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VOORWOORD 

De modeme wetenschap heeft sinds de jaren '70 een revolutie teweeg gebracbt in vrij

wel alle gebieden waar gewerkt wordt met levend materiaal. Met name moleculaire erfe

lijkheidsleer en celbiologie hebben bet vermogen van de mens om te sturen in de ontwik

keling van (agro-)industriele activiteit sterk be'invloed. Dit heeft in veel landen, ook in 

Nederland, geleid tot een actieve stimulering van biotechnologie door de overbeid Nu, 

na zo'n 15 jaar ontwikkeling, beginnen de eerste producten op de markt te komen. Een 

marktintroductie die niet altijd probleemloos blijkt te zijn. 

l 

Met bet ontwikkelen van de technologie is ook de maatschappelijke discussie over de 

toepassing van de technologie sterk toegenomen. De technische mogelijkheden leiden tot 

vragen over de grenzen van ons menselijk handelen: moeten alle technische opties ook in 

praktijk gebracht worden? In de maatschappelijke biotechnologie discussie wordt vaak en 

gemakkelijk gegeneraliseerd over de meningen van "het publiek". In veel gevallen wordt 

hiennee de opinie van maatschappelijke organisaties bedoeld. 

Tot nu toe werd in Nederland weinig kwantitatief onderzoek verricht naar de houding 

van het publiek tegenover biotechnologie en de achtergronden daarvan. Oat de modeme 

biotechnologie een belangri jke economische factor zal worden staat nergens meer ter dis

cussie. Uit andere technologische ontwikkelingen is geleerd dat de maatschappelijke in

bedding van een technologie een van de voorwaarden voor een snelle ontwikkeling kan 

vormen. Biologie en zeker de modeme biologie is vrijwel onbekend bij iedereen die na 

1975 geen biologie in het eindexamenpakket had. Om te begrijpen waar biotechnologie 

over gaat is bet belangrijk om bet brede publiek over deze belangrijke ontwikkeling te 

informeren. 

In bet hier gerapporteerde onderzoek is geprobeerd inzicht te krijgen in hoe over bio

tecbnologiscbe producten geoordeeld wordt, waarom deze meningen zijn zoals ze zijn, 

in welke mate men ge'interesseerd is in de problematiek en wat de goede communicatie

kanalen zijn. ParalleLmet dit onderzoek is een aantal voorlicbtingsactiviteiten gestart. De 

uitkomsten van bet onderzoek kunnen de kwaliteit van de voorlicbtingsactiviteiten verbe

teren daar duidelijk wordt waar men in ge'interesseerd is. Maar ook de kwaliteit van bet 

debat kan verbeterd worden als onjuiste generalisaties worden vermeden. 

Gezien het economiscbe belang op de middenlange termijn is bet voor de Nederlandse 

welvaart van wezenlijk belang dat de mogelijkheden van de modeme biotechnologie in 

praktijk kunnen worden gebracht. De lering die kan worden getrokken uit dit onderzoek 

kan daar een bijdrage toe leveren. 

Dr. Kees Planque 

Projectleider Biotechnologie 

Ministerie van Economische Zaken 
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Dit rapport betreft een onderzoek naar de publiekshouding inzake biotechnologie dat in 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd door de V akgroep 

Psychologie en Taal in de Techniek van de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijweten

schappen van de Technische Universiteit Eindhoven. Het doel is de constructie van een 

periodiek meetinstrument (de 'biotechnologiemonitor') waarmee de stand van zaken wat 

betreft de meningsvorming kan worden bepaald, publieksreacties in trendmatige zin kun

nen worden geregistreerd en het ontstaan van kennisgebreken of misverstanden tijdig kan 

worden herkend. Inzicht in de oordelen van het publiek is van belang om gerichte beleids

activiteiten te kunnen ontplooien in het kader van onder meer de voorlichting, de partici

patie in de besluitvorming, de entamering van onderzoek en de introductie van producten. 

Het rapport behandelt de constructie van de biotechnologiemonitor en de resultaten van 

de eerste meting met dit instrument. De gebruikte vragenlijsten met antwoordfrequenties 

en het commentaar van respondenten op het onderwerp en het onderzoek verschijnen in 

een apart bijlageboek (te bestellen bij de opdrachtgever). 

Dr. W. Heijs 

Prof. dr. C.J.H. Midden 

Drs. R. Drabbe 

Eindhoven, maart 1993 
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1. INLEIDING 

1.1. Biotechnologie en publiek 

In de introductie van "Biotechnology in public" beschrijft Durant (1992) de ontwikke

ling van de biotechnologie. De biotechnologie kwam volgens hem in de periode van 1920 

tot 1970 in een slecht daglicht te staan door de fictionliteratuur en door wetenschappers en 

romanschrijvers die het vooruitzicht presenteerden dat de maatschappij veranderd zou 

worden door een biologische revolutie. In de jaren '70 werd fictie werkelijkheid toen bio

logen een aantal technieken ontwikkelden die hen in staat stelden om DNA te modificeren. 

Vanwege de schier onbeperkte en wellicht niet van gevaar ontblote mogelijkheden 

kwam een aantal onderzoekers in 1974 met voorstellen voor veiligheidsmaatregelen. Ook 

onder het publiek ontstond een discussie over veiligheid, ethiek en beleid. De stroomver

snelling waarin biotechnologische ontwikkelingen zich sindsdien bevinden heeft de twij

fels en de zorg doen toenemen. Dit geldt vooral voor de recombinant-DNA technologie 

die de komende decennia een grote rol zal gaan spelen. 

Door de Loor, Midden en Hisschemoller (1992) wordt beschreven wat de rol van het 

publiek is bij de ontwikkeling van de nieuwe technologieen. Technologische vemieuwing 

en ontwikkeling staan in het middelpunt van de publieke belangstelling. Zij bei'nvloeden 

het dagelijkse leven van miljoenen mensen. In vele landen voert de overheid een stimule

ringsbeleid. Als onderdeel daarvan wordt getracht in een vroeg stadium inzicht te verkrij

gen in de positieve en negatieve effecten van de invoering van nieuwe technologieen. Men 

tracht onzekerheid te reduceren om een maatschappelijke besluitvorming mogelijk te ma

ken. In dit verband wordt gewezen op de ervaringen met kemenergie: onzekerheid en be

zorgdheid onder het publiek kunnen een zorgvuldige discussie over voor- en nadelen ver

troebelen en een verantwoorde introductie van nieuwe technologieen laten stagneren. 

Wat in het algemeen geldt voor de invoering van nieuwe technologieen geldt ook voor 

biotechnologie: het vertrouwen van het publiek is een cruciale factor bij de ontwikkeling 

en de invoering (zie o.a. The British Royal Society, 1985; Cantley, 1987; en de Flines, 

1987). Hoban en Kendall (1992) verwachten dat eventuele economische en sociale voor

delen van biotechnologie alleen gerealiseerd kunnen worden als consumenten het vertrou

wen hebben dat de produkten veilig, effectief en ethisch verantwoord zijn. Er zijn vol

gens hen educatieve inspanningen nodig om het publiek meer begrip bij te brengen. 

In het belang van een effectieve educatie en voorlichting, van een aanvaardbare regule

ring, van goede overwegingen inza.ke de voortgang van onderzoek en van een adequate 

participatie van relevante groepen in de besluitvorming is het dus nodig dat de bestaande 

kennis en attitudes inza.ke biotechnologische toepassingen en hun structuur en achtergron

den worden onderzocht. De centrale probleemstelling in dit onderzoek is daarom de vast-
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stelling van de attitudes van de Nederlandse bevolking op dit terrein, van de eventuele re

laties tussen attitudes jegens diverse toepassingen, van daaraan verbonden intenties voor 

toekomstig gedrag en van factoren die met de tot11tandkoming van de attitudes samenhan

gen. 

1.2. Bestaand onderzoek 

De Loor, Midden en Hisschemoller (1992) hebben verschillende typen onderzoek naar 

de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieen, waaronder biotechnologie, ge

evalueerd. Zij onderscheiden onder meer opinie-onderzoek en attitude-onderzoek. De vol

gende bespreking van het bestaande onderzoek is voomamelijk geent op deze publicatie. 

1.2. I . Opinie-onderzoek 

Voorbeelden van meer omvangrijke opinie-onderzoeken zijn de grote nationale enquete 

van het Office of Technology Assessment in de Verenigde Staten (OTA, 1987) en de Eu

robarometer in Europa, waarin ook de mening van de Nederlandse bevolking in kaart is 

gebracht (Marlier, 1992). Daarnaast is een aantal enquetes met een beperkte omvang uit

gevoerd. 

Uit deze onderzoeken blijkt dat biotechnologie weinig bekendheid geniet: ongeveer een 

derde zegt er ooit van te hebben gehoord. Het bekendheidsniveau ligt misschien nog lager 

gezien het geringe aantal voorbeelden van toepassingen dat men kan noemen. Het beeld 

dat men van biotechnologie heeft is diffuus. Het oordeel is over het algemeen gematigd 

positief. Toepassingen op medisch terrein worden gunstiger beoordeeld dan in de land

bouw en de veeteelt. Ten aanzien van toepassingen op deze terreinen wordt enige aarze

ling geconstateerd. Veel mensen ervaren een vaag gevoel van onbehagen, waarbij de on

bekendheid met de mogelijke risico's een rol lijkt te spelen. De modificatie van menselijke 

en dierlijke genen ontmoet morele bezwaren met name wanneer de toepassingen niet van 

levensbelang zijn. De bezwaren nemen af naarmate men beter is gei'nformeerd en, in sa

menhang daarmee, een meer concrete voorstelling van biotechnologie heeft. Wat betreft 

technieken voor de bepaling en behandeling van genetische afwijkingen zijn de resultaten 

niet eensluidend. Het algemene oordeel lijkt positief maar opvattingen over specifieke toe

passingen zijn nogal verschillend. Het is onder meer niet duidelijk welke ingrepen nog 

wel of niet meer worden geaccepteerd en men blijkt geen onderscheid te (kunnen) maken 

tussen somatische gentherapie en de genetische modificatie van geslachtscellen. 

Bij de vorming van opinies speelt het gebrek aan informatie een duidelijke rol. Van sta

biele oordelen is dan ook geen sprake. Hoe de meningen zich zullen ontwikkelen wanneer 

men meer gemformeerd en gei"nvolveerd raakt is nog onduidelijk. Hetz.elf de geldt voor de 
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gedragingen die daarvan het gevolg zullen zijn, zowel wat betreft de politieke opstelling 

als wat betreft de reacties op een persoonlijke confrontatie met toepassingen (bijvoorbeeld 

met producten of met naburige veldexperimenten). Volgens de OTA-studie is de accepta

tie van veldexperimenten door omwonenden waarschijnlijk gering. Ook een ongebreidel

de groei van commercieel biotechnologisch onderzoek lijkt voorlopig op weinig steun te 

kunnen rekenen. 

De resultaten van het opinie-onderzoek zijn in het algemeen redelijk generaliseerbaar. In 

de meeste studies worden representatieve steekproeven gebruikt. Het onderzoek is echter 

vaak weinig diepgaand en heeft vooral een beschrijvend karakter. Doorgaans wordt het 

oordeel over biotechnologie slechts met enkele globale vragen vastgesteld. De term bio

technologie is echter te abstract Omdat niet duidelijk is wat respondenten zich daarbij 

moeten voorstellen zullen deze vragen vaak geen valide resultaten opleveren. Soms wordt 

een categorizering aangebracht op grond van structurele variabelen als opleiding of be

kendheid. 

Voorts geeft geen van de studies, op grond van theoretische modellen over de menings

vorming, inzicht in het informatieverwerkingsproces, de onderlinge samenhang tussen 

oordelen of de effecten op mogelijke gedragingen. Het wordt bijvoorbeeld niet duidelijk 

of 'biotechnologie' een cognitief concept is, waarop de oordeelsvorming wordt geba

seerd, of dat diverse toepassingen of toepassingen op diverse terreinen in dat opzicht van 

elkaar verschillen. De uiteenlopende bevindingen bij verschillende toepassingsterreinen 

suggereren dat 'biotechnologie' niet als een onderzoeksonderwerp kan worden opgevat. 

De OT A-studie gaat wel in op overwegingen die aan algemene oordelen ten grondslag 

liggen maar ook daar worden de verbanden tussen overwegingen en oordelen niet verder 

geanalyseerd. 

Een ander punt betreft de meting van kennis van het onderwerp. Veelal volstaat men 

met een vraag naar de bekendheid met de technologie of een subjectieve inschatting van 

het eigen kennisniveau. Gegeven het subjectieve karakter van deze vragen ('Hoe bekend 

bent u met .. .') is het te betwijfelen of het werkelijke bekendheidsniveau wordt gemeten. 

Hier lijkt eerder sprake te zijn van passieve herkenning terwijl bovendien een sociaal wen

selijkheidseffect een rol kan spelen (men wil graag rationeel en goed geihformeerd over

komen). Deze variabelen lijken derhalve weinig valide. Soms wordt een kennistest voor

gelegd, bestaande uit keuzevragen over specifieke toepassingen of open vragen over de 

betekenis van begrippen. Ook daar komen validiteitsproblemen voor. In de Eurobarome

ter (Marlier, 1992) wordt de respondent bijvoorbeeld verzocht om van een aantal onder

werpen aan te geven of zij verband houden met biotechnologie of genetische modificatie. 

Hiermee wordt echter waarschijnlijk meer associatieve kennis dan de werkelijke achter

grondkennis gemeten. 
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1.2 .2. Attitude-onderzoek 

Attitude-onderzoek naar biotechnologie wordt minder frequent verricht. Voorbeelden 

van Nederlandse bodem zijn studies naar de effecten van positieve en negatieve informatie 

op attitudes en veronderstellingen inzake biotechnologie (Anten, 1987), en naar de beoor

delingsdimensies van technologiegebieden waaronder DNA-technologie (Knulst en van 

Beek, 1988; Daamen e.a., 1986). 

Systematische aanbieding van negatieve infonnatie over de gevolgen van biotechnologie 

bleek de houding sterk in negatieve richting te veranderen. De houdingsverandering kon 

echter niet goed verklaard worden uit veranderde veronderstellingen over het optreden 

van die gevolgen. Bovendien was de aangeboden informatie van dien aard, dat de geme

ten houdingen niet kunnen opgevat als doordachte oordelen maar eerder als vluchtige opi

nies die slechts in geringe mate op kennis en mentale overweging berusten. In het onder

zoek naar beoordelingsdimensies bleek dat sommige aspecten een minder belangrijke rol 

in het algemene oordeel spelen dan respondenten zelf dachten. (On)veiligheid, onmisbaar

heid en effecten op de economie werden bijvoorbeeld als belangrijk facetten beschouwd 

hoewel zij in statistische zin slechts een matige samenhang met het algemene oordeel ver

toonden. 

