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Voorwoord
Als voorzitters van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek
op embryo’s in vitro willen we U hierbij graag, conform het artikel 10 §4 van de wet van
11 mei 2003, het activiteitenrapport van deze Commissie presenteren.
Dit verslag behelst de periode van 26 februari 2008 tot en met 30 juni 2010, aansluitend
aan het voorafgaande jaarverslag voor de periode 2006-2007.

Mevrouw B. Jacobs, Voorzitter

Prof. A. Van Steirteghem, Ondervoorzitter

Mevrouw,
Mijnheer,
In juni 2008 werd ik verkozen tot voorzitster van de FCE, waarvan ik sinds de oprichting
in juni 2006 lid ben.
Het voorliggende rapport betreft de evaluatie van projecten die bij de FCE ingediend
werden met betrekking tot het onderzoek van menselijke embryo’s. Verwijzend naar de
fundamentele democratische principes van de Belgische wetgeving inzake menselijke
embryo’s, kan ik stellen dat het onderzoek in dit domein in België met de grootste ernst
uitgevoerd wordt.
In elk onderzoeksproject wordt in hoge mate rekening gehouden met het bijzondere
karakter van het menselijke embryo en met de noodzakelijke bescherming die dit vergt.
In de toekomst zal de FCE haar informerende opdracht verder moeten ontwikkelen,
zowel naar gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde doelgroepen. De FCE zal gevoelige
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vragen die in dit domein regelmatig aan de orde zijn met de nodige aandacht moeten
opvolgen. In het volgende rapport hopen wij hierover te kunnen berichten.
Ik wens u een aandachtige lectuur toe van dit rapport.
Bénédicte Jacobs
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I.

Samenstelling FCE

Zoals voorzien in de embryowet van 11 mei 2003, Art. 9 §2, dient de Commissie
samengesteld te zijn uit 14 effectieve leden. De leden worden door de Senaat aangewezen
(BS 31/03/2006, blz. 18045; 5/12/08, blz.124) en zijn volgens de wet opgedeeld in 4
artsen, 4 doctors in de wetenschappen, 2 juristen en 4 deskundigen in de ethische
problemen en de sociale wetenschappen. Voor elk van de leden dient ook een
plaatsvervangend lid met dezelfde kwalificaties aangewezen te worden.
De leden moeten de verschillende ideologische en filosofische strekkingen evenwichtig
vertegenwoordigen. De Commissie mag ook niet minder dan een derde leden van
hetzelfde geslacht tellen en moet evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden tellen.
Hun mandaat geldt voor 4 jaar.
Het KB van 22/09/2004 dat de administratieve en financiële middelen bepaalt die aan de
Commissie toegekend worden, werd gepubliceerd op 21/10/2004 (2004/22801). Vanaf
die dag werd de Commissie geacht de haar wettelijk opgelegde taken ter harte te nemen.
In 2008 zijn er 9 nieuwe leden benoemd. Dit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 5.12.08, Ed.3 blz.124.
De lijst van de effectieve en plaatsvervangende leden die tegenwoordig in de Commissie
zetelen kan u vinden in Tabel 1. In bijlage 1 vindt u ook een lijst met de aanwezigheden
van de leden gedurende de jaren 2008, 2009 en 2010.
De Voorzitter en de Ondervoorzitter werden verkozen tijdens de plenaire vergadering van
30 juni 2008.
Het Executief Bureau bestaat uit volgende leden:
-

Voorzitter: Bénédicte Jacobs, juriste (30/06/2008 – heden)
Ondervoorzitter: André Van Steirteghem, hoogleraar-emeritus aan de Vrije
Universiteit Brussel (30/06/2008 – heden)
Overeenkomstig de wet behoren de voorzitter en ondervoorzitter tot een verschillende
taalrol en dragen om de twee jaar hun functie over.
Zowel effectieve leden als plaatsvervangende leden worden uitgenodigd op de plenaire
vergaderingen en sommige plaatsvervangende leden hebben daarbij een belangrijke
inbreng.

I.1. Situatie tot 30 juni 2010
Zoals reeds hierboven vermeld, worden de leden van die commissie benoemd voor een
mandaat van 4 jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar (artikel 9 §3 van de wet van 11 mei
2003 betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro).
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Aangezien sommige leden benoemd werden in 2006 (BS 31.03.2006), moest de
Commissie dus ten laatste in de loop van 2010 hernieuwd worden.
Er werden oproepen tot kandidaatstelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1811-2009 en op 18-03-2010.
Na de tweede oproep tot kandidaatstelling, ontbreken er nog minstens twee Franstalige
doctors in de geneeskunde, een Franstalige doctor in de wetenschappen en een
Nederlandstalige jurist. Naar aanleiding van die tweede oproep werd er geen enkel nieuw
dossier ingediend. De lijst met de kandidaten werd medegedeeld aan de Senaat maar er
werd nog geen nieuwe Commissie benoemd.

I.2. Huidige situatie
De samenstelling van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk
onderzoek op embryo’s in-vitro en deskundigen in de ethische problemen en de sociale
wetenschappen vindt u in de Tabel 1 hieronder:
Tabel 1: Samenstelling van de Federale Commissie (Officiële berichten van Belgisch
Staatsblad van 31/03/2006 en 5/12/2008)
Het executieve bureau
PRESIDENTE – VOORZITTER

VICE-PRESIDENT – ONDER-VOORZITTER

Bénédicte JACOBS (FR)

André VAN STEIRTEGHEM (NL)

De werkgroepen
Docteurs en médecine - Artsen
Jean-Jacques CASSIMAN (NL)

Thomas D’HOOGHE (NL)

Gilbert COOREMAN (NL)

Paul COSYNS (NL)

Fabienne DEVREKER (FR)

Sophie PERRIER d’HAUTERIVE (FR)

Luc ROEGIERS (FR) – ontslag 15/06/2010 – einde
van mandaat

Dominique CHARLIER (FR) – Démission le
06/09/2009

Docteurs en Sciences – Doctors in Wetenschappen
Robert PIJNENBORG (NL) – ontslag op 06/03/2009

Björn HEINDRICKX (NL)

Josiane VAN DER ELST (NL)

Usha Rani PUNJABI (NL)

Arsène BURNY (FR)

Caroline JOUAN (FR)

Anne VAN CAUWENBERGE (FR)

Emmanuel HERMANS (FR)
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Juristes – Juristen
Dirk VAN DER KELEN (NL) – ontslag 14/06/2010 –
einde van mandaat

