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Nanomaterialen moeten met spoed in kaart worden gebracht. We
weten niet eens precies in welke producten ze zitten.

Nederland moet ‘verantwoord verder’ met nanotechnologie. Die conclusie trok
de commissie die het afgelopen jaar onder de naam Nanopodium een
maatschappelijke dialoog heeft georganiseerd. Maar de vraag is of dat gaat
lukken, want het meest heikele punt, de bescherming van werknemers,
consumenten en milieu, is nog steeds niet goed geregeld. Morgen debatteert
de Tweede Kamer over nanotechnologie. Wij dringen erop aan dat de overheid
met spoed het gebruik van nanomaterialen in kaart brengt.

Nieuw
Nanotechnologie, de wetenschap en technologie van de wereld op moleculair
niveau, belooft een reeks aan nieuwe innovaties met belangrijke kansen voor
economie, duurzaamheid en gezondheid. Van computerchips zo groot als een
postzegel tot goedkope zonnecellen, vleesvervangers of slimme medicijnen,
Nederlandse nanowetenschappers draaien al jaren mee in de internationale
top. Logisch dus dat het Kabinet dit jaar opnieuw in nanotechnologie investeert.

Vorig jaar werd een maatschappelijke dialoog over nanotechnologie gehouden.
Grote beloften roepen namelijk ook grote vragen op. Mogen we mensen
verbeteren of kunstmatig leven maken? Het kwam allemaal aan bod. Maar
burgers maken zich het meeste zorgen over de veiligheid. Terecht, want
wetenschappers uiten al jaren hun zorgen over mogelijke risico’s. Berichten
over koolstofnanobuisjes die lijken op asbest of bacteriedodend nanozilver in

ACHTERGROND

Rens van Tilburg

Profiel DeJaap.nl

Profiel René Cuperus

Profiel Overheid 2.0

Profiel Aleid Truijens

MEER OVER

Opinie

Hans Wiegel: 'Sorry mevrouw Ploumen,
mij is dat allemaal ontgaan'

'De grillen van Jobs moest je maar op de
koop toe nemen'

'Apple-fanboys verliezen hun messias'

javascript:void(0)
http://www.volkskrant.nl/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/politiek/article/detail/2950641/2011/10/05/Minister-maakt-gehakt-van-Kamervragen-PVV-over-NRC.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/politiek/article/detail/2950641/2011/10/05/Minister-maakt-gehakt-van-Kamervragen-PVV-over-NRC.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/8487/steve-jobs/article/detail/2953347/2011/10/06/De-grillen-van-Jobs-moest-je-maar-op-de-koop-toe-nemen.dhtml
http://www.volkskrant.nl/opinie/rss.xml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3437/weather/application.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2764/verkeer/integration/nmc/frameset/verkeer/verkeer.dhtml
http://z24beurs.e24.com/?PARTNER=vk
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2704/video/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2734/foto/index.dhtml
http://www.vkbanen.nl/
http://www.vkbanen.nl/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2698/Sport/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2702/Reizen/index.dhtml
http://www.volkskrant.nl/service
http://www.vkshop.nl/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/8144/Rens-van-Tilburg/article/detail/2945160/2011/10/03/Rens-van-Tilburg.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7544/DeJaap/article/detail/2875090/2011/08/01/Profiel-DeJaap-nl.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6484/Rene-Cuperus/article/detail/2457958/2011/06/27/Profiel-Rene-Cuperus.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6164/Overheid-2-0/article/detail/2455554/2011/06/21/Profiel-Overheid-2-0.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6263/Aleid-Truijens/article/detail/2455562/2011/06/21/Profiel-Aleid-Truijens.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2/home/707974280/Opinie/actualiteit/index.dhtml

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2953584/2011/10/06/Hans-Wiegel-Sorry-mevrouw-Ploumen-mij-is-dat-allemaal-ontgaan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2953584/2011/10/06/Hans-Wiegel-Sorry-mevrouw-Ploumen-mij-is-dat-allemaal-ontgaan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2953584/2011/10/06/Hans-Wiegel-Sorry-mevrouw-Ploumen-mij-is-dat-allemaal-ontgaan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2953347/2011/10/06/De-grillen-van-Jobs-moest-je-maar-op-de-koop-toe-nemen.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2953347/2011/10/06/De-grillen-van-Jobs-moest-je-maar-op-de-koop-toe-nemen.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2953347/2011/10/06/De-grillen-van-Jobs-moest-je-maar-op-de-koop-toe-nemen.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2866181/2011/10/06/Apple-fanboys-verliezen-hun-messias.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2866181/2011/10/06/Apple-fanboys-verliezen-hun-messias.dhtml

http://www.persgroep.nl/cookies
http://www.persgroep.nl/cookies
http://www.persgroep.nl/cookies
http://www.persgroep.nl/cookies