Het attitude-onderzoek onderscheidt zich van het opinie-onderzoek door het gebruik van 

theoretische inzichten in de aard en het ontstaan van attitudes. Men maakt onderscheid 

tussen algemene evaluatieve oordelen (attitudes) en determinerende groepen variabelen 

(zoals attribuutbeoordelingen en emotionele reacties). De gehanteerde steekproeven zijn 

meestal representatief voor de populaties waarover wordt gerapporteerd. In een enkel ge

val wordt de kwaliteit negatief bei"nvloed door een geringe steekproefomvang. 

Zoals dat ook in het merendeel van het opinie-onderzoek het geval is, wordt in de vra

gen vaak geen onderscheid gemaakt tussen specifieke toepassingen of risico's. Biotech

nologie, DNA-technologie of technologie van erfelijke eigenschappen zijn echter brede en 

abstracte begrippen. Door de veelsoortigheid van de toepassingen lijkt de validiteit van 

een algemene oordeelsvraag over biotechnologie beperkt. Dit wordt bevestigd door het 

feit dat een algemeen oordeel niet goed kan worden voorspeld op grond van veronder

stellingen over de eventuele gevolgen. Om dezelfde reden is ook de betrouwbaarheid on

zeker: een onduidelijk onderwerp in de vraagstelling zal de consistentie van het antwoord 

verminderen. De gemeten oordelen kunnen daarom instabiel zijn. 

Over de meting van achtergrondkennis kan hetzelfde worden gezegd als bij het opinie

onderzoek. Deze variabele wordt meestal gemeten met een vraag naar (passieve) bekend

heid, waardoor het antwoord weinig zegt over het werkelijke kennisniveau. Op grond van 

de verscbillende onderzoeken kan een aantal voorwaarden worden geformuleerd waaraan 

een goede kennismeting zou moeten voldoen. Ten eerste is kennis van een technologie 

meerdimensionaal. Dit houdt in dat een enkele vraag niet voldoet maar dat een segmentatie 



van de technologie nodig is in tennen van bijvoorbeeld methoden of toepassingen. Ten 

tweede moet een kennistest bestaan uit een representatieve steekproef van vragen die het 

relevante kennisdomein geheel bestrijken. Ten derde dient de itempool over voldoende 

homogeniteit en betrouwbaarheid te beschikken. En tenslotte moet de validiteit worden 

vastgesteld aan de hand van externe criteria. 
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Geconcludeerd moet worden dat de tenn biotechnologie in het bestaande onderzoek te 

breed en te abstract wordt gefonnuleerd. De antwoorden op vragen naar een algemeen 

oordeel ontberen daarom voldoende validiteit. Het is waarschijnlijk dat er een differen

tiatie in het oordeel moet worden aangebracht naar specifieke toepassingen of toepas

singsterreinen. De validiteitskwestie geldt ook de gehanteerde instrumenten ter bepaling 

van het kennisniveau. Meestal worden passieve herkenning of associatieve verbanden 

gemeten en geen werkelijke kennis van biotechnologie of biotechnologische toepassin

gen. Door de afwezigheid van een theoretisch kader bezitten de meeste studies (met name 

de opiniepeilingen) geen verklarende waarde als het gaat om de achtergronden van de oor

delen of de eventuele gevolgen voor subsequent gedrag. Conclusies voor het voorlich

tingsbeleid zijn derhalve op deze gronden moeilijk te bepalen. 

1.3. Opzet van het onderzoek en de rapportage 

Bij de constructie van de 'biotechnologiemonitor' wordt getracht om zoveel mogelijk 

rekening te houden met de gesignaleerde problemen in het bestaande onderzoek. Het uit

gangspunt is de sociaalpsychologische theorievonning inzake het ontstaan en de aard van 

attitudes en de mogelijke gevolgen voor gedrag. Speciale aandacht wordt besteed aan de 

attitudestructuur en de meting van achtergrondkennis. 

1.3 .I . Theoretisch model 

Figuur 1 geeft een schematische weergave van het sociaalpsychologische model op ba

sis waarvan de biotechnologiemonitor wordt geconstrueerd. Het centrale begrip in dit mo

del is de attitude. Attitudes zijn veronderstelde, min of meer stabiele, structuren in het ge

heugen die een verband leggen tussen enerzijds de gedachten en gevoelens van mensen 

aangaande een bepaald object en anderzijds het gedrag ten opzichte van dat object. Zij 

kunnen worden omschreven als 'aangeleerde predisposities om op een consistent gunsti

ge of ongunstige wijze te reageren op een gegeven object' (Fishbein en Ajzen, 1975). Ze 
verschillen van meningen of gevoelens: ze zijn meer stabiel en ze motiveren tot en geven 

richting aan het gedrag ten aanzien van het object. 
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Attitudes kunnen betrekking bebben op concrete objecten, plaatsen, mensen, gedragin

gen of ideeen (de 'attitudeobjecten'). Met bebulp van attitudes zijn mensen onder meer in 

staat om objecten te evalueren, relevante kennis te venamelen en te verwerken, de eigen 

persoonlijkheid te manifesteren, bun gedrag jegens het object te bepalen en zich aan te 

passen aan de (sociale) omgeving (Meertens en von Grumbkow, 1988). 

I Kennis I 
Interesse en 
betrokkenheid Cognitieve 

overwegingen 

Informatie waarscbijnli jkheid 

bronnen 
kanalen 
vertrouwen 

eigenscbap (object) 
of gevolg (gedrag) I A • d I Gedrags-_. ttitu e .. in ten ties 

Overige kenm. 
Emo ties 

positieve/negatieve 
t 

leeftijd gevoelens 
geslacht t.a.v. object/gedrag 
beroep 
opleiding 
etc. 

Figuur 1. Schematiscbe weergave van bet gebanteerde attitude-gedragsmodel 

Volgens de thans meest gangbare opvattingen zijn attitudes gebaseerd op cognitieve 

overwegingen en emoties (Breckler en Wiggins, 1989; Tesser en Shaffer, 1990). Cog

nitieve overwegingen zijn inschattingen van de waarscbijnlijkheid dat objecten bepaalde 

eigenschappen of dat gedragingen bepaalde gevolgen zullen hebben (zoals 'in sinaasap

pelscbillen zitten resten van bestrijdingsmiddelen' of 'bet eten van vlees bevordert de ge

zondbeid'). Emoties zijn positieve of negatieve gevoelens die door bet object worden op

geroepen (zoals tevredenbeid of bezorgdheid). De relatieve bijdrage van cognitieve over

wegingen en emoties aan een attitude boeft niet evenredig te zijn. Sommige attitudes kun

nen een meer cognitieve basis hebben terwijl andere meer door emoties worden bepaald. 

Het onderscbeid tussen beide is belangrijk met het oog op onder meer de voorlicbtings

strategie (zie onder). 

Attitudes geven op bun beurt aanleiding tot gedragsintenties, die opgevat kunnen wor

den als indicaties voor toekomstig gedrag (zoals consumptie of protest). Bij de vonning 

van gedragsintenties spelen overigens naast de attitude ook de meningen van referentie

groepen, de motivatie zicb daaraan te conformeren en de inscbatting van het eigen vermo

gen om het gedrag te kunnen uitvoeren een rol (Ajzen, 1987). Gedragsintenties zijn geen 



perfecte voorspellers van het werkelijke gedrag. Het gedrag kan bijvoorbeeld door exter

ne factoren worden belemmerd, aan bepaalde voorwaarden zijn gebonden of stuiten op 

een gebrek aan persoonlijke vaardigheden. Ook liggen aan het feitelijke gedrag veelal 

meerdere attitudes en gedragsintenties ten grondslag. 
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Cognitieve overwegingen en emoties zijn niet alleen afhankelijk van het object. Zij wor

den medebepaald door (sociaal)psychologische en structurele persoonskenmerken. Deze 

kenmerken kunnen de attitude dus op een indirecte wijze bei:nvloeden. Belangrijke varia

belen zijn de aanwezige achtergrondkennis, de interesse in en de betrokkenheid bij het ob

ject. Mensen streven naar de vorming van correcte attitudes, dat wil zeggen attitudes die 

in overeenstemming zijn met extern verkregen informatie en met de eigen attitudes en ken

nis omtrent het onderwerp. Bij een grotere mate van achtergrondkennis of betrokkenheid 

vindt vaker een kritische afweging van argumenten plaats waardoor een redelijk stabiele, 

en vooral cognitief gegronde, attitude kan ontstaan. Bij pogingen tot attitudeverandering, 

zoals een voorlichtingscampagne, is in dat geval met name de inhoud van de boodschap 

belangrijk. Voorts gaat een grote betrokkenheid vaak samen met een zekere resistentie te

gen het incorporeren van tegenstrijdige informatie. Bij een gebrek aan kennis of interesse 

is een attitude minder gebaseerd op een inhoudelijke afweging van argumenten en meer 

op de context waarin informatie over het object wordt ontvangen. Tijdens educatie of 

voorlichting wordt dan meer gelet op de vorm van de presentatie of op eigenschappen van 

de informatiebron of het medium (waaronder geloofwaardigheid, attractiviteit en macht). 

Dit resulteert meestal in minder stabiele en meer emotioneel gekleurde attitudes (Petty en 

Cacioppo, 1986). Bij een confrontatie met een object waarvan men onvoldoende kennis 

heeft, zal de attitude derhalve een voomamelijk emotionele basis hebben (Breckler en 

Wiggins, 1991). 

Persoonskenmerken zoals de genoten opleiding, de leeftijd en het geslacht kunnen in

vloed hebben op de opname van informatie in bestaande cognitieve en emotionele referen

tiekaders. Deze variabelen veroorzaken een selectie en kleuring van nieuwe gegevens. 

Een hoger opleidingsniveau kan bijvoorbeeld, rechl'ltreeks of via een grotere achtergrond

kennis, resulteren in een meer op inhoudelijke, cognitief gebaseerde attitude terwijl per

sonen met een lagere opleiding minder in staat kunnen zijn om informatie over complexe 

onderwerpen te verwerken waardoor deze wordt uitgefilterd. Bij een toenemende leeftijd 

neemt de kans op een verandering van gevestigde attitudes af. En in onderzoek is gecon

stateerd dat de cognitieve of emotionele basis van attitudes ten opzichte van sommige ob

jecten kan verschillen tussen geslachten. Er zijn blijkbaar 'mannelijke' en 'vrouwelijke' 

onderwerpen die verschillen in betrokkenheid met zich mee brengen (Meertens en von 

Grumbkow, 1988). 
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1.3 .2. Vooronderzoek en hoofdonderzoek 

Gezien de grote diversiteit van de toepassingen binnen de biotechnologie is het, zoals in 

§ 1.2 is beschreven, aannemelijk dat het publiek biotechnologische ontwikkelingen niet 

als een geheel beschouwt en beoordeelt maar dat men verschillende attitudes ten aanzien 

van onderdelen heeft. Anderzijds zijn waarschijnlijk toepassingsgebieden te identificeren 

waarbinnen attitudes vergelijkbaar zijn. Om deze potentiele snuctuur te onderzoeken moet 

in het onderzoek gebruik worden gemaakt van een verzameling van toepassingen (attitu

de-objecten) die representatief is en het gehele terrein van recente biotechnologische toe

passingen overdekt. Tegelijkertijd bestaat de noodzaak om het aantal objecten zoveel mo

gelijk te beperken, aangezien elk object in verband moet worden gebracht met een reeks 

cognitieve overwegingen en emoties waardoor de lengte van de vragenlijst snel toeneemt. 

Vanwege dezelfde reden (een hanteerbare vragenlijst) moet ook de verzameling potentieel 

van belang zijnde persoonskenmerken worden beperkt tot de meest relevante. 

Om de gezochte snuctuur binnen de verzameling attitudes vast te stellen (en mede daar

door de vereiste selectie van variabelen te realiseren) is besloten tot de uitvoering van een 

vooronderzoek. Daardoor is tevens de mogelijkheid geschapen om een instrument te ont

wikkelen voor het meten van de achtergrondkennis. Het vooronderzoek wordt behandeld 

in hoofdstuk 2. De resultaten vinden hun neerslag in de vragenlijst voor het hoofdonder

zoek. Het ligt in de bedoeling om de periodieke peilingen met deze monitor eens per jaar 

plaats te laten vinden. De resultaten van de eerste peiling worden besproken in hoofdstuk 

3. In beide hoofdstukken zijn paragrafen gewijd aan de betreffende vraagstellingen, de 

gevolgde methode bij de dataverzameling, het verloop daarvan en de uitkomsten van de 

analyses. De conclusies vormen het onderwerp van hoofd11tuk 4. 



2. VOORONDERZOEK 

2.1. Vraagstellingen 

Uit het voorgaande zijn de volgende vraagstellingen voor het vooronderzoek af te 

leiden: 

(1) Welke toepassingen (attitude-objecten) zijn relevant en representatief? 

(2) Welke structuur bezitten de attitudes ten aanzien van deze objecten ? 

(3) Hoe kan de verzameling objecten, gelnventariseerd op basis van (1) en (2), worden 

gereduceerd tot een compacte en representatieve set ? 

(4) Welke persoonskenmerken zijn relevant ter verklaring van attitudes? en 
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(5) Hoe kan de kennis van erlelijkheid, biologie en biotechnologie op een betrouwbare en 

valide wijze worden gemeten ? 

2.2. Methode en dataverzameling 

2.2.1. lnventarisatie van attitude-objecten 

Uit de beschikbare publicaties over biotechnologische ontwikkelingen (zie literatuurlijst) 

kan warden afgeleid dat bij de meningsvonning omtrent toepassingen de volgende zes di

mensies mogelijk een rol spelen (met daarachter de betrokken waarden). 

I. Existentie 

Het langer bestaan of het pas uitgevonden zijn van een proces of product kan van invloed 

zijn op de habituatie aan en de acceptatie van een nieuwe technologie. 

Waarden: Jang bestaand, nieuw bestaand. 

2. Procede 

Het kan verschil maken of traditionele productieprocessen als selectie en kruising wor

den gebruikt of nieuwere processen als klonen of rDNA. 

Waarden: gebruik, kruisen/selecteren, kJonen, celfusie, genetische modificatie. 

3. Doelohject 

Er kunnen acceptatieverschillen bestaan tussen groepen van organismen waarbij een bio

technologische ingreep plaatsvindt (de doelobjecten). Virussen kunnen bij voorbaat al een 

meer negatieve connotatie hebben (ongrijpbaar, griep, aids) dan gist of schimmels. En re-
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combinant-DNA toepassingen bij knaagdieren kunnen wellicht andere reacties oproepen 

dan bij aapachtigen. 