Erik MEWISSEN (NL)
Nicole GALLUS (FR)

Bénédicte JACOBS (Présidente - FR)

Experts en questions éthiques et en sciences sociales
Deskundigen in de ethische problemen en de sociale wetenschappen
Sofie BLANCQUAERT (NL) - einde van mandaat 14/06/2010

Gerry EVERS-KIEBOOMS (NL) – ontslag 14/06/2010
– einde van mandaat

André VAN STEIRTEGHEM (Ondervoorzitter - NL)

Guido PENNINGS (NL)

Marie-Geneviève PINSART (FR)

Laurent RAVEZ (FR)

Françoise CAILLEAU (FR)

Henri ALEXANDRE (FR)

Het secretariaat
Wetenschappelijk secretaris

Adjunct administratief secretaris

Ann DEVOS (01/01/2007 - 17/12/2008)

-

Fabrice PETERS (07/01/2008 – 31/08/2010)

Inge Van Mieghem (01/02/2009 - 01/06/2010)

Didier STRAELER (01/09/2010 – 01/04/2011)

Isabelle DE MAESENEIRE (01/08/2010 - 01/10/2011)

I.3. Secretariaat
Zoals beschreven in de wet van 03.10.2008 zou het secretariaat moeten bestaan uit een
wetenschappelijke secretaris van niveau A3 en een adjunct-secretaris van niveau B.
Sinds het begin van de FCE was er geen stabiele situatie voor het secretariaat en daardoor
is het personeel meerdere keren veranderd. In een periode van 5 jaar waren er namelijk 5
verschillende personen met deze twee functies bekleden (zie Tabel 1). Deze situatie kan
tot problemen leiden die het gevolg zijn van een gebrekkige kennis van de procedures
van de commissie, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de goede werking van de
commissie.
De secretaris van de commissie legde zijn functie neer op 31 augustus 2010 en begon
toen aan zijn stage om vast-benoemd ambtenaar te worden in een andere instelling van de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL).
Hij werd ad interim vervangen door een attaché van de FOD in de hoedanigheid van
wetenschappelijk secretaris en door een adjunct-secretaris van niveau B, zoals
oorspronkelijk voorzien bij de samenstelling van de commissie.
Het secretariaat bestaat in 2010 uit een secretaris van niveau A en een adjunct-secretaris
van niveau B. Deze 2 ambtenaren hebben ondertussen hun functies in de FOD VVVL
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verlaten in de loop van 2011. Op het moment van publicatie van het voorliggende rapport
is er een contractueel wetenschappelijke secretaris van niveau A1 werkzaam.
De FCE wacht dus nog steeds op de benoeming van een wetenschappelijke secretaris van
niveau A3 om die functie optimaal in te vullen.

II.

De FCE in de praktijk

II.1. Vergaderingen van de FCE
De FCE vergadert maandelijks, behalve in de maanden juli en augustus. Alle
vergaderingen gaan door in Eurostation Blok II aan het Victor Hortaplein 40 te 1060
Brussel. De FCE beschikt daar over voldoende vergaderruimten. In de toekomst wenst de
FCE dit ook zo te houden. De deelname aan de vergaderingen (2008-2010) wordt
beschreven in bijlage 1.

II.2 Financieel verslag
De financiële toestand van de FCE is bevredigend (zie financieel verslag in bijlage 2).
Gezien de wijzigingen in het personeelsbestand van het secretariaat was het tot op heden
niet mogelijk bepaalde activiteiten uit te voeren zoals de organisatie van een symposium.
De kosten gekoppeld aan het gebruik van eComm zullen in de toekomst ook aangerekend
worden. Publicaties en officiële vertalingen van verslagen voor de eigen website van de
FCE (www.embryos.be) zullen het budget verder uithollen.

II.3 Interne communicatie
De e-Communities zorgen ervoor dat de leden van de FCE gebruik kunnen maken van
beveiligde communicatie en dat ze de soms erg omvangrijke bestanden kunnen
raadplegen die de elektronische mailboxen blokkeren wanneer ze worden verstuurd. Een
uitbreiding van de informaticatools zou ervoor kunnen zorgen dat er niet onnodig geprint
moet worden.
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Het secretariaat beschikt over de EndNote software, die het mogelijk maakt een deel van
de informatie van de wetenschappelijke opvolging snel te klasseren en vorm te geven.
Om een betere transparantie van de werking van de FCE te garanderen wordt haar
website regelmatig vernieuwd.

INFORMERENDE FUNCTIE VAN DE EMBRYOCOMMISSIE
De informerende taken van de Commissie zijn:
-

De regering, het parlement, de raden van de gemeenschappen en het publiek te
informeren.

-

Een documentatie - en informatiesysteem op te richten en bij te houden.

De informatieve opdracht die de Embryocommissie heeft ten opzichte van de Overheid
vindt zijn weerslag in dit jaarverslag.
Vragen aan de Commissie worden na advies van de FCE door het secretariaat behandeld.
Voor het centraliseren van informatie en documentatie betreffende onderzoek op
embryo’s in vitro in België is het van belang een zo compleet mogelijke inventaris op te
stellen van de reeds aan de gang zijnde onderzoeken en zelfs van de reeds afgesloten
onderzoeken, en dit met het oog op een totale transparantie.

ADVISERENDE FUNCTIE VAN DE COMMISSIE

III.

Activiteiten van de FCE

III.1. Adviezen van de Federale Commissie voor medisch en
wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro tijdens de
periode 2008-2010
In 2008-2010 heeft de Commissie 14 adviesaanvragen ontvangen, waarvan er twee niet
onder het toepassingsgebied van de Embryowet vallen.
Adviezen van de FCE worden genummereerd en gerepertorieerd als “ADV_xxx” waar
xxx het nummer is van het advies.
Voor elk advies wordt volgende informatie in het verslag opgenomen:
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-

Titel van het project,

-

Naam van de onderzoekers,

-

Instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd,

-

Duur van het project: begindatum en einddatum. Begindatum is de datum van
goedkeuring van het project,

-

Beschrijving van het project.