Pak de risico¿s van nanomaterialen eindelijk eens aan! - opinie - VK

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2448010/2011/02/16/Pak-de-risico-s-van-nanomaterialen-eindelijk-eens-aan.dhtml[6-10-2011 15:55:11]

THOMAS VON DER DUNK FERRY HAAN

RENS VAN TILBURG DANIËL SAMKALDEN

AMANDA KLUVELD PAUL BRILL

toe nemen'

3. Bezuinigen, hervormen en Griekenland. De
Financiële Beschouwingen ...

4. Steve Jobs kende ook flops: zeven missers op
een rij

5. Gullit: Spijt van weglopen WK 1994

sokken en tandpasta roepen direct vragen op over welke
nanoconsumentenproducten er al op de markt zijn en of daar risico’s aan
verbonden zijn.

Onduidelijkheid
Tot verrassing van de commissie die de dialoog organiseerde leidt openheid
over de onduidelijkheid die bestaat over de risico’s niet tot een afwijzende
houding ten opzichte van nanotechnologie. Burgers hebben oog voor kansen,
accepteren dat honderd procent veiligheid nooit te garanderen is en beseffen
dat de mogelijke risico’s van nanomaterialen slechts betrekking hebben op een
deel van de nanotechnologie. Maar burgers verwachten ook dat overheid en
bedrijfsleven die risico’s nauwkeurig onderzoeken, dat de overheid nauwlettend
toeziet op de veiligheid van producten en arbeidsomstandigheden en dat zij
geïnformeerd worden over de producten waarvoor dat onduidelijk is.

Het zou dan ook een grote misvatting zijn om de genuanceerde houding van
burgers op te vatten als een groen licht voor nanotechnologie. De discussie
over risico’s is geen zaak van perceptie maar van actie. En daarvan is de
afgelopen jaren nog veel te weinig terecht gekomen. Om de enorme
achterstand in wetenschappelijke kennis over risico’s in te lopen wordt daar in
het nieuwe nationale nano-onderzoeksprogramma meer dan vijftien procent van
het budget aan besteed.

Vertraging
Prachtig, maar de start van dit programma heeft inmiddels jaren vertraging
opgelopen. Voor de bescherming van werknemers zijn tijdelijke
referentiewaarden ontwikkeld als richtlijn voor de maximale hoeveelheid
nanodeeltjes waaraan werknemers mogen worden blootgesteld. Dat is beter
dan niets, maar het dreigt nog jaren te gaan duren voor deze waarden ook op
werkelijk gezondheidskundige inzichten kunnen worden vastgesteld. Maar het
meest problematisch is dat er nog steeds geen volledig beeld is van het
gebruik van nanomaterialen in producten op de markt.

Wat moet er dan gebeuren? Natuurlijk is het lastig om snel de achterstand in
kennis over risico’s te dichten en de veiligheidsbeoordeling van nanomaterialen
op adequate wijze te reguleren. Daar is internationale afstemming voor nodig.
Maar het aanpassen van wet- en regelgeving verloopt wel erg moeizaam,
zeker op Europees niveau. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Europees
Parlement bijna unaniem vraagt om het gebruik van nanomaterialen te
vermelden op de etiketten van consumentenproducten. Niet dat een etiket de
veiligheid kan garanderen, maar het signaal is duidelijk: als de overheid haar
verantwoordelijkheid als toezichthouder niet waar kan maken, geef
consumenten dan in ieder geval de vrijheid om te kiezen.

Daadwerkelijk
Belangrijker nog is dat nu direct gestart wordt met het daadwerkelijk
beoordelen van risico’s van nanomaterialen en -producten. Op basis van
bestaande kennis is het namelijk al mogelijk om onderscheid te maken tussen
de toepassingen die zonder problemen door kunnen en de producten en
arbeidsomstandigheden waarvan de veiligheid eerst nader moet worden
beoordeeld. Als dat onderscheid niet op korte termijn kan worden gemaakt,
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betekent dat een groot risico voor de gehele nanotechnologie. Onder de
huidige omstandigheden kan een incident op slag leiden tot een
vertrouwensbreuk die in een keer de complete ontwikkeling van
nanotechnologie ondermijnt. Hopelijk kan de minister de Tweede Kamer
morgen geruststellen.
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