Waarden: virussen, overige micro-organismen, siergewassen, voedingsgewao;sen, lagere 

dieren/vissen/reptielen/vogels (behalve huisdieren), knaagdieren, vee/huisdieren, aap

/mensachtigen, mensen. 

4. Object van herkomst 

Ook de herkomst van het genetische materiaal kan van invloed zijn. Voor de maatschap

pelijke acceptatie kan het bijvoorbeeld verschil uitmaken of een gen van een plant in een 

andere plant wordt overgebracht of een gen van een mens in een varken. 

Waarden: virussen, overige micro-organismen, planten, dieren, mensen. 

5. Sector 

Het belang van de dimensie 'sector' blijkt uit het bestaande onderzoek (§ 1.2). 

Waarden: landbouw, veeteelt, geneeskunde, voedselindustrie, chemische industrie en 

milieuzorg. 

6. Doel/eindproduct 

Meningen kunnen worden bei'nvloed door het doel van de toepao;sing. Eenzelfde procooe 

kan wel worden geaccepteerd indien er een nuttig medicijn wordt gemaakt, maar minder 

als het eindproduct bestaat uit een grondstof voor de auto-industrie. 

Waarden: divers, afhankelijk van specifieke toepassing. 

De vraag is gerechtvaardigd of het publiek bij de beoordeling van biotechnologische 

toepassingen van al deze dimensies gebruik maakt. Dat zal niet altijd het geval zijn. Maar 

uit verslagen van kwalitatief onderzoek blijkt dat leken argumenten opvoeren die wel de 

latente aanwezigheid van meerdere dimensies doen vermoeden (bv. Hamstra en Feenstra, 

1989). Om de werkelijk gehanteerde dimensies (en daarmee de compacte verzameling ob

jecten) te kunnen vaststellen, dienen in het vooronderzoek voldoende objecten met reele 

com binaries van waarden op deze dimensies aanwezig te zijn. 

Door de combinatie van alle mogelijke waarden van de eerste vijf dimensies ontstaat een 

verzameling 'objectpatronen', die, na het schrappen van ireele patronen, dient voor de 

structurering van de voorraad biotechnologische toepassingen. Bij elk patroon zijn uit de 

literatuur zoveel mogelijk attitude-objecten gezocht Het resultaat is een lijst met bijna 300 

toepassingen. 

Uit deze lijst zijn voor het onderzoek naar de attitudestructuur 40 toepassjngen geselec

teerd (zie tabel 1). De criteria voor de selectie waren: (1) realiteitswaarde (een technische 

haalbaarheid binnen vijf jaar), (2) gelijkenis (bij een vergaande structurele gelijkenis is het 

object geselecteerd dat door respondenten het eenvoudigst te bevatten is) en (3) beperking 



Het gebruik van bacterien voor de productie van compost uit plantaardig afval 
2 Het klonen van chrysanten voor een grootschalige productie 
3 Bet klonen van cassaves (cen eetbare lropische knol) voor het kweken van cassaves. die niet 

aangetast zijn door virussen 
4 Het samensmelten van cellen van kool met cellen van andere koolsoorten voor het kweken van 

nieuwe soorten kool, die in anderc omstandigheden kunnen groeien 
5 Het gcnctisch vcrandcrcn van bactcrien met ertelijke cigenschappen van anderc bacterien voor de 

productie van compost uit plantaardig afval 
6 Het genetisch verandercn van chrysanten met ertelijkc eigenschappen van diverse andere planten 

voor het kwcken van chrysantcn met andere kleuren 
7 Het genetisch veranderen van aardappelplanten met een erfelijke eigenschap van een virus voor 

het kweken van aardappelplanten die weerstand hebben tegen dat virus 
8 Het genetisch veranderen van aardappelplanten met een erfelijke eigenschap van een bacterie 

zodat die aardappelplanten zelf een chemische stof gaan maken die giftig is voor sommige 
rupsen 

9 Het genetisch veranderen van aardappelplanten met een erfelijke eigenschap van een bacterie 
zodat die aardappelplanten beter bestand zijn tegen onkruidbestrijdingsmiddelen 

IO Het genetisch veranderen van tomatenplanten door het uitschakelen van een erfelijke eigenschap 
voor het kweken van tomaten die !anger houdbaar zijn en niet zacht worden 

11 Het genetisch veranderen van sojaplanten met een erfelijke eigenschap van een vis (namelijk 
goed tegen kou kunnen) voor het kweken van sojaplanten, die in een kouder klimaat kunnen 
groeien 
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12 Het kruisen en selecteren van schimmels, die een stof produceren om aan veevoer toe te voegen, 
waardoor de vertering van wgenaamde fosfaten wordt bevorderd en er minder extra fosfaten in het 
voer hoeven te word.en gedaan 

13 Het kruiscn van paarden met ezcls voor het fokken van muildieren of muilezels 
14 Het klonen van embryo's van rundvee voor het fokken van meerdere kalveren met dezelfde 

kwaliteit 
15 Het samensmelten van cellen van een koe en een muis voor de productie van een middel 

waarmee men snel uit de melk van een koe kan aflezen of die koe zwanger is 
16 Het genetisch vemnderen van een virus door het uitschakelen van een erfelijke eigenschap voor 

de productie van ecn vaccin tegen een virusziekte bij varkens 
17 Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van andere bacterien, voor 

de productie van een vaccin tegen diarree bij biggen 
18 Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van koeien. zodat die 

bacterien groeihormonen van runderen produceren, die aan koeien kunnen worden gegeven voor 
een grotere melkproductie 

19 Het genetisch veranderen van kippen met een erfelijke eigenschap van een ander kippenras, wdat 
die kippen meer weerstand hebben tegen een kippenziekte (de ziekte van Marek) 

'.!> Het genetisch veranderen van koeien met een erfelijke eigenschap van mensen, wdat die koeien 
zelf een middel maken tegen uierontsteking (mastitis) 

21 llet kruisen en selecteren van poliovirussen om een vaccin tegen polio te maken 
22 Het samensmelten van cellen van een muis (tumorcellen) met anderc cellen van een muis (die 

een bepaalde stof maken) voor de productie van die stof ten behoeve van een zwangerschapstest 
bij mensen 

23 Het samensmcltcn van cellen van ecn mens (tumorcellen) met andere cellen van een mens (die 
een bepaalde stof maken) voor de productie van die stof. die als medicijn dient bij bepaalde typen 
kanker 

24 Het genetisch vcranderen van een griepvirus door het uitschakelen van een erfelijke eigenschap 
voor de productie van een griepvaccin 

25 Het genetisch veranderen van cellen van het beenmerg van mensen met erfelijke eigenschappen 
uit andere cellen van een mens voor de genezing van erfelijke ziekten 

Tabel 1. Geselecteerde biotechnologische toepa~singen (1) 
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26 Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van mensen, zodat die 
bacterien mensclijke insuline prodoceren (dat als medicijn dient voor suikerziekte bij mensen) 

Tl Het genetisch veranderen van baclerien met een erfelijke eigenschap van mensen, zodat die 
bacterien menselijke groeihormoncn produceren (die als medicijn diencn bij groeistoomissen bij 
mensen) 

28 Het genetisch venmderen van aardappelplanten met een erfelijke eigenschap van mensen, zodat die 
aardappelplanten een grondstof produccren voor bloedplasma ( dal bijvoorbeeld aan mensen in 
shocktoestand moet worden loegediend) 

29 Het genetisch veranderen van ratten met een crfelijke cigenschap van mensen, zodal die rattcn een 
stof produceren voor de oplossing van stolsels in het bloed bij mensen 

l> Bet genetisch veranderen vankoeien met een erfelijke eigenschap van mensen, zodal die koeien 
een stof produceren die nodig is voor het kunnen stollen van bloed bij mensen 

31 Het gebruik van bactcrien voor de productic van een stof waarmec aspartaam wordt gemaakt 
(zoetjes ter vervanging van suiker) 

32 Bel gebruik van een soort schimmel voor de productie van eiwit uil aardolie of aardgas voor 
gebruik in voedingsmiddelen 

33 Bet genelisch veranderen van bacterien door het uitschakelen van een erfelijke eigenschap. zodal 
zij de vorming van ijskrislallen op aardbeienplanten verhinderen waardoor die planten beter legen 
nachlvorsl kunnen 

34 Het genetisch veranderen van bactcrien (melkzuurbacterien) door hel aanpa~sen van een erfelijke 
eigenschap, zodat zij meer weerstand hebben legen virusziektcn en een grotcre productie van 
karnemelk en yoghurt mogelijk is 

35 Het genetisch veranderen van bakkersgist met crfelijke eigenschappen van hetzelfde soort gist 
voor de productie van bakkersgist dat het brooddecg sneller laat rijzen 

Yi Hel genctisch verandcren van een soort gist met een erfelijke eigenschap van een plant, zodat dat 
gist een stof produceert waarmee geleermiddelen (voor jam) uit goedkopere grondstoffen kunnen 
wcrden gemaakt 

Tl Het genetisch veranderen van een soort gist met een erfelijke eigenschap van koeien, zodat dat 
gist stremsel (chymosine) producecrt voor de kaasbereiding 

ll Het gebruik van bactcrien (boterzuurbacterien) voor de productie van een grondstof voor 
bioJogisch afbreekbare plastics 

J) Bet genetisch veranderen van bacterien met cen erfelijke eigenschap van andere bacterien. zodat 
die bacterien een stof (enzym) produceren voor de afbraak van vet in wasmiddelen 

40 Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke cigenschap van andere bacterien. zodat 
deze bacterien chemisch afval of olie kunnen afbreken 

Tabel 1. Geselecteerde biotechnologische toepao;singen (2) 

van bet aantal traditionele toepassingen (tot die objecten waarvan ook een niet-traditionele 

variant aanwezig is; dit ter controle van het eventuele effect van de eerste dimensie).1 In 

de uiteindelijke vraagstelling is de eerste dimensie niet genoemd omdat slechto; weinig 

traditionele toepassingen overblijven. 

Bij de selectie zijn deskundigen van de volgende instellingen geraadpleegd: CPRO (landbouw), IVO 
(vceteelt), Vakgroep Biochemie RUL (geneeskunde), Unilever (voed..elindustrie). Vakgroep Biochemie 
RUG (chemischc industrie en milieuzorg). 
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2.2.2. lnventarisatie van kennisitems en persoonskenmerken 

Op basis van dezelfde literatuur zijn 30 kennisitems geformuleerd (zie tabel 2). Daarvan 

hebben er 12 betrekking op kennis van biologie en erfelijkheid (aangegeven met de letter e 

achter de toepassing), 17 op biotechnologische toepa<;singen (aangegeven met de letter b) 

en een op wetgeving (nr. 22). Men dient deze items als waar of onwaar te scoren. 

1 De meestc bacterien zijn schadelijk voor de mens (e) 
2 Kinderen lijken op hun ouders omdat ze hetzelfde soort rode bloedlichaampjes hebben (e) 
3 Het is mogelijk om erfelijke eigenschappen van mensen over le brengen naar bacterien (b) 
4 Er zijn baeteritln die van aardolie !even (b) 
5 Het is mogelijk om al in de eerste maand van de zwangersehap vast te slellen of een kind een 

mongooltje is (b) 
6 Enzymen zijn een soort baelerien (e) 
7 De erfelijke eigenschappen van levende wezens worden bepaald door het DNA (e) 
8 Door het zogenaamde klonen van levende wezens ontstaan precies gelijke nakomelingen (b) 
9 Virussen kunnen wooien besmet door een baclerie (e) 
10 Genetische modifieatie is het doelbewust veranderen van de erfelijke eigenschappen van levende 

wezcn<>(b) 
11 Met enzymen kunncn chemische reactics worden versneld (e) 
12 Elke eel van een levend wezen bevat dczeltoe hocveelheid DNA (e) 
13 DNA is een eel waarin de erfelijke eigenschappen van een levend wezen liggen opgeslagen (e) 
14 Van alle levendc wezens hebben virusscn de kleinste eellen (e) 
15 Gist voor het brouwen van bier bestaat uit levende organismen (e) 
16 In de superrnarkt is nu al yoghurt te koop die is gemaakt met behulp van bacterien waarvan de 

erfelijke eigenschappen via genetische modificatie zijn ver.mdcrd (b) 
17 SLukjes DNA kunnen in hct laboratorium kunstrnatig worden nagemaakt (b) 
18 Sommige schimmels kunnen genecsmiddelen maken (b) 
19 Men kan op de gewone manier een paard met een ezel kruisen (b) 
:;!) Men kan op de gewone manier een paard met een koc kruisen (b) 
21 Uit een embryo van een koe kan men als men dat wil meerdere kalveren laten groeien (b) 
22 In de wet staat dat de overheid altijd eerst toestcmming moet geven voordat een plant, waarvan de 

erfelijke eigenschappcn via genctische modificatie zijn veranderd, op de akker gezet mag worden 
2.1 Klonen is een speciale vonn van kunstmatige bevruchting (b) 
2A I-let is mogelijk om de erfelijke eigenschappen van planlen zo le veranderen dat zij zelf de nodige 

bestrijdingsmiddelen tegen bepaaldc insekten maken (b) 
25 Binnenkort zal in de veeteelt gebruik worden gemaakt van eenkruising tussen een schaap en een 

gcit (een zogenaamde scheit) (b) 
'.l> Kindercn hebben dezelfde erfelijke eigcnschappen als hw1 ouders (e) 
'II Binnenkort zullen in de winkel pomato's tc koop zijn: vruehtcn van een plant die ontstaan is 

door het samenvoegen van de cellen van cen aardappel- en een tomalenplant (b) 
28 Het overbrengen van de erfelijke eigenschappen van het enc naar het andere organisme kan alleen 

als die organismen van dezelfdc soort zijn (b) 
'E Men kan de crfelijke eigenschappen van een <lier zodanig veranderen dat die dieren menselijke 

grocihorrnonen gaan produceren (b) 
30 Alie genen van alle levende wezens op aarde zijn opgebouwd uit combinaties van slechts 4 a 5 

verschillende bouwstencn (e) 

Tabel 2. Geselecteerde kennisitems 
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Psychologische, sociaalculturele en structurele persoonskenmerken die volgens het be

staande onderzoek (zie § 1.2) inv loed zouden kunnen hebben op cognitieve overwegin

gen, emoties en attitudes inzake biotechnologische toepassingen zijn (naast kennis): in

teresse, kijk- en luisterfrequentie van programma's over biotechnologie, informatiemedia, 

kerkelijke gezindte, politieke voorkeur, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, inkomen, op

leiding (waaronder de aanwezigheid van biologie in het vakkenpakket), beroep, samen

stelling van het huishouden, woonplaats en regio. 