1) Human embryonic stem cells as new models for development of new therapies
and exploration of mechanisms in monogenic diseases (ADV_012)
K. Sermon, I. Liebaers
UZ Brussel - Centrum voor Medische Genetica en Reproductieve Geneeskunde
Duur van project: van 06/12/2008 tot 06/12/2012
Menselijke embryonale stamcellen worden gemaakt uit menselijke embryo’s van
ongeveer zes dagen oud, waarbij de embryo’s zelf worden vernietigd. Deze stamcellen
kunnen heel lang in een schaaltje in het laboratorium groeien in de primitieve vorm
waarin ze aanwezig waren in het embryo, zodat zij een bron van nieuwe cellen blijven.
Met de juiste prikkels kunnen zij uitgroeien tot om het even welk weefsel in het
menselijke lichaam. Daarom zijn deze cellen van groot belang voor de geneeskunde,
omdat ze bv. zouden kunnen gebruikt worden voor de behandeling van suikerziekte of de
ziekte van Parkinson. Ze zouden ook in de farmaceutische industrie kunnen worden
gebruikt om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en te testen, en zouden zo het aantal
proefdieren dat nodig is bij geneesmiddelenonderzoek gevoelig verminderen.
Het project beoogt de aanmaak van embryonale stamcellen afkomstig van PGD embryo’s
die niet van de patiënt kunnen gebruikt worden gezien zij aangetast zijn door een
genetische aandoening.
Dergelijke stamcellen zijn belangrijk om de oorzaak en gevolgen van dergelijke ziekten
te begrijpen. Dit zou ook een aanzet kunnen zijn voor eventuele behandeling van deze
aandoeningen.

2) (Epi)genetische stabiliteit in gameten, pre-implantatie embryo’s en menselijke
embryonale stamcellen met een focus op het gedrag van dynamische mutaties bij
myotone dystrophie en fragiele X syndroom (ADV_013)
I. Liebaers, K. Sermon
UZ Brussel - Centrum voor Medische Genetica en Reproductieve Geneeskunde
Duur van project: van 23/05/2008 tot 23/05/2012
Menselijke embryonale stamcellen (hESCs) zijn pluripotente cellen die afgeleid zijn van
de kiemknop van blastocysten, in staat om zichzelf in een niet-gedifferentieerde staat in
stand te houden en kunnen differentiëren naar alle drie embryonale kiemlagen. Hierdoor
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zijn deze cellen niet enkel een belofte voor toekomstige celtherapie, maar tevens een
onderzoeksmodel voor vroege menselijke ontwikkeling en genetische ziekten.
hESC zijn onsterfelijke cellijnen die frequent voor lange tijd in cultuur worden gehouden,
zonder dat dit hun pluripotentie lijkt aan te tasten. Nochtans vinden er in deze cellen
mutaties plaats, zoals in elke andere delende cel.
Dit project omvat twee grote lijnen van onderzoek:
A. De genomische stabiliteit van de hESC zal onderzocht worden. Dit is belangrijk
omdat, indien deze cellen ooit in celtherapie worden gebruikt, de veiligheid voor de
recipiënt moet gewaarborgd worden. Ook zouden veranderingen in het genoom een
invloed kunnen hebben op het proteoom van deze cellen, wat hun capaciteit tot
differentiatie naar verschillende celtypes zou kunnen verstoren. Niet enkel veranderingen
in de DNA sequentie, maar ook epigenetische veranderingen (methylatiepatronen)
kunnen een invloed op deze cellen uitoefenen,
B. Het gedrag van dynamische mutaties zal worden onderzocht in gameten en
preimplantatie embryo’s (als in vivo model) en in hESC (als in vitro model). hESC die
deze mutaties dragen zijn interessante modellen die dierproeven voor een groot deel
zouden kunnen vermijden. Het is belangrijk om het gedrag van de mutatie in deze hESC
te karakteriseren vooraleer andere experimenten worden ondernomen. Het uiteindelijke
doel is bij te dragen tot de ontrafeling van de mechanismen van instabiliteit in
dynamische mutaties, hetgeen van belang is voor de ontwikkeling van behandelingen
voor deze patiënten.
3) Detectie van chromosomale afwijkingen in preimplantatie embryo's door middel
van array CGH (ADV_014)
K. Sermon, A. Mertzanidou, C. Spits, C. Staessen
UZ Brussel - Centrum voor Medische Genetica en Reproductieve Geneeskunde
Duur van project: van 05/05/2009 tot 05/05/2013
Door jarenlang onderzoek op embryo’s bekomen na in-vitro bevruchting is gekend dat
veel ervan, wel tot de helft, abnormale chromosomen hebben. De meeste van deze
embryo’s met een chromosomale afwijking zullen na het terugplaatsen in de baarmoeder
niet overleven.
Dit project maakt deel van het “strategisch basis onderzoek (SBO)” met titel “Molecular
karyotyping”. Er zal worden gewerkt aan een kort en efficiënt protocol voor de analyse
van cellen dmv array-CGH. Dit protocol zal worden toegepast op humane preimplantatie
embryo’s die zijn gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten hiervan
zullen worden gebruik om de frequentie van chromosomale afwijkingen in embryo’s en
de grand van mozaicisme te bepalen. Ook zullen de resultaten worden vergeleken met die
van FISH, om false-negative en false-positive rates na te gaan. Verder zal er worden
gewerkt aan een protocol voor de detectie van ongebalanceerde structurele chromosomale
afwijkingen. Dit werk zou kunnen leiden tot de implementatie van array-CGH in
preimplantatie genetische diagnose.
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4) Genexpressie in humane preimplantatie embryo's en embryonale stamcellen:
karakterisatie van de humane totipotente cel (ADV_015)
I. Liebaers
UZ Brussel - Centrum voor Medische Genetica en Reproductieve Geneeskunde
Duur van project: van 30/06/2008 tot 30/06/2012
Onze kennis over de menselijke pre-implantatie ontwikkeling (dit is de periode vóór de
innesteling in de baarmoeder) is zeer beperkt. Tijdens deze periode ontwikkelt de
bevruchte eicel zich tot een
meercellig embryo en vervolgens tot een blastocyst. De blastocyst bestaat uit een
kiemknop (de toekomstige foetus) en trofectoderm (een deel van de moederkoek). Het
trofectoderm is nodig voor de innesteling in de baarmoeder. Na de terugplaatsing in de
baarmoeder gebeurt de innesteling op dag 6-7 van de vroege ontwikkeling.
Om de vroege ontwikkeling te bestuderen gaan we na welke cellen in het vroege embryo
over de
capaciteit beschikken om zich opnieuw te ontwikkelen tot een volledig embryo in het
laboratorium.
Hiertoe zullen we de aanwezigheid of afwezigheid van welbepaalde stoffen (eiwitten) in
de delende embryonale cellen bepalen met behulp van specifieke (moleculair
biologische) meettechnieken en microscopie. Informatie over het tijdstip waarop en het
mechanisme waardoor de cellen van het preimplantatie embryo gaan differentiëren is
belangrijk voor onze kennis over de menselijke embryologie, meer in het bijzonder (1)
hoe de eerste differentiatie (naar placenta weefsel) en de tweede differentiatie (naar
dooierzak) gebeuren bij de mens en (2) wat er gebeurt na celverlies tijdens de invitro
ontwikkeling door fragmentatie, biopsie voor pre-implantatie genetische diagnose (PGD)
en vriesschade. Uit sommige embryo’s zullen stamcellen worden gekweekt, die op hun
beurt gebruikt worden voor verder onderzoek. Dit onderzoek zal ook bijdragen tot onze
kennis van de stamcelbiologie, meer bepaald naar de origine van embryonale stamcellen
in het embryo.
5) Optimize clinical in vitro maturation of oocytes by translational molecular
research (ADV_016)
J. Smitz, P. Devroey, J. Van der Elst
UZ Brussel - Centrum voor Medische Genetica en Reproductieve Geneeskunde
Duur van project: van 05/06/2008 tot 05/06/2012
IVF/ICSI gaat noodgedwongen gepaard met een hormoonbehandeling die als zwaar en
duur wordt ervaren door de patiënte. Deze behandeling brengt een ernstige overstimulatie
teweeg bij I a 2% van gestimuleerde patiënten voor IVF/ICSI. Vooral patiënten met het
Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) zijn risico patiënten, die explosief kunnen
reageren op toediening van Gonadotrofjnen. In Vitro Maturatie (IVM) is een aanlokkelijk
alternatief voor IVF waarmee zowel zware hormoonbehandelingen als ernstige
complicaties volledig vermeden kunnen worden. Hierbij worden onrijpe eicellen opgepikt
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uit follikels die in groeifase zijn. De huidige kweekprocedure voor dergelijke onrijpe
eicellen (IVM met reeds gecommercialiseerde cultuurmedia) blijkt echter nog niet
volledig op punt te staan want de kans op implantatie per embryo bedraagt amper 10%
(d.i. slechts 50% van deze na routine IVF of ICSI met mature eicellen). De hypothese is
dat voor de meest immature eicellen de in vitro kweek procedure niet aangepast is en dat
het mogelijk zou kunnen zijn om zowel maturatie in de kern als in het cytoplasma te
verbeteren. Het hoofddoel van deze studie is het valideren van een innovatief in vitro
rijpingsprotocol voor een gedeelte van de immature eicellen.

