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Brussel, 23 juni 2009 

 

Dr. G.Bauherz, 

Voorzitter van het Ethisch Comité 

Iris Ziekenhuizen Zuid / IZZ 

Baron Lambertstraat 38 

1040 Brussel 
 

Uw ref.: brief van 15 maart 2007 

Onze ref.: G:/Bioethic/Presvz2009/090706 réponse Dr Bauherz (CR Race et ethnie) 

 

 
Beste Dr. Bauherz, 

Geachte collega, 

 

 

Eerst en vooral verontschuldigen wij ons voor onze late reactie op uw brief van 15 maart 2007 

waarin u ons advies vraagt betreffende de mogelijkheid om het ras/de etnische afkomst te vermelden 

in de protocols van klinische testen op gezonde vrijwilligers. 

 

Sinds uw uiteenzetting in onze commissie en de gedachtewisseling met onze leden, is er uit 

onze besprekingen een unaniem akkoord ontstaan over de essentiële punten van deze problematiek. 

Het is inderdaad duidelijk dat er alleen vragen kunnen worden gesteld in verband met de elementen 

ras/etnische afkomst als dit naar behoren wordt gerechtvaardigd. Bovendien hebben we vastgesteld dat 

bepaalde comités voor medische ethiek niet veel aandacht besteden aan dit type vragen in de protocols 

die hen worden voorgelegd.  

 

Het is dus wenselijk dat het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek de genoemde comités attent 

maakt op dit probleem: zij moeten controleren of een dergelijke vraag effectief een ernstige basis heeft 

en mogen ze enkel aanvaarden als ze duidelijk gefundeerd is. 

 

Het Raadgevend Comité heeft zich zonder enige aarzeling bij dit standpunt aangesloten. Het 

was echter moeilijk om het eens te worden over het opstellen van een advies met een grotere 

reikwijdte dan alleen het antwoord op de gestelde vraag, wat bepaalde leden wensten. De geopperde 

voorstellen leidden tot talrijke discussies over hun ethische, filosofische en juridische aspecten. 

Daarom werd er tot nu toe nog geen formeel advies geformuleerd. We mogen verwachten dat het nog 

niet samengestelde volgende Raadgevend Comité zich opnieuw over het ontwerp van advies buigt dat 

u ons hebt voorgelegd. 

 

We zullen niet nalaten u hierover in te lichten van zodra er een definitief advies is opgesteld. 

 

Ondertussen verblijf ik, geachte collega, met vriendelijke groeten, 

 

 

Voor het Bureau van het Comité, 

De voorzitter, 

 

 

 

Prof. P. Devroey 

 