2.2.3. Steekproef en veldwerk 

Een lijst, bestaande uit vragen naar de bekendheid met en de attitude ten opzichte van de 

objecten, persoonskenmerken en kennisitems is voorgelegd aan een steekproef uit het Ne

derlandse bevolking van 16 jaar en ouder (N = 414). 

Ge~t %(S) %(N) Provincie %(S) %(N) 

mn 48.9 49.4 Groningen 4.7 3.7 
VIOOW 51.l 50.6 Friesland 3.4 4.0 

Drente 32 3.0 
xi: 0.01 s.: n.s. Overijssel 6.1 6.9 

GefulaOO 12.8 12.1 
Leeftijl o/o(S) %(N) Flevoland 12 1.4 

Utrecht 5.2 6.8 
16 - 29 jaar 28.5 30.1 Noord-Holland 17.0 16.0 

30- 39 jaar 18.4 19.4 Zuid-Holland 23.l 21.6 
40-49 jaar 15.7 17.0 Zeeland 32 2.4 

50- 59 jaar 15.0 12.4 Noord-Bra00nt 143 14.7 
60-69 jaar 13.8 10.7 Limburg 5.9 7.4 

70jaare.o. 8.6 10.5 
xi: o.84 s.: n.s. 

x2: 0.95 s.: n.s. 
Gem. grootte %(S) o/c,(N) 

Kerk. gezindte %(S) %(N) 

> IOOd. 292 253 
rooms-kath. 35.9 36.0 50d. - IOOd. 16.0 17.5 
ned. herv. 162 18.0 20d. - 50d. '12.6 26.l 
gerefonn. 7.l 8.0 IOd. - 20d. 19.4 19.7 

~ 4.9 6.0 5d. - IOd. 9.8 9.l 

gccn 35.9 32.0 <5d 29 2.3 

x2: 0.48 s.: n.s. x2: 0.70 s.: n.s. 

Tabel 3. Steekproef- en populatiegegevens 
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Bij de uitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van een computerpanel van het 

NIPO. Ter voorkoming van volgorde- en vermoeidheidseffecten zijn de attitude-objecten 

in random volgorde aangeboden. De betekenis van speciale technieken (genetische modi

ficatie, klonen en het samensmelten van cellen) werd vooraf uitgelegd. Deze informatie 

kon men, indien nodig, steeds oproepen met een helptoets. Aan de steekproef is als voor

waarde gesteld, dat men nog niet eerder aan onderzoek op het terrein van biotechnologie 

heeft deelgenomen (o.m. onderzoek van SWOKA dat van hetzelfde panel gebruik maakt). 

De survey vond plaats in december 1991. 

Bij 7 van de 414 respondenten is op de vragen naar bekendheid met en attitude ten aan

zien van de objecten een duidelijke responsset geconstateerd (steeds onbekend met de toe

passing en een neutrale houding). Deze respondenten zijn uitgesloten. In tabel 3 worden 

enkele belangrijke demografische kenmerken van de resterende steekproef (kolom %(S): 

structurele variabelen en landelijke verdeling) vergeleken met de beschikbare populatie

gegevens (kolom %(N): CBS-cijfers over 1990; CBS, 1991 ). 

De 'goodness of fit' van de steekproef is voor deze variabelen bepaald met een x2. 2 Er 

zijn geen significante afwijkingen van de landelijke cijfers, zodat de steekproef represen

tatief kan worden geacht voor de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. 

2.3. Resultaten 

2.3.1. Attitudestructuur en selectie van attitude-objecten 

De attitudestructuur is onderzocht met behulp van factoranalyse.3 Dit heeft geleid tot een 

oplossing met 7 factoren (zie tabel 4). De nummering in de eerste kolom correspondeert 

2 Dit is cen statistische maat waarmee kan worden aangegeven in hoeverre twee frequentieverdelingen 
van elkaar verschillen. Hoe hoger de waarde, des te groter is het verschil. Of een verschil belangrijk 
genoeg (ofwel significant) is wordt, behalve door deze waarde, ook bepaald door het aantal categorieen 
van de frequentieverdeling. Bij een groter aantal categorieen is een hogere waarde nodig om de signifi
cantiedrempel te bereiken. De aanduiding n.s. in de label betekent 'niet significant'. 

3 Met deze methode is het mogelijk om objecten te groeperen die op elkaar lijken doordat zij eenzelfde 
attitude oproepen. Aangezien de gelijkenis tussen objecten onderling bijna nooit volledig is, is een 
dergelijke groepering bijna nooit perfect. Objecten behoren in een factoroplossing dan ook meestal tot 
meerdere groepen (of factoren). De mate waarin een object bij een factor behoort wordt aangegeven door 
de factorlading, die kan varicren tussen 0 (geen correspondentie) en l (totale correspondentie). Vaak 
worden lage ladingen uit een tabel weggelatcn om te verduidelijken tot welke factor(en) een object het 
meest behoort. De mate waarin een object door het totaal van factoren is gerepresenteerd wordt uitge
drukt in de communaliteit, die ook een waarde heeft tussen 0 (wordt niet gerepresenteerd) en I (wordt 
geheel gerepresenteerd). In hoeverre de gevonden oplossing bruikbaar is, in de zin dat zij de infonnatie 
bevat die in de oorspronkelijkc verzameling objectcn aanwezig is, is af te lezen uit het percentage ver
klaarde variantie (van 0 tot 100 %). De eigenwaarde van een factor tenslottc geeft aan hoeveel infor
matie uit de oorspronkclijkc verzameling in die groep is ondergebracht (cen waarde n is te interpreteren 
als een hoeveelheid informatie die gelijkstaat aan die van n objecten). 
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Com- Factorladingen ;;, .30 
Nr. Attitude-objecten mun. 1 2 3 4 5 6 7 

A23 cf. mens/muis medicijn kanker .65 .76 
A25 gm. mens/mens beenmerg erfel. ziekten .60 .72 
A26 gm. bact./mens menselijke insuline .60 .ff) 

AlJ gm. bact./mens menselijk groeihormoon .54 .65 
A21 kr. poliovirus poliovaccin .56 .64 .31 
A28 gm. aardapp./mens grondst. bloedplasma .58 .62 .34 
A'l9 gm. rat/mens oplosmiddel bloedstolsels .68 .59 .56 
A24 gm. griepvirus uitsch. gen griepvaccin .46 .54 
A30 gm. koe/mens menselijke stollingsfact. .62 .53 .50 
A38 gb. bacterien grondst. afbreekb. plastic .57 .53 .48 
MO gm. bact./bact. afbraak chem. afvaVolie .54 .51 .45 
A20 gm. koe/mens middel mastitis .61 .46 .45 .41 
Al9 gm. kip/kip resistentie ziekte v. Marek .52 .43 .40 

A3 kl. cassaves virusv_rije planten .49 .41 .39 
A17 gm. bact./bact. vaccin diarree biggen .48 .37 .36 .33 

A34 gm. bact. wijz. gen resist. virus (yogh.) .62 .72 
AlO gm. tomaat uitsch. gen houdbaar, hard .56 .62 
A33 gm. bact. uitsch. gen vorstbesch. aardbei .57 .59 

A9 gm. aardapp./bact. resistentie herbiciden .54 .57 
A35 gm. gist/gist sneller rijzen brooddeeg .47 .56 
All gm. soja/vis resistentie kouder klirnaat .44 .38 .47 

M cf. kooVkool groei ander milieu .53 .43 .36 
A16 gm. virus uitsch. gen vaccin varkens .49 .42 .42 .31 

A8 gm. aardapp./bact. middel tegen rupsen .47 .41 .40 

Al gb. bacterien compost .60 .72 
A5 gm. bact./bact. compost .65 .72 

A39 gm. bact./bact. vetopl. enzym wasmiddel .47 .32 .51 
A36 gm. gist/plant goedk. geleermiddel jam .49 .39 .47 
A37 gm. gist/koe chymosine kaas .57 .45 .46 

A7 gm. aardapp./virus resistentie virus .48 .38 .43 
Al2 kr. schimmels fytase veevoer .42 .31 .43 

A15 cf. koe/muis zwangerschapstest koe .59 .70 
A22 cf. muis/muis zwangerschapstest mens .65 .68 
Al8 gm. bact./koe groeihormoon rund (melk) .54 .66 
Al4 kl. embryo's rund fokken kalveren .59 .62 

A6 gm. chrysant/plant diverse kleuren .65 .37 .68 
A2 kl. chrysant grotere productie .65 .66 

A32 gb. schimmel eiwit uit aardolie/aardgas .66 .75 
A31 gb. bacterii!n grondstof aspartaam .60 .31 .65 

A13 kr. paard/ezel fokken muildier/muilezel .70 .81 

Eigenwaarde 13.1 2.7 2.0 1.4 1.2 1.1 1.0 
Variantie (%) 32.8 6.7 5.0 3.4 3.0 2.7 2.6 
Cumulatieve variantie (% ) 32.8 39.5 44.5 48.0 50.9 53.6 56.2 

Tabel 4. Factoroplossing van de attitudestructuur 
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met die in tabel 1 (de letter A geeft aan dat het attitudes betreft). In de tweede kolom staat 

een korte omschrijving van het object. De andere kolommen bevatten de communaliteiten 

en de factorladingen (voor de overzichtelijkheid zijn ladingen lager dan .30 weggelaten). 

Met deze 7 factoren kan een vrij hoog percentage van de variantie in de set attitudes wor

den verklaard (56.2 %) en er zijn geen lage communaliteiten. Dit betekent dat de 

oplossing redelijk voldoet. 

Meestal worden de factoren opgevat als definitieve groepering. In de onderhavige situa

tie is ecbter nog een tweede analyse uitgevoerd. Uit bet patroon van de factorladingen 

blijkt namelijk dat een aantal objecten systematiscb hogere ladingen bij twee factoren beb

ben (met name combinaties van de factoren 1 en 2; 1 en 3; 1 en 4; en 2 en 3). Dit geeft 

aanleiding tot de veronderstelling, dat de betrokken objecten kunnen worden opgevat als 

aparte groepen. De geldigbeid van deze veronderstelling dient evenwel op een andere wij

ze te worden bevestigd. Hiertoe is gebruik gemaakt van een bierarchische clusteranalyse, 

waarmee samenhangen en verschillen op basis van onderlinge correlaties kunnen worden 

gevisualiseerd (zie figuur 2: hoe hechter de relaties tussen objecten des te korter zijn de 

verbindende lijnstukken). De resultaten vormen inderdaad een bevestiging van de aanna

me, zodat op grond van beide analyses de volgende 11 groepen ontstaan. 

Groep 1. (A23. A25, A26, A27, A21, A24) 

Deze groep bevat objecten op bet terrein van de menselijke geneeskunde (middelen ter 

bestrijding van kanker, erfelijke ziekten, polio en griep; toepassingen voor de bereiding 

van insuline en groeihormonen). Zij beboren vrijwel uitsluitend tot de eerste factor en 

gaan ook samen in een cluster. De objecten worden gekenmerkt door (zeer) boge aan

tallen (tamelijk) positieve attitudes en lage aantallen neutrale of negatieve attitudes. 

Groep 2. (A28, A29, A30) 

Ook deze groep bestaat uit objecten op bet terrein van de menselijke geneeskunde, maar 

de nadruk ligt meer op genetische modificatie en op producten die met de bloedsomloop te 

maken bebben (middelen voor bloedplasma en voor bet tegengaan en bevorderen van de 

bloedstolling). Hun ladingen zijn verdeeld over de factoren 1 en 4, maar zij vormen wel 

een becbt cluster. De aantallen positieve attitudes zijn vrij boog, maar lager dan bij de 

eerste groep. De aantallen neutrale en negatieve scores zijn iets hoger. De gelijkenis tus

sen de groepen 1 en 2 is niettemin groot. waardoor zij bij de selectie van objecten, indien 

nodig, als een groep kunnen worden gezien. 

Groep 3 (A34, AlO, A33, A35, A9, A8) 

De derde groep is samengesteld uit toepassingen bij de productie van menselijke voe

dingsmiddelen (virusresistente melkzuurbacterien, boudbare tomaten, vorstbestendige 

aardbeien, sneller werkend bakkersgist en aardappelplanten met grotere resistentie tegen 
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Nr. Attitude-objecten 

A23 cf. mens/muis medicijn kanker 
A15 gm. mens/mens beenmerg erfel. ziekten 
A2.fJ gm. bact./mens menselijke insuline 
AT! gm. bact./mens menselijk groeihormoon 
A21 kr. poliovirus poliovaccin 
A28 gm. aardapp./mens grondst. bloedplasma 
A'29 gm. rat/mens oplosmiddel blocdstolsels 
A30 gm. koe/mens menselijke stollingsfact. 
A24 gm. griepvirus uitsch. gen griepvaccin 
Al6 gm. virus uitsch. gen vaccin varkens 
A20 gm. koe/mens middel mastitis 
AU gm. soja/vis resistentie kouder klimaat 

... ( 
! 
! 
i 
i ___ _.H··· 

---.f ..... ..i 

A38 
A40 
Al 
A5 

A39 

gb. bacterii!n grondst. afbreekb. plastic ~ 
gm. bact./bact. afbraak chem. afval/olie 
gb. bacterien compost 
gm. bact./bact. compost 'l 
gm. bact./bact. vetopl. enzym wasmiddel 1···· 

Al2 kr. schimmels fytase veevoer ; 

Al9 
Al7 

AJ 
M 

AIO 
A7 

A33 
A34 
A35 
A36 
A37 

A8 

gm. kip/kip resistentie ziekte v. Marek 
gm. bact./bact. vaccin diarree biggen 
kl. cassaves v irusvrije plan ten 
cf. kool/kool groei ander milieu 
gm. tomaat uitsch. gen houdbaar, hard 
gm. aardapp./virus resistentie virus 
gm. bact. uitsch. gen vorstbesch. aardbei 
gm. bact. wijz. gen resist. virus (yogh.) 
gm. gist/gist sneller rijzen brooddeeg 
gm. gist/plant goedk. geleermiddel jam 
gm. gist/koe chymosine kaas 
gm. aardapp./bact. middel tegen rupsen 

Al5 
A22 
Al8 
Al4 

cf. koe/muis zwangerschapstest koe ~ 
cf. muis/muis zwangerschapstest mens ...... . 
gm. bact./koe groeihormoon rund (mellc) 
kl. embryo's rund fokken kalveren 

Ab gm. chrysant/plant diverse kleuren 
A2 kl. chrysant grotere productie 

A32 gb. schirnmel eiwit uit aardolie/aardgas 
A31 gb. bacterien grondstof aspartaam 

A9 gm. aardapp./bact. resistentie herbiciden 
Al3 kr. paard/ezel fokken muildier/muilezel 

:=J--······· 

Figuur 2. Clusteranalyse van de atti.tudestructuur 

zowel rupsen als herbiciden). De nadruk. ligt hier op genetische modificatie binnen soor

ten. De objecten behoren tot de tweede factor (met nu en dan een lagere lading op een 

andere factor) en tot een cluster (behalve A9 en A8). De aantallen positieve attitudes zijn 



vrij hoog en de aantallen negatieve attitudes laag. Maar neutrale scores komen bij deze 

objecten veel voor (rond 40 % ). 