6) Humane somatische cel nucleaire transferet optimalisatie (ADV_017)
P. De Sutter
UZ Gent Centrum voor Infertiliteit
Beslissing: Negatief advies op 02/03/2009 wegens het niet naleven van artikel 3 2° “het
onderzoek steunt op de recentste wetenschappelijke bevindingen en voldoet aan de eisen
van een juiste methodologie van wetenschappelijk onderzoek” en artikel 7 § 1 “De
adviesaanvraag bevat een gedetailleerde beschrijving van het doel, de methodologie en de
duur van het onderzoek”.

7) Optimalisatie van embryocultuur en vergelijking van verschillende embryo
bronnen voor de derivatie van humane embryonale stamcellijnen (ADV_018)
P. De Sutter, B. Heindryckx, T. O’Leary, S. Lierman
UZ Gent Centrum voor Infertiliteit
Beslissing: Negatief advies op 17/06/2009 wegens het niet naleven van artikel 3 2° “het
onderzoek steunt op de recentste wetenschappelijke bevindingen en voldoet aan de eisen
van een juiste methodologie van wetenschappelijk onderzoek” en artikel 7 § 1 “De
adviesaanvraag bevat een gedetailleerde beschrijving van het doel, de methodologie en de
duur van het onderzoek”.

8) Etude de Pten lors du développement embryonnaire préimplantatoire (ADV_019)
Y. Englert, F. Devreker, C. Hoofd
Université Libre de Bruxelles - Laboratoire de recherche en reproduction humaine,
Duur van project: van 21/08/2009 tot 21/08/2013
Le développement préimplantatoire est caractérisé par un ensemble complexe
d’événements qui transforment l’ovocyte fécondé en un blastocyste prêt à s’implanter.
C’est à la fois un processus de croissance et de différenciation: on assiste à une
complexité croissante des structures et des fonctions. Une caractéristique des embryons
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humains est leur haut pourcentage d’arrêt au cours du développement entre les stades
zygote et blastocyste. Les arrêts du développement proviennent de perturbations au
niveau des mécanismes de différenciation et de prolifération cellulaire, qui sont plus
complexes que ceux gouvernant les divisions cellulaires dans les tissus adultes.
L’objectif du projet est d’étudier l’expression chez l’humain de facteurs essentiels du
développement embryonnaire murin. L’étude sera faite eu utilisant des méthodes
avancées de biologie moléculaire (PCR et imagerie confocale).

9) Analyse van calcium patroon in humane eicellen en toepassing van diverse
activatiestimuli (ADV_020)
P. De Sutter, B. Heindryckx, L. Leybaert
UZ Gent Centrum voor Infertiliteit
Duur van project: van 09/07/2009 tot 09/07/2013
Gefaalde bevruchting na ICSI is vooral te wijten aan een deficiëntie in het eicel activatie
mechanisme. Onze Afdeling Reproductieve Geneeskunde beschikt over de expertise om
geassisteerde eicelactivatie bij middel van ionofoor toe te passen tijdens ICSI om dit
activatieprobleem op te lossen. Problemen in het eicelactivatiemechanisme kunnen zowel
zaadcel als eicel-gerelateerd zijn. In de spermakop zit de zaadcelfactor die
verantwoordelijk is voor het calcium stijgingen in het cytoplasma van de eicel.
Anderzijds moet de eicel voldoende cytoplasmatisch rijp zijn om de Ca-stijgingen te
genereren. Echter blijft de cruciale rol van de eicel in dit gehele eicelactivatiemechanisme
onduidelijk. De klinische toepassing van geassisteerde eicelactivatie tijdens ICSI werkt
zeer efficiënt wanneer een zaadcelfactor de oorzaak is van gefaalde ICSI maar minder
efficiënt wanneer een eicelfactor vermoed wordt. De bedoeling van dit aangevraagde
project is om de rol van de eicel te bestuderen door enerzijds Ca-patroon analyse uit te
voeren en anderzijds na te gaan welke artificiële activatie agentia het meest geschikt zijn
om Ca-stijgingen te induceren.

