebben binnen de samenleving 
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en familie. Ondertussen worden verklaringen van pathogenese, gebaseerd op religie 

en bijgeloof, soms gebruikt om families met ernstige handicaps te stigmatiseren. 

Binnen de Chinese context verscherpen dergelijke implicaties, in combinatie met de 

traditionele voorkeur voor mannelijk nageslacht, sociale stigma’s en discriminatie 

tegen families met een zoon met DMD, evenals hun kwetsbaarheid.  

 In de praktijk spelen, naast sociale, economische en culturele factoren, politieke 

implicaties zoals het nationale populatiebeleid, het sociale zorgstelsel, en het sociale 

welvaartssysteem, een belangrijke rol in de vorming van genetisch testen/counselen 

en van de condities van de door genetische afwijkingen getroffen families. Naast de 

implementatie van het ‘familie planning beleid’, ligt de nadruk op populatie kwaliteit 

en superieure geboorte en wordt tevens getracht de populatie grootte terug te brengen. 

Preventie en afname van geboorteafwijkingen zijn nationaal de uiteindelijke 

doelen/goals op ieder niveau van de officiële genetische service/dienst, in het 

bijzonder met betrekking tot prenatale genetische diagnose. Een eugenetische 

benadering is in het verleden aangenomen als een wettelijke benadering van het 

gewenste doel om geboorteafwijkingen te reduceren. Dit heeft hebben geleid tot de 

ontwikkeling van opinies dat mensen die geboren zijn met een afwijking, een last zijn 

tot zowel gezin als samenleving, en dat mensen met mentale beperkingen geen 

reproductieve waarde zouden hebben. Dergelijke opinies verergeren, in feite, 

genetische discriminatie en sociale stigma’s en vergroten de kwetsbaarheid van de 

individuen en families met genetische afwijkigen/ziekten. In het post-genome tijdperk 

heeft de snelle ontwikkeling van genetische technologie en de toepasbaarheid daarvan 

een grote impact gehad op de samenleving. In deze tijden krijgen de 

leefomstandigheden van kwetsbare populaties niet de aandacht die zij verdienen. Dit 

onderzoek biedt, vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief, een inzicht in de 

kwetsbare populatie van/met genetische afwijkingen/ziekten/zieken, binnen de 

Chinese sociale context.  

 

 