Groep 4 (A20, A19, A17, All, A16) 
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De objecten in deze groep houden merendeels verband met de diergeneeskunde (de pro

ductie van middelen tegen mastitis, de ziekte van Marek, diarree bij biggen en virusziek

ten bij varkens). All (sojaplanten met een hogere resistentie tegen koude) vormt een uit

zondering. Het betreft in alle gevallen genetische modificatie. De toepassingen hebben ho

ge ladingen op zowel factor 1 als 2 en soms lagere op de factoren 3 of 4. Terwijl zij in de 

factoroplossing samengaan vormen ze in de clusteranalyse twee groepen. Op grond van 

de factoranalyse en de inteme gelijkenis worden zij als een groep beschouwd. Evenals bij 

de derde groep zijn de aantallen positieve attitudes vrij hoog en komen er veel neutrale 

scores voor. 

Groep 5 (Al, A5, A39, A12) 

Deze groep bevat objecten, die te maken hebben met chemische omzetting en productie 

van grondstoffen, voomamelijk in de nonfoodsector (compost, wasmiddelenzymen), 

aangevuld met de productie van fytase voor toevoeging aan veevoer. De toepassingen 

hebben hoge ladingen op de derde factor en gaan samen in een cluster. De aantallen po

sitieve attitudes zijn hoog, de aantallen negatieve (zeer) laag en de aantallen neutrale tame

lijk hoog. 

Groep 6 (A38, A40) 

Ook de toepassingen in de zesde groep houden verband met chemische omzetting en pro

ductie van grondstoffen in de nonfoodsector (fabricage van grond-;toffen voor biologisch 

afbreekbare plastics en de inzet van genetisch gemodificeerde bacterien bij de afbraak van 

chemisch afval en olie). Zij verschillen van de objecten in de vijfde groep door een grote

re nadruk op milieuzorg, hoge ladingen op zowel de eerste als de derde factor en lagere 

aantallen neutrale attitudescores. In de clusteranalyse vallen de groepen 5 en 6 wel sarnen. 

Daarom kunnen zij bij de objectselectie eventueel als een groep worden beschouwd. 

Groep 7 (A36, A37, A 7) 

Deze groep bevat. evenals de derde groep, toepassingen op het terrein van de producti.e 

van menselijke voedingsmiddelen. Het accent ligt op genetische modificatie van gist ten 

behoeve van grondstoffen voor de jam- en kaasbereiding (geleermiddel en chymosine), 

aangevuld met de genetische modificatie van aardappelen voor een grotere resistentie te

gen virusziekten. In de clusteranalyse vertonen de groepen 3 en 7 ook een zekere sarnen

hang. In groep 7 zijn de aantallen neutrale scores echter nog hoger (rond 50 % ). 
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Groep 8 (A15, A22, A18, A14) 

Orie van de 4 objecten in groep 8 hebben betrekking op de toepassing van biotechnologie 

in de veeteelt (monoklonalen voor een zwangerschapstest voor runderen, de productie 

van BST en het klonen van kalveren). Het vierde object (monoklonalen voor een zwan

gerschapstest bij mensen) hoort misschien bij deze groep vanwege de grote gelijkenis in 

de formulering van beide toepassingen bij zwangerschapstests. De objecten hebben een 

hoge lading op factor 4 en vormen een samenhangend cluster. In tegenstelling tot alle an

dere groepen zijn hier de aantallen negatieve attitudescores hoog en de aantallen positieve 

laag. De aantallen neutrale scores zijn redelijk hoog. 

Groep 9 (A6, A2) 

In deze groep zijn de twee objecten geplaatst, die te maken hebben met de teelt van sierge

wassen (genetische modificatie en klonen van chrysanten). Zij hebben hoge ladingen op 

de vijfde factor en vormen een cluster. De aantallen positieve en neutrale attitudes zijn ta

melijk hoog en de aantallen negatieve laag. 

Groep 10 (A32, A31) 

De tiende groep bestaat, evenals de groepen 3 en 7, uit toepassingen op het terrein van de 

productie van menselijke voedingsmiddelen (het gebruik van bacterien voor de omzetting 

van aardolie of aardgas in eiwit en voor de vervaardiging van grondstoffen voor aspar

taam). De objecten behoren bij factor 6 en vormen een zelfstandig cluster. Het betreft, in 

tegenstelling tot beide andere groepen, methoden waarbij geen ingrepen in het erlelijke 

materiaal zijn uitgevoerd. De aantallen neutrale attitudescores zijn hoog en de aantallen 

positieve en negatieve scores zijn tamelijk laag. 

Groep 11 (A3, A4) 

Dit is een groep waarin volgens de clusteranalyse twee toepassingen op het gebied van de 

landbouw samengaan, die in de factoroplossing uitzonderingen vormen (het klonen van 

cassaves en de celfusie van koolsoorten). Op grond van de factorladingen zouden zij bij 

de groepen 3 en 6 behoren, maar hun inhoud sluit niet goed aan bij die van de andere ob

jecten in deze groepen en ook in de clusteranalyse zijn zij daarvan afgescheiden. De aan

tallen positieve en neutrale attitudescores zijn tamelijk hoog en de aantallen negatieve zeer 

laag. 

Object A 13 (het kruisen van paard en ezel) is niet in een groep onder te brengen. Deze 

toepassing heeft in de vragenlijst voor verwarring gezorgd, getuige het veel hogere aantal 

negatieve attitudescores (34 % ) dan op basis van de traditionaliteit van de methode ver

wacht mag worden. 
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Uit de volgende karakterisering van de groepen blijkt dat de attitudestructuur hoofdza

kelijk gerelateerd is aan de dimensies 'sector' en 'doel/eindproduct'. De andere dimensies 

zijn niet zichtbaar in de groepering. Hoewel de waarden van de dimensies 'existentie' en 

'procede' in sommige groepen gelijk blijven is er geen sprake van een bundeling van tra

ditionele methoden of van specifieke technieken als klonen of celfusie. De waarden van 

het 'doelobject' en het 'object van herkomst' in de groepen lijken eerder afhankelijk te zijn 

van de toepassingen dan van de dimensies. 

groep 1. menselijke geneeskunde I medicijnen; 

groep 2. menselijke geneeskunde I medicijnen voor de bloedsomloop; 

groep 3. voedselindustrie I product- en productieverbetering; 

groep 4. diergeneeskunde I medicijnen; 

groep 5. chemische industrie I productie van grondstoffen; 

groep 6. chemische industrie en milieuzorg I nieuwe producten of methoden; 

groep 7. voedselindustrie I productie van grondstoffen; 

groep 8. veeteelt I nieuwe methoden; 

groep 9. landbouw I diversificatie en productieverbetering siergewassen; 

groep 10. voedselindustrie I lx';,staande en relatief onbekende toepassingen; en 

groep 11. landbouw I diversificatie en productverbetering voedselgewassen. 

Bij de selectie van de attitude-objecten voor het hoofdonderzoek is de volgende werk

wijze toegepast. Het streven is gericht op een verzameling waarin elke groep wordt gere

presenteerd. Binnen de groepen dienen in eerste instantie de objecten te worden gekozen 

met de hoogste factorladingen (als belangrijkste representanten van de attitudestructuur). 

Bij meerdere objecten per groep met ongeveer gelijke ladingen is de keuze gevallen op de 

objecten met een grotere variantie in attitudescores. Daarnaast is het uit het oogpunt van 

het beleid interessant om zoveel mogelijk controversiele objecten in het onderzoek op te 

nemen (met name uit groep 8). 

Deze werkwijze heeft geleid tot een eerste selectie van 14 objecten (met tussen haakjes 

de groep; zie tabel 1 voor de omschrijving): A23 (1), A29 (2), AlO (3), A20 (4), A5 (5), 

A38 (6), A37 (7), A22 (8), A15 (8), A18 (8), A14 (8), A2 (9), A3 l (10) en A4 (11). Het 

maximale aantal objecten voor een werkbare lengte van de vragenlijst in het hoofdonder

zoek wordt op 10 geschat. Daarom moeten nog 4 objecten vervallen. Door de grote gelij

kenis tussen de groepen 1 en 2 en tussen de groepen 5 en 6 kan voor beide paren een ob

ject worden geselecteerd: A29 (1/2) en A38 (5/6). Deze keuze is mede bepaald in overleg 

met de begeleidingscommissie. In groep 8 kan object A15 vervallen omdat deze toepas

sing slechts bij 11 respondenten bekend is. Tenslotte is voorgesteld om groep 9 als geheel 

weg te laten. Het gekozen object (het klonen van chrysanten) zou met de gegeven toelich

ting moeten leiden tot een grote bekendheid en een overwegend positieve attitude. De term 
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klonen zorgt waarscbijnlijk voor verwarring, gezien bet feit dat slecbts 43 % van de res

pondenten daarvan weet beeft en slecbts 55 % een positief oordeel velt. 

In bet overzicbt van de selectie in tabel 5 bevat de eerste kolom bet volgnummer in bet 

boofdonderzoek. In de tweede kolom is bet toepassingsgebied aangegeven (de sector, bet 

product en bet groepsnummer van bet toepassingsgebied in het vooronderzoek). De derde 

kolom bevat de bijbeborende attitudeobjecten. En in de vierde kolom staan de afkortin

gen, die in de verdere rapportage als aanduidingen van de objecten worden gebruikt. 

Toepassingsgebied Attitudcobject Mnemonic 

I landbouw celfusie koolsoorten voor het kweken van cfkool 
diversificatie voedselgewas (l l) soorten voor andere milieus 

2 landbouw genetisch veranderen van tomatenplanten gv tomaat 
productverbet. voedselgew. (3) voor Iangere houdbaarheid en hardheid 

3 veeteelt klonen van runderembryo's voor het fokken klkalf 
nieuwe meth. rundveehouderij (8) van meer kalveren met dezelfde kwaliteit 

4 veeteelt genetisch veranderen van bacterien met gen gvbst 
nieuwe mcth. rundveehouderij (8) van koe voor bacteriele productie van BST 

5 diergeneeskunde genetisch veranderen van koeien met gen gv mastitis 
bestrijding ziekten (4) van mens voor resistentie tegen mastitis 

6 menselijkc geneeskunde celfusie tus.~n muizeccllen voor productie cf zwangtest 
productie diagnostica (8*) van een zwangerschapstest voor mensen 

7 menselijke gen~unde genetisch veranderen van ratten met gen van gv stolsels 
productie medicijnen (1/2) mens voor oplosmiddel bloedstolsels 

8 voedselindustrie gebruik van bacterien voor productie van gb aspartaam 
weinig bekende toepassingen (10) een grondstofvoor aspartaam 

9 voedselindustrie genetisch veranderen van gist met gen van gv chymosine 
productie grond~offen (7) koe voor productie van chymosine 

10 chemische industrie/milieuzorg gebruik van bacterien voor de productie gb bioplastics 
productie grondstoffen (5/6) van grondstof voor bioplastics 

* deze toepassing behoorde, mogelijk vanwege de gelijkenis met de ontwikkeling van een zwan-
gerschapstest voor koeien, tot dezelfde groep (8) als de twee toepassingen in de veeteelt 

Tabel 5. Selectie van attitude-objecten voor bet boofdonderzoek 

Naast de attitudestructuur is de 'bekendheidstructuur' onderzocbt met factor- en cluster

analyse. Bepaalde groeperingen van objecten naar (on)bekendbeid zouden ook aanwijzin-



gen kunnen opleveren voor het toekomstige voorlichtingsbeleid. Deze analyses hebben 

echter geen bruikbare resultaten opgeleverd. 

2.3.2. Selectie van persoonskenmerken 
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De relaties tussen de uit de literatuur gedestilleerde persoonskenmerken en de attitudes 

ten aanzien van de 10 geselecteerde objecten zijn onderzocht met x2 (bij nominale variabe

len) en Spearman's p (bij variabelen met een hoger meetniveau). 

Van de structurele variabelen hebben alleen de regio, het opleidingsniveaa en de burger

lijke staat significante verbanden met enkele attitude-objecten. Respondenten, die in het 

zuiden of in het westen buiten de grote steden wonen, hebben in verhouding een meer po

sitieve attitude ten aanzien van de genetische modificatie van tomatenplanten voor het ver

hogen van de houdbaarheid. Respondenten uit het oosten van het land oordelen meer ne

gatief over het klonen van embryo's van rundvee. Hoger opgeleiden en ongehuwden 

staan meer positief tegenover van het gebruik van bacterien voor de productie van een 

grondstof voor afbreekbare plastics dan lager opgeleide en gehuwde respondenten. 

Van de overige variabelen blijkt het meest gelezen dagblad verband te houden met de 

attitude ten aanzien van de genetische modificatie van tomatenplanten voor het verhogen 

van de houdbaarheid. Lezers van regionale dagbladen oordelen meer positief. De mate 

van interesse in biotechnologische ontwikkelingen is in positieve zin gerelateerd aan de 

houding ten aanzien van de celfusie van koolsoorten en ten aanzien van het gebruik van 

bacterien bij de productie van biologisch afbreekbare plastics. 

Nr. Omschrijving 

l. politieke voorkeur 
2. dagblad 
3. interesse biotechnologische ontwikkelingen 
4. geslacht 
5. leeftijd 
6. grootte van het huishouden 
7. provincie 
8. geografisch district 
9. welstand 

10. opleidingsniveau 
11. aantal kinderen 
12. plaats in het gezin 
13 . burgerlijke staat 
14. bekeken programma's over biotechnologie 

Tabel 6. Selectie van persoonskenmerken 
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Een aantal variabelen heeft een laag significant verband met een of meer objecten. Zij 

kunnen berusten op toeval maar het lijkt raadzaam om re toch in de vragenlijst op te ne

men. Dit betreft: politieke voorkeur, leeftijd, de grootte van het huishouden, provincie, 

welstand, het aantal kinderen, de plaats in het gezin en de bekeken programma's over bio

technologie. Verbanden tussen attitudes en geslacht zijn hier afwezig. Vanwege resultaten 

van eerder onderzoek wordt dere variabele toch aan de selectie toegevoegd. De resterende 

variabelen zijn waarschijnlijk niet van belang. Tabet 6 geeft een overzicht van de selectie. 