10) Chromosomale afwijkingen in menselijke preimplantatie embryo’s en
embryonale stamcellen: oorzaken, mechanismen en gevolgen voor in vitro
fertilisatie en regeneratieve geneeskunde (ADV_021)
K. Sermon, C. Spits, A. Mertzanidou
UZ Brussel - Centrum voor Medische Genetica en Reproductieve Geneeskunde
Duur van project: van 18/12/2009 tot 18/12/2013
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Project bestudeert oorzaken, mechanismen en gevolgen voor in vitro fertilisatie en
regeneratieve geneeskunde van chromosomale afwijkingen in menselijke preimplantatie
embryo’s en embryonale stamcellen.
Preimplantatie genetische screening (PGS) heeft als doel zwangerschappen door IVF te
bevorderen door chromosomaal normale embryo’s te selecteren. Hoewel een hoog aantal
menselijke embryo’s chromosomaal abnormaal zijn, heeft PGS niet het beoogde
resultaat. Anderzijds is recent gebleken dat ook menselijke embryonale stamcellen
(hESC) frequent chromosomale abnormaliteiten vertonen. Onze hypothese is dat de
celcyclus checkpunten van zowel embryo’s als hESC niet werkzaam zijn waardoor deze
abnormaliteiten gemakkelijker ontstaan. We willen met dit project sleutelelementen van
de checkpunten van zowel embryo’s als hESC vergelijken, om te bepalen of hESC een
goed model zijn voor bet onderzoek van embryo’s, zoals dikwijls wordt gesuggereerd.
Verder willen we ook de grote chromosomale instabiliteit van hESC verklaren, om zo de
huidige cultuurcondities, die wellicht een negatieve rol spelen in het ontstaan van de
chromosoomafwijkingen te verbeteren. Tenslotte willen we de chromosomale
afwijkingen in embryo’s kunnen verklaren alsook de mechanismen van zelfcorrectie, om
zo een nieuwe, betrouwbare screening tool voor embryo’s te kunnen ontwikkelen die
PGS zou kunnen vervangen.

11) Invloed van embryomorfologie op stamcelderivatie efficiëntie en moleculaire
karakterisering / Identificatie van intermediaire structuren tussen binnenste
celmassa en stamceluitgroei (ADV_022)
P. De Sutter, B. Heindryckx, T. O’Leary, S. Lierman
UZ Gent Centrum voor Infertiliteit
Duur van project: van 02/02/2010 tot 02/02/2014
De recente techniek van therapeutisch kloneren beoogt de aanmaak van geslachtscellen
de novo en in vitro. Deze strategie bestaat erin om embryonale stamcellen (ESC) uit de
kiemknop van 5-dagen oude nucleaire transfer embryo’s in vitro te doen differentiëren tot
geslachtscellen. De bedoeling van dit aangevraagde project is één doelstelling in deze
strategie te verwezenlijken nl. de isolatie van humane embryonale stamcellijnen uit
restembryo’s gekoppeld aan 3 originele doelstellingen. Uit de literatuur van humaan
stamcelonderzoek is gebleken dat de oorsprong en de kwaliteit van de gebruikte
embryo’s zelden beschreven wordt, dit omdat stamcellabo’s meestal niet direct
verbonden zijn met een IVF labo. De brug slaan tussen het embryologie laboratorium en
het stamcellaboratorium kan de efficiëntie van stamcelderivatie verbeteren en kan een
mogelijke verklaring bieden voor de verschillen in efficiëntie derivatie tussen
verschillende labo’s. Project beoogt onderzoek welke morfologische parameter van een
restembryo het meest kans biedt om een stamcellijn af te zonderen. We weten dat de
restembryo’s van mindere kwaliteit zijn dan de embryo’s die voor terugplaatsing dienen
of die ingevroren worden, maar deze laatste embryo’s worden voor de patiënt zelf
gebruikt. De restembryo’s vormen dus de grootste bron aan embryo’s voor
stamcelonderzoek.
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12) Optimalisatie van de cultuuromgeving tijdens de embryonale ontwikkeling van
in vitro gematureerde eicellen afkomstig uit kleine avariële follikels (ADV_024)
P. De Sutter, K. Versieren, F. Dumortier
UZ Gent Centrum voor Infertiliteit
Duur van project: van 02/02/2010 tot 02/02/2014
Eicellen ingesloten in kleine ovariële follikels na hormonale stimulatie hebben het groeien rijpingsproces nog niet volledig voltooid. Daarom worden deze follikels niet
aangeprikt tijdens de eicelpunctie en worden de ingesloten eicellen dus niet gebruikt voor
de IVF/ICSI-behandeling van de patient. Deze eicellen kunnen echter een belangrijke
bron van studiemateriaal vormen voor experimenteel onderzoek. Onderzoek in ons
centrum heeft aangetoond dat eicellen afkomstig uit kleine ovariële follikels gemakkelijk
en viot te collecteren zijn tijdens de eicelpunctie. Daarbij werden de cultuursystemen
voor in vitro maturatie (IVM) van deze eicellen geoptimaliseerd. In het huidige project
willen wij de embryonale ontwikkeling van deze IVM eicellen optimaliseren. In eerste
instantie zal de embryonale ontwikkeling van de IVM eicellen nagegaan worden via ICSI
met afgestane zaadcellen. Daarna zal gepoogd worden om de embryonale ontwikkeling
van de IVM eicellen na ICSI te optimaliseren. Tijdens het metabolisme van
ontwikkelende embryo’s worden reactieve oxygen species (ROS) geproduceerd. Een
overmaat aan ROS zorgt voor oxidatieve stress in embryo’s en geeft aanleiding tot
verschillende vormen van schade. In vivo worden embryo’s beschermd tegen oxidatieve
stress door verschillende factoren die aanwezig zijn in de vloeistoffen van de eileider.
Om de in vitro embryo productie te verhogen is het belangrijk om de oxidatieve stress
tijdens de in vitro cultuur onder controle te houden. Het doel van deze studie is de
optimalisatie van de cultuuromgeving en de embryonale ontwikkeling van IVM eicellen
afkomstig uit kleine follikels. Hiervoor zullen verschillende anti-oxidanten aan bet
cultuurmedium toevoegt worden na ICSI. In een volgende fase willen wij proberen om de
cultuuromgeving van de embryo’s te verbeteren door gebruik te maken van een cocultuur systeem na ICSI. De gevormde embryo’s zullen worden gefixeerd. De eicellen en
embryo’s zullen dus op geen enkele manier bij patiënten teruggeplaatst worden en zullen
op het einde van bet experiment vernietigd worden.
13) Totipotency and cell commitment during the human preimplantation
development (ADV_025)
I. Liebaers, H. Van de Velde, G. Cauffman, C. De Paepe, A. Verloes, L. Petrussa
UZ Brussel - Centrum voor Medische Genetica en Reproductieve Geneeskunde
Duur van project: van 11/05/2010 tot 11/05/2014
Dit is een verderzetting van het project behandeld in ADV_015.
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14) Vitrificatie van rest embryo’s en ingevroren-ontdooide rest embryo’s: analyse
van de overleving (Adv 027)
P. De Sutter, S. Lierman
UZ Gent Centrum voor Infertiliteit
Duur van project: van 11/05/2010 tot 11/05/2014
Het doel van deze studie is onderzoek of blastocysten afkomstig van verse rest embryo’s
efficiënt ingevroren kunnen worden door middel van vitrificatie. Verder zal ook
nagegaan worden of blastocysten afkomstig van ingevroren-ontdooide rest embryo’s een
tweede invriesproces kunnen ondergaan.
In de Literatuur zijn er veel studies beschreven rond bet vitrificeren van blastocysten
afkomstig van verse embryo’s. Deze studies tonen aan dat een boog
overlevingspercentage kan bereikt worden na ontdooien. Maar er is echter weinig studie
gedaan rond bet herinvriezen van blastocysten afkomstig van ingevroren-ontdooide
embryo’s.

III.2. Vragen gesteld aan de Federale Commissie voor medisch
en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.
De commissie diende zich de afgelopen jaren ook over een aantal vragen te buigen
waaronder ook een aantal vragen, die niet in haar rechtstreekse bevoegdheid lagen (zie
bijlage 3).
Het opvolgen van het embryo-onderzoek behoort tot de missie van de Federale
Embryocommissie. Nochtans worden haar heel wat vragen voorgelegd die niet altijd te
maken hebben met haar actieterrein.
De commissie tracht de grenzen van haar mandaat zo goed mogelijk na te leven. Ze kan
dus niet alle voorgelegde vragen behandelen, vooral wanneer ze daarvoor niet over de
nodige competenties of gegevens beschikt.

OPVOLGENDE FUNCTIE VAN DE COMMISSIE

IV.

Wetenschappelijke, juridische en ethische
opvolging

De wetenschappelijke, juridische en ethische opvolging wordt verzorgd door het
secretariaat van de commissie, op basis van tal van bronnen en zoekmachines.
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De onderzoeksresultaten worden regelmatig meegedeeld aan de leden van de FCE tijdens
de plenaire vergaderingen.
WETENSCHAPPELIJKE OPVOLGING
De gegevensbanken PubMed en ScienceDirect en het programma EndNote worden gecontroleerd
met o.a. de zoekterm “embryo, stem cels, Belgium”.

ETHISCHE OPVOLGING
Om ervoor te zorgen dat ethische onderwerpen rond embryo’s zo ruim mogelijk gedekt
worden, worden de volgende informatiebronnen regelmatig opgevolgd:
- CCB (BE)
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512676&_dad=portal&_schema=PORTAL
- PERSOVERZICHT FOD (BE):
- SHS (INT)
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1372&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- CDBI (EU)
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/cdbi/default_FR.asp
- EGE (EU)
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_fr.htm
- ESHRE (EU)
http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Specialty-Groups/SIG/Ethics-and-Law/Welcome/page.aspx/134
- CCNE (FR)
http://www.ccne-ethique.fr/
- ABM (FR)
http://www.agence-biomedecine.fr/
- HFEA (UK)
http://www.hfea.gov.uk/
- Bionews (UK)
http://www.bionews.org.uk/
- ASRM (USA)
http://www.asrm.org/
- BSRM (BE)
http://www.bsrm.be/Boardmembers.html
- VVOG (BE)
http://www.vvog.be/
- GGOLFB (BE)
http://www.ggolfb.be/public/Default.aspx?doc=3012607b-699e-4ce2-a8b0-55185eb802d9

JURIDISCHE OPVOLGING
De belangrijkste informatiebronen voor de juridische opvolging zijn de volgende:

http://www.moniteur.be/index_nl.htm
http://www.senaat.be/
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http://www.dekamer.be/
http://justitie.belgium.be/
Voor de periode 2008-2010 zijn dit de belangrijkste juridische documenten:
Wetsontwerp van 29 mei 2008 houdende diverse bepalingen I (Kamerdocument
52K1200001, 2e zitting van de 52e zittingsperiode 2007-2008).
Wetsvoorstel van 16 oktober 2008 tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003
betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (Wetgevingsstuk nr. 4-972/1, zitting 2008-2009,
ingediend door de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils).
Wetsvoorstel van 29 april 2009 tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet
van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met
het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
(Wetgevingsstuk nr. 4-1288/1, zitting 2008-2009, ingediend door de heer Philippe Mahoux c.s.).
Wetsvoorstel van 07 mei 2009 tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos
geboren kinderen (Wetgevingsstuk nr. 4-1318/1, zitting 2008-2009, ingediend door mevrouw
Sabine de Bethune).

IV.1 Deelname aan seminaries, colloquia en conferenties
IV.1. 1. Jaarlijks congres van de European Society of Human Reproduction & Embryology
(ESHRE)

ESHRE is de voornaamste Europese wetenschappelijke vereniging in het domein van
menselijke voortplanting en embryologie (www.eshre.eu) en is equivalent aan de
American Society for Reproductive Medicine - ASRM.
Sedert het begin van de werkzaamheden van de FCE is de wetenschappelijke secretaris
lid van ESHRE. Dit is ook het geval voor de leden van de FCE. Leden van de FCE die
professioneel werkzaam zijn in het vakgebied nemen deel aan de jaarlijkse congressen.
Sedert 2008 is er ook telkens een vertegenwoordiging van de FCE op de ESHRE
Annual Meeting:
2008. Barcelona, Spanje, werd bijgewoond door B. Jacobs en A. Devos
2009. Amsterdam, Nederland, werd bijgewoond door F. Peters
2010. Rome, Italië, werd bijgewoond door B. Jacobs en F. Peters
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IV.2. Werkgroep informatie- en toestemmingsformulier van de
patiënt
Uit de adviesaanvragen die de commissie bereiken, blijkt dat er bij de onderzoekers geen
duidelijkheid bestaat over het opstellen van toestemmingsformulieren. Er werd een
werkgroep aangesteld voor de problematiek van het informatie- en
toestemmingsformulier in het specifieke geval waarin nieuwe embryo’s worden gebruikt
voor onderzoek. Deze werkgroep zal bepalen of een dergelijk formulier gerechtvaardigd
is bij gefaseerde projecten en of het mogelijk is een gestandaardiseerd model te
ontwikkelen om het werk van de onderzoeksteams te vereenvoudigen.
Het gaat erom de initiële denkoefening verder te zetten. De commissie ondervindt
immers regelmatig moeilijkheden om de vereiste criteria die voor elk onderzoeksproject
moeten toegepast worden te harmoniseren. Gelet op de complexiteit van de projecten en
hun uitvoering, is het belangrijk om de redactie van de toestemmings- en
informatieformulieren zo goed mogelijk te standaardiseren.