2.3.3. Selectie van kennisitems 

Uit de itempool (zie tabel 2) is een kennistest geconstrueerd met gebruikmaking van 

Cronbach's a, een maat voor de inteme consistentie en betrouwbaarheid van tests. Dit 

resulteert in een test van 15 items met een a= .65. Dit duidt op een vrij laag, maar nog 

aanvaardbaa:r niveau van consistentie en betrouwbaarheid. 

Aangezien gestreefd wordt naar een test met maximaal 10 items, zijn uit de selectie nog 

5 items met een lagere variantie verwijderd. De resulterende test heeft een a = .62, het

geen nog steeds aanvaardbaar is. Vervolgens is de kwaliteit van beide tests met elkaar 

vergeleken door een inspectie van de moeilijkheidsgraad van de betrokken items, het 

verloop van de verdelingen van de testscores, de vertegenwoordiging van items uit de 

groepen erfelijkheidsleer, biotechnologie en wetgeving, en enkele verbanden met per

soonskenmerken die een indicatie kunnen vormen voor de (externe) validiteit van de testc;. 

Uit het verloop van de p-waarden van de items (het percentage respondenten met goede 

antwoorden) in figuur 3 blijkt, dat de moeilijkheidsgraad van de items in de test met 15 

items redelijk uiteenloopt. In de kortste versie ontstaat een (ongewenste) discontinui'teit. 

Dere discontinui'teit is ook zichtbaar in de verdelingen van de testscores in tabel 7. 

De verdeling van de scores op de test met 10 items (in de derde kolom) is schever dan 

die op de test met 15 items (in de tweede kolom). In de test met 15 items zijn uit de groe

pen erfelijkheidsleer en biotechnologie elk 7 items afkomstig, aangevuld met het item wet

geving (zie tabel 8). In de test met 10 items zijn er 6 afkomstig uit de groep erfelijkheids

leer en 4 uit de groep biotechnologie. De items 5, 8, 11, 19 en 22 ontbreken. Op grond 

van dere gegevens gaat de voorkeur uit naar de test met 15 items. De exteme validiteit van 

dere test is goed getuige een sterke samenhang met de variabelen 'leesfrequentie biotech

nologie' (p = .39), 'kijk/luisterfrequentie biotechnologie' (p = .35), 'interesse biotechno

logie' (p = .49), 'opleidingsniveau' (p = .42) en 'aanwezigheid van biologie in het lespak

ket' ((p = .25). 
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p-waarde Tabel 7. Verde ling van testscores 

Figuur 3. Verdeling van p-waarden 

l De meeste bacterien zijn schadelijk voor de mens (e) 
2 Kinderen lijken op hun ouders omdat ze hetzelfde soort rode bloedlichaampjes hebben (e) 
4 Er zijn bacterien die van aardolie leven (b) 
5 Het is mogelijk om al in de eerste maand van de zwangerschap vast te stellen of een kind een 

mongooltje is (b) 
7 De erfelijke eigenschappen van levende wezens worden bepaald door het DNA (e) 
8 Door het zogenaamde klonen van levende wezens ontstaan precies gelijke nakomelingen (b) 
9 Virussen kunnen worden besmet door een bacterie (e) 
10 Genetische modificatie is het doelbewust veranderen van de erfelijke eigenschappen van levende 

wezens (b) 
11 Met enzymen kunnen chemische reacties worden versneld ( e) 
15 Gist voor het brouwen van bier bestaat uit levende organismen (e) 
l9 Men kan op de gewone manier een paard met een ezel kruisen (b) 
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22 In de wet staat dat de overheid altijd eerst toestemming moet geven voordat een plant. waarvan de 
erfelijke eigenschappen via genetische modificatie zijn veranderd, op de akker gezet mag worden 

'.M Het is mogelijk om de erfelijke eigenschappen van planten w te veranderen dat zij zelf de nodige 
bestrijdingsmiddelen tegen bepaalde insekten maken (b) 

29 Men kan de erfelijke eigenschappen van een dier zodanig veranderen dat die dieren menselijke 
groeihormonen gaan produceren (b) 

30 Alie genen van alle levende wezens op aarde zijn opgebouwd uit combinaties van slechts 4 a 5 
verschillende bouwstcnen (e) 

Tabel 8. Selectie van items voor de .kennistest 
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3. HOOFDONDERZOEK 

3.1. Vraagstellingen 

De vraagstellingen voor dez.e en volgende metingen van de biotechnologiemonitor in het 

hoofdonderzoek luiden: 

(1) Welke attitudes heeft het publiek ten aanzien van biotechnologische toepassingen? 

(2) Met welke cognitieve argumenten en emoties houden dez.e attitudes verband ? 

(3) Welke achtergrondkennis bezit het publiek over biotechnologie? 

(4) In welke mate is het publiek gelnteresseerd in biotechnologie? 

(5) Welke infonnatiebronnen heeft het publiek, welke bronnen genieten het vertrouwen 

en welke lacunes kent de infonnatievoorziening ? 

(6) Welke verbanden bestaan er tussen enerzijds psychologische, sociaalculturele en 

structurele persoonsvariabelen en anderzijds cognitieve argumenten, emoties en 

attitudes? 

(7) Welke verbanden bestaan er tussen attitudes en gedragsintenties met betrekking tot 

het kopen van artikelen en het uiten van protest? 

(8) Zjjn er op grond van verschillen in attitudes, cognitieve argumenten, emoties, be

kendheid met toepassingen, achtergrondkennis, interesse, infonnatiebronnen en 

-lacunes doelgroepen te onderscheiden in tennen van de geiilventariseerde persoons

kenmerken ? en 

(9) (Na meerdere metingen) Welke trendmatige veranderingen zijn te bespeuren in 

bovengenoemde verbanden ? 

De antwoorden op de eerste 8 vragen vormen de onderwerpen van§ 3.3. Daaraan voor

afgaand wordt de opzet en uitvoering van het veldwerk besproken (§ 3.2). De vragenlijst 

met antwoordfrequenties en het commentaar van respondenten zijn opgenomen in het bij

lageboek. 

3.2. Methode en dataverzameling 

De resultaten van het vooronderzoek vinden hun neerslag in de vragenlijst, die bestond 

uit de volgende onderdelen: de kennistest (15 items); een bij elk van de 10 geselecteerde 

attitudeobjecten (ook hier in random volgorde aangeboden; zie § 2.2.3) terugkerende bat

terij van vragen naar de bekendheid, de attitude en de mogelijke rol van vijf cognitieve ar

gumenten en twee emoties (90 items); de relevantie van argumenten en emoties met be

trekking tot biotechnologie in het algemeen (1 item); de interesse in en betrokkenheid bij 

biotechnologische ontwikkelingen (4 items); gedragsintenties (2 items); de betrouwbaar-
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heid van infonnatiebronnen, aanwezige bronnen en lacunes in de infonnatievoorziening 

(4 items); de andere mogelijk relevante persoonskenmerken (13 items); en een gelegen

heid om commentaar te geven op het onderwerp of de vragenlijst (1 item). 

De lijst is door het NIPO voorgelegd aan een steekproef uit de Nederlandse bevolking 

van 16 jaar en ouder (N = 595). De respondenten zijn thuis bezocht. Bij de afname is ge

bruik gemaakt van laptop-computers met het oog op een snelle en accurate opslag van de 

gegevens. Waar nodig zijn aan de respondent kaarten uitgereikt met antwoordalternatie
ven en de uitleg van speciale technieken (genetische modificatie, klonen, celfusie) of is 
hen verzocht de schenninhoud mee te lezen. De survey vond plaats in juni 1992. 

In tabel 9 worden een aantal demografische kenmerken van de steekproef in de kolom 

%(S) vergeleken met de beschikbare populatiegegevens in de kolom %(N) (CBS-cijfers 

over 1990; CBS, 1991). De variabelen kerkelijke gezindte en gemeentegrootte, die in het 

vooronderzoek ook als maatstaf werden gebruikt, hielden geen verband met de attitudes 

en zijn daarom niet in de selectie van persoonskenmerken voor het hoofdonderzoek opge

nomen. 

Geslacht o/o(S) %(N) Provincie o/o(S) %{N) 

mai 47.4 49.4 Groningen 4.0 3.7 
vra.JW 52.6 50.6 Friesland 5.7 4.0 

Drente 6.6 3.0 
x2 : 0.08 sign.: n.s. Overijssel 7.l 6.9 

Geldrlrxi 12.6 12.l 
Leeftiji o/o(S) %(N) Flevoland 20 1.4 

Utrecht 5.7 6.8 
16-29 jaar 30.7 30.l Noord-Holland 14.l 16.0 
30- 39 jaar 25.8 19.4 Zuid-Holland 19.8 21.6 
40-49 jaar 16.6 17.0 ZrelaOO 32 24 
50 -59 jaar 12.9 12.4 Noord-BraOOllt 10.6 14.7 
60-69 jaar 9.5 10.7 Limburg 8.6 7.4 
70jaare.o 4.4 10.5 

X 2 : 2.94 sign.: n.s. 
X 2 : 3.50 sign.: n.s. 

Tabel 9. Steekproef- en populatiegegevens 

Hoewel personen met een leeftijd tussen 30 en 39 jaar in de steekproef relatief iets zijn 
oververtegenwoordigd en ouderen (boven 70 jaar) relatief ondervertegenwoordigd, zijn er 

geen significante verschillen met de landelijke cijfers. De steekproef kan als representatief 

worden beschouwd voor de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. 
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3.3. Resultaten 

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten is bet belangrijk om er op te wijzen dat 
de objecten opgevat moeten worden als vertegenwoordigers van de toepassingsgebieden. 
De toepassingsgebieden spelen de centrale rol in bet onderzoek. Verondersteld wordt, dat 
met de verzamelde gegevens bij de objecten een representatie wordt verkregen van de atti
tudes, de argumenten en de emoties ten aanzien van de achterliggende gebieden. Uitspra
ken en conclusies worden daarom gerelateerd aan de toepassingsgebieden met vermelding 
van de objecten. 

3.3.1. Attitudes 

Figuur 4 geeft de attitudes ten aanzien van de 9 toepassingsgebieden weer (in bet gebied 

'veeteelt - nieuwe methoden' zijn 2 objecten opgenomen zodat bet totaal 10 bedraagt). Er 

is een 7-puntsschaal gehanteerd met waarden, die varieren tussen 1 'heel positief en 7 

'heel negatief. De getallen in de staafdiagrammen zijn de percentages respondenten bin

nen de antwoordcategorien. Naast de aanduidingen van de objecten zijn de gemiddelde 

attitudescores vermeld. 

In een ordening van positief naar negatief is bet toepassingsgebied 'chemische indus

trie/milieuzorg - productie van grond'itoffen' (gb bioplastics) de onbetwiste koploper. 

Verreweg de meeste respondenten (91 % ) hebben een tamelijk tot zeer positieve attitude 

ten aanzien daarvan en de gemiddelde score is 1.8 (positief). 

Een drietal gebieden heeft een gemiddelde score, die op een tamelijk positieve houding 

wijst, en een relatief laag percentage neutrale scores. Ten aanzien van 'landbouw - diver

sificatie voedselgewassen' (cf kool; gem.: 2.6) heeft 81 % een tamelijk tot zeer positieve 
attitude. Bij 'landbouw - productverbetering voedselgewassen' (gv tomaat; gem.: 3.0) is 

dat 71 % en bij 'menselijke geneeskunde - productie medicijnen' (gv stolsels; gem.: 3.2) 

65 %. 

Ten aanzien van 'voedselindustrie - onbekende toepassingen' (gb aspartaam; gem.: 3.4) 

heeft 53 % een tamelijk tot zeer positieve attitude maar de groep met een neutrale positie is 

aanzienlijk groter dan bij de eerdergenoemde gebieden (28 % ). Daarnaast heeft 70 % nog 

nooit van de toepassing gehoord.4 Blijkbaar leidt onbekendheid tot een afwachtende hou

ding. Datzelfde is bet geval bij bet gebied 'voedselindustrie - productie grondstoffen' (gv 

chymosine). 83 % heeft nooit van deze toepassing gehoord, de middengroep omvat 30 % 

van de antwoorden en ook de gemiddelde score neigt naar een neutrale positie (3.7). An

dere gebieden met een gemiddeld neutrale score zijn 'diergeneeskunde - bestrijding van 

ziekten' (gv mastitis; gem.: 3.7) en 'menselijke geneeskunde - productie diagnostica' (cf 

zwangtest; gem.: 4.2). Bij 'diergeneeskunde - bestrijding van ziekten' komt vaker een 

4 De bekendheid met de toepassingen wordt behandeld in$ 3.3.3. 
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Figuur 4. Attitudes ten aanzien van de toepassingsgebieden 
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positief oordeel voor dan een negatief (52 % vs. 31 % ) en bij 'menselijke geneeskunde -

productie diagnostica' is het omgekeerde het geval (38 % vs. 43 % ). 

De overige twee toepassingen, beide op het gebied 'veeteelt - nieuwe methoden rund

veehouderij' (kl kalf en gv bst) hebben gemiddeld een tamelijk negatieve score van res

pectievelijk 4.6 en 4.9. Ongeveer 60 % van de respondenten heeft hier een negatieve atti

tude en ongeveer 25 % een positieve. 

Deze bevindingen komen globaal overeen met die in het vooronderzoek. Toepassingen 

op het terrein van de milieuzorg, de landbouw en de menselijke geneeskunde (productie 

van medicijnen) worden in het algemeen positief beoordeeld en toepassingen op het ter

rein van de rundveehouderij (behalve diergeneeskunde) negatief. Bij toepassingen in de 

voedselindustrie neemt men een meer neutrale en afwachtende houding in. En ten aanzien 

van toepassingen in de diergeneeskunde en de menselijke geneeskunde (productie van 

diagnostica) zijn de meningen verdeeld. 

3.3.2. Cognitieve argumenten, emoties en attitudes 

Elk attitudeobject is in verband gebracht met 5 argumenten en 2 emoties, waarbij men 

op een 5-puntsschaal kon aangeven in welke mate men het met het gelegde verband eens 

was (lopend van 1 'mee eens' tot 5 'mee oneens'). 

De argumenten zijn gekozen op grond van de literatuur (zie bv. Hamstra en Feenstra, 

1989) en een relevantie voor zoveel mogelijk verschillende objecten: 

1. (deze toepassing) heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse ecooomie; 

2. (deze toepassing) heeft schadelijke gevolgen voor het milieu; 

3. (deze toepassing) leidt tot een betere gezondheid van mensen; 

4. (bij deze toepassing) worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren; 

5. (deze toepassing) kan schadelijk zijo voor de gezondheid van mensen. 