IV.3. Perspectieven voor de periode 2011 - 2012
Op administratief gebied zou de benoeming van de wetenschappelijke secretaris van
niveau A31 zorgen voor continuïteit in de functie. De huidige situatie kan leiden tot
problemen die het gevolg zijn van een gebrekkige kennis van de procedures van de
commissie, wat nadelige gevolgen kan hebben voor haar goede werking. Het terug
invullen van de functie van adjunct secretaris niveau B wordt momenteel voorzien voor
januari 2012.
Om de FCE beter gekend te maken zal de commissie een persconferentie en een
workshop willen organiseren in 2011.
De commissie zou in 2012 een symposium willen organiseren. Over het thema, de
sprekers en de hele logistiek moet nog beslist worden. Begin 2012 zou daar meer
duidelijkheid over moeten komen.
De standaardisering van het informatie- en toestemmingsformulier zou ook bijdragen tot
de goede werking van de commissie en zou de onderzoeksteams in staat stellen veel tijd
te besparen.
Gezien de moeilijkheid om leden te vinden, zou de procedure ter hernieuwing van de
commissie vereenvoudigd moeten worden, en stilzwijgende verlenging van de mandaten
mogelijk moeten zijn, tenzij het werkend of plaatsvervangend lid vraagt om vervangen te
worden. Aan de hand van deze formule zou het duurzame karakter van de commissie
gegarandeerd kunnen worden.
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V.

Besluit

Tijdens de periode 2008 - 2010 heeft de Embryocommissie haar werkzaamheden zoals
wettelijk bepaald verder uitgeoefend. Omwille van de onstabiele situatie van het
secretariaat bij de FOD VVVL worden sommige geplande activiteiten zoals het
organiseren van een symposium uitgesteld.
De taken die de Commissie dient te vervullen in 2011 zijn de volgende:
- De Commissie dient het medische en wetenschappelijke onderzoek op embryo's in vitro
in België verder volledig en nauwgezet in kaart te brengen.
- De Commissie moet een standpunt innemen betreffende de voorwaarden waaronder
gecryopreserveerde embryo's gebruikt kunnen worden voor onderzoek op embryo's in
vitro. De informatie verwerkt in het toestemmingsformulier volgens de wet op MBV van
6 juli 2007 zal immers in vele gevallen niet voldoen aan de condities die aan het
toestemmingsformulier volgens artikel 8 van de embryowet van 11 mei 2003 gesteld
worden.
- De Commissie wenst in werkgroepen verdere richtlijnen uit te bouwen, bedoeld om de
Lokale Ethische Comités te ondersteunen, meer specifiek betreffende de documenten
over « informatie voor de patiënt » en « toestemmingsformulieren » alsook praktische
richtlijnen betreffende het onderzoek op embryo's in vitro in België meer gericht naar de
onderzoekers.

Dit activiteitenverslag voor de jaren 2008 – 2010 werd op 19-12-2011 goedgekeurd door
de plenaire vergadering (PV 44) van de FCE.

VI.

Bijlagen
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Bijlage 1. Aanwezigheid bij de vergaderingen van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk
onderzoek op embryo's in vitro in 2008 – 2010
2008
Leden van de FCE /
Membres de la CFE

Effectif/Effectif Suppléant/Plaatsv 14/01/2008 25/02/2008 17/03/2008
ervanger
Effectif
P
P
P
Effectif
P
P
P

Jacobs Bénédicte (FR)
Van Steirteghem André (NL)
Artsen / Docteurs en médecine
Effectif
Cassiman Jean-Jacques (NL)
Effectif
Cooreman Gilbert (NL)
Effectif
Devreker Fabienne (FR)
Effectif/Démission
Roegiers Luc (FR)
Suppléant
D'Hooghe Thomas (NL)
Suppléant
Cosyns Paul (NL)
Effectif/Démission
Charlier Dominique (FR)
Suppléant/Effectif
Perrier d'Hauterive Sophie (FR)
Doctors in wetenschappen / Docteurs en sciences
Effectif/Démission
Pijnenborg Robert (NL)
Effectif
Van Der Elst Josiane (NL)
Effectif
Burny Arsène (FR)
Effectif
Van Cauwenberge Anne (FR)
Suppléant
Hermans Emmanuel (FR)
Suppléant/Effectif
Heindrickx Björn (NL)
Suppléant
Punjabi Usha Rani (NL)
Suppléant/Effectif
Jouan Caroline (FR)

2009

2010

7/04/2008

19/05/2008

30/06/2008

15/09/2008

1/12/2008

12/01/2009

2/03/2009

30/03/2009

11/05/2009

22/06/2009

7/09/2009

26/10/2009

30/11/2009

18/01/2010

8/03/2010

10/05/2010

3/06/2010

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

E
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
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E
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P
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P
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P
E
P
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E
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P
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A
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A
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E
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E
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P
P
E
P

A
E
P
P
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P
P

E
P
P
E
P
E
P

A
P
P
P
P
E
P

E
E
E
E
P
P
P

E
E
E
P
E
E
E

E
E
P
E
E
A
E

Juristen / Juristes
Effectif
P
E
P
Van Der Kelen Dirk (NL)
Suppléant
A
P
A
Mewissen Erik (NL)
Suppléant
Gallus Nicole (FR)
de ethische problemen en de sociale wetenschappen / Experts éthique
Effectif
E
E
P
Blancquaert Sofie (NL)
Suppléant
P
E
E
Evers-Kiebooms Gerry (NL)
Suppléant
P
A
A
Pennings Guido (NL)
Effectif
aangewezen/nommés 12/2008
Pinsart Marie-Geneviève (FR)
Effectif
aangewezen/nommés 12/2008
Cailleau Françoise (FR)
Suppléant
aangewezen/nommés 12/2008
Ravez Laurent (FR)
Suppléant
aangewezen/nommés 12/2008
Alexandre Henri (FR)

démission 03/2009
P
E
A
E
P
E
A
A
P
E
P
P
P
P

E
P
A
A
P
P
E
E
E
E
E
P
démission 06/2009
P
E

Aanwezig / Présence = P
Verontschuldigd / Excusé = E
Afwezig / Absent = A
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Bijlage 2. Budget 2008, 2009 en 2010 van de FCE
Adobe Acrobat Documenten 1, 2 en 3.

Bijlage 3. Overzicht van de adviezen van de FCE in de periode
2008-2010

Advies
Adv 012

Naam van het project
Team
Onderzoek Center

Advies
Ontvangda
Datum van
van de
tum van
goedkeuri
lokale
Beslissing
Termijn
het
ng of
ethische
dossier
weigering
commissie
19/02/2008
Niet in het kader
6/12/2008
van de
Embryowet

Human embryonic stem cells as new
models for development of new therapies
and exploration of mechanisms in
monogenic diseases
Prof. Dr. K. Sermon, Prof. Dr. I. Liebaers
UZ Brussel
Adv 013 Epigenetische stabiliteit in gameten, pre25/02/2008 9/08/2007
implantatie embryo’s en menselijke
embryonale stamcellen met een focus op
het gedrag van dynamische mutaties bij
myotone dystrophie en fragiele X
syndroom
Prof. Dr. I. Liebaers, Prof. Dr. K. Sermon
UZ Brussel
Adv 014 Detectie van chromosomale afwijkingen in 17/04/2008 2/04/2008
pre-implantatie embryo's door middel van
array CGH
Prof. Dr. K. Sermon, Msc Afroditi Mertzanidou,
Dr. Claudia Spits, Dr. Catherine Staessen
UZ Brussel
Cons002 BEST Stem Cells
Adv 017

Adv 018

Adv 019

Adv 020

Adv 021

Humane somatische cel nucleaire transfert Negatief
optimalisatie
advies
Prof. Dr. De Sutter
UZ Gent
Optimalisatie van embryocultuur en
18/02/2009 16/01/2009
vergelijking van verschillende embryo
bronnen voor de derivatie van humane
embryonale stamcellijnen
Prof. Dr. De Sutter Petra, Dr. Heindryckx
Björn, MSc. O’Leary Thomas, Bsc. Lierman
Sylvie
UZ Gent
Etude de Pten lors du développement
30/04/2009 7/04/2009
embryonnaire préimplantatoire
Pr Y. Englert, Dr. Devreker, Mme. Hoofd
ULB Erasme
Analyse van calcium patroon in humane
4/05/2009 31/03/2009
eicellen en toepassing van diverse
activatiestimuli
Prof. De Sutter Petra, Dr. Heindryckx Björn,
Prof. Leybaert Luc
UZ Gent
Chromosomale afwijkingen in menselijke
3/06/2009 13/05/2009
preimplantatie embryo’s en embryonale
stamcellen: oorzaken, mechanismen en
gevolgen voor in vitro fertilisatie en
regeneratieve geneeskunde

Akkoord

23/05/2008

4 jaar

Akkoord

23/05/2008

4 jaar

Niet in het kader
van de
Embryowet

Geweigerd

17/06/2009

Akkoord

21/08/2009

4 jaar

Akkoord

9/07/2009

4 jaar

Akkoord

18/12/2009

4 jaar
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Prof. Dr. Karen Sermon, Dr. Claudia Spits,
Msc. Afroditi Mertzanidou
UZ Brussel
Adv 022 Invloed van embryomorfologie op
17/06/2009 17/06/2009
Akkoord
stamcelderivatie efficiëntie en moleculaire
karakterisering / Identificatie van
intermediaire structuren tussen binnenste
celmassa en stamceluitgroei
Prof. Dr. De Sutter Petra, Dr. Heindryckx
Björn, Msc O’Leary Thomas, BSc Lierman
Sylvie
UZ Gent
Cons 003 Exploitation de la vitrification dans le but
Niet in het kader
d’améliorer les techniques de fécondation
van de
in vitro
Embryowet
ULB Erasme

2/02/2010

4 jaar

Optimalisatie van de cultuuromgeving
31/08/2009 16/06/2009
Akkoord
23/11/2009
tijdens de embryonale ontwikkeling van in
vitro gematureerde eicellen afkomstig uit
kleine avariële follikels
Prof. Dr. De Sutter Petra, M.Sc. Versieren
Karen, Dr. Dumortier Frank
UZ Gent
Adv 025 Totipotency and cell commitment during
30/10/2009 8/10/2009
Akkoord
11/05/2010
the human preimplantation development
(FWO project)
Prof. I. Liebaers, Van de Velde Hilde,
Cauffman Greet, De Paepe Caroline, Verloes
An, Petrussa Laetitia
UZ Brussel
Cons 004 Effect van geassisteerde eicel activatie
Validatie van een
(Assisted Oocyte Activation, AOA) op de
internationale
bevruchting bij patiënten met een gefaalde
procedure. Geen
fertilisatie na ICSI
adviesaanvraag.
Pr D’Hooghe
UZ Leuven

4 jaar

Adv 027

4 jaar

Adv 024

Vitrificatie van rest embryo’s en
2/02/2010 29/12/2009
ingevroren-ontdooide rest embryo’s:
analyse van de overleving
Prof. Dr. De Sutter Petra, B.Sc. Lierman Sylvie
UZ Gent

Akkoord

11/05/2010

4 jaar
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Bijlage 4. Overzicht op het gebruik van embryo's en eicellen
voor wetenschappelijk onderzoek op basis van de opvolgings
formulieren
2008

Avis
Adv 011

2009
150 FS en 2 jaar

Adv 013

150 FS en 2 jaar
x CSE
11 OV
141 E

Adv 014

20 CS

6 CS

Adv 019

60 S

2010

0 embryo’s

Adv 020

0

Adv 021

0

250 Cr
50 S

Adv 022

1300 S

900 S+ Cr

Adv 024

100 Cr

100 F

Adv 025

200 S + Cr

200 S
120 CS

Adv 027

TOTAL

124 OV
1074 E

150 OV
1921 E

Légende/Legenda: E = embryon/embryo, F = frais/vers, S = surnuméraire/boventallige, C =
congelé/bevroren, Cr = créé/gemaakt, OV = ovocyte/eicel, I = immature/onrijp, CSE = cellule souche
embryonnaire/ embryonale stamcellen. En italique sur fond gris, les valeurs théoriques/ Cursief gedrukt op
een grijze achtergrond, de theoretische waarden.
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