De emoties komen voort uit een onderzoek naar emotiegerichte voorlichting (Louw en 

Midden, 1991 ). In eerste instantie zijn 4 emoties geselecteerd: tevreden (lage arousal, po

sitief), enthousiast (hoge arousal, positief), bezorgd (lage arousal, negatief) en angstwek

kend (hoge arousal, negatief). Met het oog op de lengte van de vragenlijst is gekozen 

voor de opname van de twee emoties met een hoge arousal, onder de aanname <lat de 

overeenkomstige emoties met een lage arousal worden vertegenwoordigd door de minder 

extreme antwoorden (als men aangeeft het een beetje eens te zijn met de uitspraak dat een 

toepassing enthousiast maakt kan dat worden opgevat als een indicatie van tevredenheid). 

In tabel 10 staan de gemiddelde scores op de argumenten en emoties per toepassingsge

bied. De standaarddeviaties varieren tussen 1.1 en 1.6. Bij de interpretatie van de tabel 

moet er rekening mee worden gehouden dat sommige beweringen negatief zijn gesteld. 

Een lager getal duidt op een grotere mate van instemming met de bewering en niet altijd 

op een meer positieve argumentatie of emotie (een score van 1 bij de emotie 'angstwek-
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kend' geeft bijvoorbeeld aan dat men het eens is met de bewering dat de betreffende toe

passing angstwekkend is terwijl een score van 5 aangeeft dat men het met deze bewering 

niet eens is). 

De scores bij de eerste twee gebieden 'landbouw - diversificatie voedselgewassen' (cf 

kool) en 'landbouw - productverbetering voedselgewassen' (gv tomaat) komen vrijwel 

overeen. Zij worden gerelateerd aan gematigd positieve effecten op de economic, het uit

blijven van schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid en de inschatting dat 

hierbij geen normatieve grenzen worden overschreden. Op het terrein van 'landbouw -

productverbetering voedselgewassen' (gv tomaat) worden ook geen positieve gevolgen 

voor de gezondheid verwacht, terwijl men daaraan bij 'landbouw - diversificatie voedsel

gewassen' (cf kool) meer twijfelt. De respondenten zijn gematigd enthousiast en de toe

passingen roepen geen angstgevoelens op. Hetzelfde beeld treedt in sterkere mate op bij 

'chemische industrie/milieuzorg - productie van grondstoffen' (gb bioplastics). Daarover 

Argument/emotie 

positief economie 
schadelijk milieu 
positief gewndheid 
overschr. grenz.en 
schadelijk gezondh. 
enthousiast 
angstwekkend 

Argument/emotie 

positief economie 
schadelijk milieu 
positief gezondheid 
overschr.grenz.en 
schadelijk gezondh. 
enthousiast 
angstwekkend 

gem. gem. gem. gem. gem. 

l.8 1.7 22 29 25 
3.9 3.7 33 2.9 3.8 
3.3 3.7 4.0 4.3 3.7 
4.0 3.9 24 2.6 3.1 
3.9 3.8 3.3 3.0 3.6 
25 28 3.9 4. l 3.3 
42 4.l 28 29 3.4 

l~ --. 0 = VJ o
Cll) 0 "' .... = "' 
0 ~ 
E '-" 

gem. gem. gem. gem. gem. 

3.4 28 2.8 2.3 1.7 
3.6 3.8 3.6 3.5 4.3 
3.4 l.8 3.0 3.8 2.3 
28 32 3.9 3.5 4.3 
3.6 3.7 3.3 3.4 4. l 
3.6 2 7 3.l 3.4 1.7 
32 3.4 4.0 3.7 4.5 

Tabel 10. Gemiddelde scores bij argumenten en emoties 
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is men tamelijk enthousiast en men heeft de verwachting dat dit terrein gematigd positieve 

gevolgen voor de gezondheid heeft. 

Bij de objecten in het toepa-;singsgebied 'veeteelt - nieuwe methoden nmdveehouderij' 

is de situatie anders. Bij het object 'kl kalf verwacht men wel enig positief effect op de 

economie maar men vindt ook dat hier de grenzen van het toelaatbare worden overschre

den. Het enthousiasme is laag en er zijn enige angstgevoelens. Bij de andere toepassing 

(gv bst) is het patroon nog iet'> minder gunstig. Men twijfelt aan effecten op de economie 

en men is er nog minder enthousiast over. Er worden geen positieve gevolgen voor de ge

zondheid verwacht en wat betreft schadelijke gevolgen is men onzeker. 

De toepassingsgebieden 'diergeneeskunde - bestrijding ziekten' (gv mastitis) en 'men

selijke geneeskunde - productie diagnostica' (cf zwangtest) gaan gepaard met onzekerheid 

over positieve effecten op de economie en het overschrijden van grenzen. Men verwacht 

noch positieve noch negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen. Schadelijke ge

volgen voor het milieu zijn volgens de meeste respondenten niet aanwezig. Het enthou

siasme en de angstgevoelens vertonen min of meer neutrale scores met uitzondering van 

een iets negatievere score op het enthousiasme bij 'cf zwangtest'. Bij het toepassingsge

bied 'menselijke geneeskunde - productie medicijnen' (gv stolsels) overheerst hetzelfde 

beeld; alleen de verwachting van tamelijk positieve gevolgen voor de gezondheid wijkt af. 

De scores bij de gebieden 'voedselindustrie - onbekende toepassingen' (gb aspartaam) 

en 'voedselindustrie - productie grondstoffen' (gv chymosine) wijzen op een gemiddelde 

tot tamelijk positieve verwachting wat betreft economische effecten, een neutrale opvat

ting omtrent de gevolgen voor de gezondheid (met een licht negatief accent bij 'gv chymo

sine') en tamelijk weinig negatieve verwachtingen inzake het ontstaan van schade aan het 

milieu. Een meerderheid van de respondenten is van mening dat hierbij geen morele gren

zen worden overtreden en dat de toepassingen geen angstgevoelens veroorzaken. Toch is 

men er niet erg enthousiast over. 

Tabel 11 bevat de relaties tussen de argumenten en emoties en de attitudes in termen van 

rangcorrelaties (Spearman p) en de resultaten van regressie-analyses (regressiegewichten 

[13] en verklaarde variantie [adjusted R2]).5 De rangcorrelaties hebben een significantieni

veau < .001 en de regressiegewichten zijn alleen vermeld als het argument of de emotie 

bij een drempel van .05 een rol in de regressievergelijking speelt. 

5 Correlaties geven ecn bccld van het rechtstreckse verband tussen de argumenten en emoties enerzijds en 
de attitudes anderzijds. Vaak hangen argumenten en emoties echter ook onderling samen waardoor een 
deel van het verband tussen deze variabelen en de attitudes als het ware dubbel in de tabel voorkomt. Bij 
ecn regressie-analyse wordt daarmee rekening gehouden. Eerst wordt het argument of de emotie bepaald 
met de sterkste samenhang met de attitude. Bij de bepaling van de variabele, die daarna het belangrijkst 
is wordt van de samenhang tussen die variabele en de attitude telkens ecrst het gedeelte afgetrokken dat 
al aan de voorgaande variabelen kan worden toegeschreven. Zo ontstaat ecn lijst van argumenten en 
emoties in volgorde van belangrijkheid op grond van hun unieke samenhang met de attitude. Dever
klaarde variantie geeft aan in welke mate men op grond van de scores op gekozen variabelen in staat is 
om de attitudescore le voorspellen; de waarde is gelijk aan l 00.R2 en ligt tussen O % (geen voorspel
ling mogelijk) en 100 % (volledige voorspelling mogelijk). 
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landbouw/div. landbouw/pro. veeteeltlnieuw veeteelt/nieuw diergen./bestr. 
(cf kool) (gv tomaat) (kl kalf) (gv bst) (gv mastitis) 

Argument/emotie car ~ car ~ car ~ car ~ car ~ 

positief economie .38 .15 33 .12 .30 .14 :n .00 .36 .13 
schadelijk milieu -.40 -.46 -.13 -35 -.00 -35 -.IO -35 
positief gezondheid .28 .00 .41 .14 .47 .17 .40 .~ .37 .00 
overschr. grenzen -.47 -.13 -.52 -I2 -.58 -.18 -.52 -.19 -.58 -.13 
schadelijk gezondh. -.35 -.48 -.35 -.36 -.31 

I enthousiast 59 .40 .68 .46 .71 .40 .64 .43 .74 .47 
angstwekkend -.43 -.19 -.47 -.57 -.12 -.47 -.11 -.57 -.20 

adj. R 
2 

= .51 adj. R 
2 

= .60 
. 2 ") 

adj. R 
2 

= .62 adJ. R = .61 adj. R - = .51 
-

mensgen./diag. mensgenJmed. voedselinJonb. voedselin./pro. milieu/prod. 
(cf zwangtest) (gv stolsels) (gb aspartaam) (gv chymosine) (gb bioplastics) 

Argument/emotie car ~ car ~ car ~ car ~ car ~ 

positief economie 32 .ex> 33 .36 .12 38 .12 .41 .19 
schadelijk milieu -.31 -.00 -37 -29 -38 -Jfl -.42 -.18 
positief gewndheid .57 25 .49 .17 .55 .18 37 .12 .41 .00 
overschr. grenzen -.50 -.14 -.62 -.16 -.45 -.16 -.58 -29 -.41 
schadelijk gezondh. -25 -.38 -.45 -.42 -.36 
enthousiast .71 .42 .76 .48 .68 .42 .70 .44 SI 34 
angstwekkend -.48 -.00 -.62 -.16 -.42 -.12 -.50 -.44 -.13 

adj. R 
2 = .59 adj. R 

2 
= .67 adj. R 

2 
= .56 adj. R 

2 
= .60 

2 
adj. R = .47 

-

Tabel 11. Het belang van argumenten en emoties per toepassingsgebied 

De verbanden tussen argumenten/emoties en attitudes zijn bij alle gebieden i.eer sterk en 

zij hebben een te verwachten richting. Naarmate men een toepassing meer positief (of ne

gatief) beoordeelt, heeft men over de gehele linie op een vrij consistente wijze ook meer 

positief (of negatief) getinte argumenten en gevoelens. Dit is niet vanzelfsprekend; het is 

bijvoorbeeld denkbaar dat men een toepassing positief beoordeelt op grond van gunstige 

effecten op de gezondheid en desondanks als angstwekkend ervaart. Het uitblijven van 

dergelijke, meer gecompliceerde, relaties kan, in samenhang met de hoogte van de corre

laties, worden opgevat als een aanwijzing voor een tamelijk recht<;treekse en eenduidige 

invloed van cognitieve argumenten en emoties op het ontstaan van attitudes. Gezien de 

tamelijk geringe kennis van het onderwerp kan de hoogte van de correlaties echter ook 

berusten op een neiging van respondenten om een rationele en consistente indruk te ma

ken: bij een minder doordachte argumentatie kunnen zij in het bijzijn van de interviewer 

hun antwoorden hebben aangepast Daarom wordt hier meer waarde gehecht aan de rela

tieve sterkte van de verbanden dan aan de absolute sterkte. 

De emotie 'enthousiasme' voert bij alle toepassingsgebieden de boventoon en de andere 

emotie 'angstwekkend' volgt meestal op een tweede of derde plaats. De vorming van atti

tudes ten aanzien van biotechnologie wordt blijkbaar gedomineerd door emoties, hetgeen 
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in overeensternrning is met de theorie (attitudes hebben vaak een rneer ernotioneel gekleur

de basis wanneer voldoende kennis ontbreekt). Daarnaast is vrijwel steeds het norrnatieve 

argument 'overschrijden van grenzen' relatief van meer belang dan de andere argumenten, 

met uitzondering van 'chemische industrie/milieuzorg - productie van grondstoffen' (gb 

bioplastics) waar economische en milieuoverwegingen meer gewicht hebben. 

De invloed van de andere argumenten is wisselend. Positieve effecten op de gezondheid 

spelen vooral mee bij de bepaling van het standpunt inzake toepassingen in de 'menselijke 

geneeskunde' (cf zwangtest, gv stolsels) en de 'voedselindustrie - onbekende toepassin

gen' (gb aspartaam). Daarna is ook een zekere invloed zichtbaar bij 'landbouw - product

verbetering voedselgewassen' (gv tomaat), 'veeteelt - nieuwe methoden rundveehouderij' 

(kl kalf, gv bst), en 'chemische industrie/milieuzorg - productie van grondstoffen' (gb 

bioplastics). 

Mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid blijken relatief meer invloed te heb

ben op het oordeel over de gebieden 'landbouw - productverbetering voedselgewassen' 

(gv tomaat), 'diergeneeskunde - bestrijding van ziekten' (gv mastitis) en de voedselindus

trie (gb aspartaam en gv chymosine ). Eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu 

worden bij toepassingen in de landbouw (cf kool en gv tomaat) in de afwegingen betrok

ken. Het economische argument speelt alleen bij 'landbouw - diversificatie voedselgewas

sen' (cf kool) en 'chemische industrie/milieuzorg - productie van grondstoffen' (gb bio

plastics) een enigszins prominente rol. 

Uit de regressieanalyse blijkt dat de mate waarin de attitude uit de argumenten/emoties 

kan worden voorspeld vrij hoog is: omstreeks 55 % metals uitersten 67 % ('menselijke 

geneeskunde - productie medicijnen' (gv stolsels)) en 47 % ( 'chemische industrie/milieu

zorg - productie van grondstoffen' (gb bioplastics)). Het 'enthousiasme' komt bij alle toe

passingsgebieden als de voomaamste voorspeller van de attitude naar voren. De andere 

variabelen hebben meestal een veel lagere voorspellende waarde. 

Overige verrneldenswaardige voospellers zijn: de positieve gevolgen voor de economie 

bij 'chemische industrie/milieuzorg - productie van grondstoffen' (gb bioplastics); de po

sitieve gevolgen voor de gezondheid bij 'menselijke geneeskunde - productie diagnostica' 

(cf zwangtest); het overschrijden van norrnatieve grenzen bij 'landbouw - productverbete

ring voedselgewassen' (gv tomaat), 'veeteelt - nieuwe methoden rundveehouderij' (gv 

bst), en 'voedselindustrie - productie grondstoffen' (gv chymosine); en de emotie 'angst

wekkend' bij de gebieden 'landbouw - diversificatie voedselgewassen' (cf kool) en 'dier

geneeskunde - bestrijding van ziekten' (gv mastitis). Het relatieve belang van de argu

menten voor de meningsvorrning verandert niet of nauwelijks als de regressie-analyses 

zonder de emoties worden uitgevoerd. Alleen het percentage verklaarde variantie wordt 

iets lager (gemiddeld 40 % ). 

Er is ook gevraagd om een rangordening van de argurnenten en emoties aan te brengen 

naar het belang daarvan voor de meningsvorming over biotechnologische toepassingen in 
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het algemeen (op een schaal van I 'meest van belang' tot 7 'minst van belang'). De ge

middelde scores staan in tabel 12. 

gemid. rang argwnenten/emoties 
t.a.v. biolechnologie algemeen 

positief gewndheid 3.1 
overtreding grenzen 3.4 
schadelijk gezondhcid 3.4 
schadelijk milieu 3.5 
JX)Sitief economie 4.1 
angstwekkend 52 
enthousiast 5.3 

Tabel 12. Gemiddelde rangorde van argumenten en emoties in het algemeen 

Positieve gevolgen voor de gezondheid vormen volgens de tabel het voomaamste argu

ment om het standpunt ten aanzien van biotechnologische toepassingen te bepalen. Daama 

volgen met ongeveer gelijke rangordes: het overtreden van grenzen, schadelijke gevolgen 

voor de gezondheid en schadelijke gevolgen voor het milieu. Van de argumenten komen 

positieve gevolgen voor de economie op de laatc;te plaats. De volgorde van de argumenten 

komt ongeveer overeen met de eerdere resultaten. Oat men in het algemeen zo weinig be

lang zegt te hechten aan emoties is daaraan echter tegengesteld. Ook hier speelt vermoe

delijk de neiging van respondenten om een rationele indruk. te maken een rol. Uit de dis

crepantie tussen het statistische en het subjectieve belang kan, onder meer met het oog op 

toekomstig onderzoek, de conclusie worden getrokken dat de attitudes in werkelijkheid 

meer op emoties zijn gebac;eerd dan blijkt uit de antwoorden op een algemene vraag. 

3.3.3. Achtergrondkennis en bekendheid 

De items van de in het vooronderzoek geconstrueerde kennistest hebben de vonn van 

een bewering waarop men het antwoord 'waar' of 'niet waar' kon geven. De scores zijn 

in figuur 5 omgezet in percentages goede antwoorden. 

De percentages lijken vrij hoog. Men dient echter te bedenken dat de kans om goed te 

raden zonder aanwezige kennis 50 % is (de verticale lijn in figuur 5). De moeilijkste vra

gen hebben betrekking op tamelijk specialistische onderwerpen: de mogelijkheid om die

ren menselijke groeihormonen te laten aanmaken, de mogelijkheid dat virussen kunnen 

worden besmet door een bacterie, en de opbouw van genen uit combinaties van slechts 

enkele bouwstenen. De makkelijkste items betreffen algemene kennis inzake biologie en 

erfelijkheid: erfelijke eigenschappen worden bepaald door het DNA; enzymen kunnen 

chemische reacties versnellen; en kinderen lijken op ouders vanwege identieke bloed

lichaampjes. 



15. alle genen gecomb. uit 4/5 bouwstenen 
14. mens. groeihonn. door dier mogelijk 
13. eigen aanmaak insecticiden mogelijk 
12. toestemming overheid voor planten 
11. paard is met ezel te kruiscn 
l 0. gist voor bier levende organism en 
9. enzymen versnellen chemische reacties 
8. gen. mod. is doelbewust veranderen erf. 
7. virussen kunnen besmet door bacterie 
6. door klonen ontstaan gelijke nakomelingen 
5. erfelijke eigenschappen bepaald door DNA 
4. in eerste maand mongooltje vast te stellen 
3. er zijn bacterien die van aardolie leven 
2. gelijkenis kinderen-ouders door bloedlich. 
l. meeste bacterien schadelijk voor de mens 
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Figuur 5. Percentages goede antwoorden op de kennistest 

De gemiddelde score op de totale test is 10.5. De gemiddelde scores op de onderdelen 

biologie en etfelijkheidsleer, technieken en toepassingen in de biotechnologie en regelge

ving zijn, omgerekend naar eenzelfde schaal van 15 items, respectievelijk 1L 1, 10.1 en 

9.8. Uitgedrukt in rapportcijfers zou dit neerkomen op een 5 (twijfelachtig) voor biologie 

en etfelijkheidsleer en een 4 (onvoldoende) voor de andere onderdelen.6 De standaardaf

wijkingen zijn bijna gelijk bij de drie onderdelen (1.5 voor 7 items). 

Een goede kennistest dient te bestaan uit zowel relatief gemakkelijke als relatief moeilij

ke items om een gedifferentieerde meting mogelijk te maken. Figuur 6 geeft een overzicht 

van de aantallen items verdeeld naar moeilijkheidsgraad (p-waarden ofwel de proporties 

juiste antwoorden). De verdeling laat zien dat het doel is bereikt. De meeste items scoren 

boven het kansniveau van 50 %, er zijn geen items met een negatieve item-totaal correla

tie (dergelijke items kunnen duiden op een vraagstelling die verkeerde antwoorden sugge

reert) en de spreiding is goed. 

Respondenten met een hogere opleiding hebben ook hogere scores op de onderdelen 

biologie/etfelijkheid (p = .41) en biotechnologie (p = .25) en op de totale test (p = .40). 

Dit wijst op (exteme) validiteit. De betrouwbaarheid van de test (a = .59) is iets lager dan 

in het vooronderzoek (.65). Dit is met name het gevolg van de zeer lage item-totaal corre

latie (.05) van de vraag of het mogelijk is om in de eerste maand van de zwangerschap 

trisomie-21 vast te stellen. Een verklaring voor deze afwijking ten opzichte van het voor-

6 Rapportcijfers zijn berekend door de scores te venninderen met 7 (het kansniveau), te vennenigvuldigen 
met een factor 10(1.5 (om een decimate range le bereiken) en af te ronden. 
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onderzoek ligt niet voor de hand. Wel verschilden de omstandigheden waaronder de ant

woorden moesten worden gegeven. In bet vooronderzoek (in bet computerpanel) kon 

men zelf de ti jd bepalen voor het beantwoorden van de test terwijl bij deze meting sprake 

kan zijn geweest van enige tijdsdruk. 

6 

5 

0-+---.-
.3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 l.O 

p-waarden 

Figuur 6. Moeilijkheidsgraad van de items in de kennistest 

Tabel 13 bevat de bekendheid van de verschillende toepassingen. Het meest bekend 

blijkt het klonen van kalveren. Daarna volgen, met een bekendheid van ongeveer 50 %, 

de toepassingen in de landbouw en de productie van BST en grondstoffen voor bioplas

tics. De toepassingen in de diergeneeskunde, de menselijke geneeskunde en de voedsel

industrie zi.jn het minst bekend. 

tektnl 51 45 6."'> 55 
onbekend 49 55 35 45 

16 xi 
84 80 

x, 
74 

l) 17 !.fl 
70 83 53 

Tabel 13. Bekendheid met de toepassingen (%) 

In het vooronderzoek was de volgorde van bekendheid dezelfde. De bekendheid met de 

toepassingen was echter beduidend lager (een verschil van 10 a 20 %). Dit kan het gevolg 

zijn van een combinatie van ervaring en een sociaal wenselijkheidseffect. Deelnemers aan 

het computerpanel in bet vooronderzoek zi.jn gewend aan de participatie aan dergelijke on

derzoeken en worden tijdens het beantwoorden van de vragen niet geobserveerd. Respon

denten in het boofdonderzoek maakten daarentegen waarschijnlijk voor het eerst kennis 
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met een interviewsituatie. Het bijzijn van de interviewer kan een grotere subjectieve be

kendheid hebben uitgelokt Een andere, minder plausibele, verklaring luidt, dat biotech

nologische toepa<;singen in de tussenliggende periode een veel grotere bekendheid zouden 

hebben gekregen. 

3.3.4. Interesse en betrokkenheid 

De interesse in en de betrokkenheid bij technologische ontwikkelingen zijn potentiele 

determinanten van het kennisniveau en van de vigerende argumenten en emoties. Tevens 

zijn zij van belang voor de inrichting van de voorlichting. Zoals in hoofdstuk 1 reeds is 

beschreven, is bij een hogere interesse of betrokkenheid de achtergrondkennis gewoonlijk 

groter en is men gevoeliger voor de inhoud van de voorlichtingsboodschap terwijl het ef

fect van voorlichting bij een lagere interesse (en kennis) vaker samenhangt met onder an

dere eigenschappen van de voorlichtende instantie en de vorm van de boodschap. 

interesse % nadenken % kijkt/luistert % ind. belang % totaalscore % 

heel ge'int. 16 heel vaak 9 (bijna) altijd 22 heel belang. 19 zeer hoog 12 
tamelijk gelnt. 49 tamelijk vaak 22 vaak 31 tamclijk bel. 46 tamelijk hoog 49 
neutraal 24 soms 50 so ms 34 neutraal 22 neutraal 26 
niet zo ge'int. 8 zelden 15 zelden 10 tamelijk onb. II tamelijk laag II 
helemaal niet 3 nooit 4 nooit 3 heel onbel. 3 zeer laag 2 

Tabel 14. Interesse in en betrokkenheid bij biotechnologische ontwikkelingen 

In de lijst zijn vier vragen met 5-puntsschalen opgenomen om de interesse in en de be

trokkenheid bij biotechnologische ontwikk.elingen te meten. De resultaten zijn samengevat 

in tabel 14: hoezeer men gei"nteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen (kolom 1 en 2); hoe 

vaak men daarover nadenkt (kolom 3 en 4); hoe vaak men kijkt of luistert naar program

ma's over dit onderwerp (kolom 5 en 6); en in welke mate men deze ontwikkelingen voor 

zichzelf van belang acht (kolom 7 en 8). De 4 items vormen een betrouwbare schaal (a = 
.80). Kolom 10 bevat de score op deze totale interesseschaal, gebaseerd op een sommatie 

van de scores op de vier vragen. Zij kan varieren tussen 4 en 20 (zeer hoog = 4-6; tame

lijk hoog = 7-10; neutraal = 11-13; tamelijk laag = 14-17; en zeer laag = 18-20). 

Het Nederlandse publiek blijkt in meerderheid tamelijk betrokken te zijn bij de ontwik

kelingen (61 % scoort tamelijk tot zeer hoog op de totale schaal; de gemiddelde score is 

9.9 met een standaardafwijking van 3.1). Dit komt vooral tot uiting in de interesse en het 

geschatte individuele belang (65 % scoort positief) en in iets mindere mate in de kijk- en 

luisterfrequentie (53 %). De pregnantie van het onderwerp ligt op een lager niveau, getui-
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ge de mate waarin men er over nadenkt (31 %). Een grorere betrokkenheid (totaalscore) 

hangt inderdaad samen met een hoger niveau van achtergrondkennis (p = .28). 

3.3.5. Informatiebronnen en informatiebehoefte 

De argumenten en emoties en de effectiviteit van de voorlichting kunnen ook afhanke

lijk zijn van de aard en de subjectieve betrouwbaarheid van de informatiebronnen. Door 

de rangordeningen van informatiebronnen naar huidige aanwezigheid en subjectieve be

trouwbaarheid te vergelijken kan men discrepanties opsporen die een succesvolle voor

lichting kunnen belemmeren. Hiertoe zijn in het onderzoek twee vragen opgenomen. Bij 

de eerste is de respondent verzocht om 9 instanties te ordenen van 1 (meest betrouwbaar) 

tot 9 (minst betrouwbaar) als het gaat om infonnatieverstrekking over nieuwe ontwikke

lingen in de biotechnologie. En bij de tweede vraag diende men uit dezelfde lijst de 3 in

stanties aan te wijzen waarvan men de meeste informatie verkrijgt. 

gemiddelde_rang gemidckld % 
voomaamste betrouwbaarheid genoemdals 

infonnatiebronnen informatiebron infonnatiemedia % 

consumentenorg. 2.6 (1) 20 (2) radio/tv actualiteiten/joumaal 74 
wetenschappers 3.1 (2) 13 (5) krant 62 
milieugroepen 3.7 (3) 16 (3) radio/tv speciale programma's 45 
overheid/ministerie 4.1 (4) 15 (4) praten met anderen (niet desk.) 21 
journalisten 5.8 (5) 23 (1) speciale brochures J) 

school 5.8 (6) 4 (7) praten met deskundigen 16 
plaats. bel. groepen 6.0 (7) 3 (8) radio/tv overigc programma's n 
industrie 6.9 (8) 6 (6) gcen 3 
kerkelijke org. 7.1 (9) 1 (9) 

Tabel 15. Informatiebronnen en media 

De eerste twee kolommen van tabel 15 bevatten de instanties in aflopende volgorde van 

subjectieve betrouwbaarheid en de gemiddelde rangorde (op een schaal van 1 tot 9). In de 

derde kolom staat het gemiddelde percentage van de respondenten, die de betteffende in

stantie als eerste, tweede of derde informatieverstrekker hebben genoemd. 

De rangordeningen blijken op twee belangrijke punten te verschillen. Ten eerste wordt 

op dit moment de meeste informatie verstrekt door de journalistiek terwijl deze bron qua 

betrouwbaarheid relatief lager wordt ingeschat. En ten tweede is de hoeveelheid infonna

tie die afkomstig is van, als meer betrouwbaar beoordeelde, wetenschappers aan de lage 

kant. Uit de overeenkomsten tussen beide ordeningen valt af te lezen <lat vooral de infor

matie van consumentenorganisaties, en in mindere mate van milieugroepen en de over

heid, wordt opgemerkt en als betrouwbaar wordt ervaren. Opvallend is voorts de lage 

klassering van de industrie. 
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De laatste kolommen van tabel 15 bevatten de verschillende mogelijkheden waarop het 

publiek van de informatie kennis kan nemen en het percentage van de respondenten door 

wie zij zijn genoemd (het totaal is meer dan 100 % omdat men meerdere antwoorden kon 

geven). Dat actualiteitenrubrieken en bet journaal op radio en tv en de krant bet vaakst zijn 

genoemd is in overeenstemming met de hoge rang van de journalistiek als informatiebron. 

Daamaast zijn de percentages respondenten, die informatie van anderen (leken en deskun

digen) krijgen of uit brochures lezen, hoger dan men misschien zou verwachten. Slechts 

3 % geeft aan geen informatie te krijgen. 

Tenslotte is een vraag opgenomen naar de aspecten van nieuwe biotechnologische ont

wikkelingen waarover men graag meer informatie wenst (zie tabel 16; ook hier kon men 

meerdere antwoorden geven). De behoefte aan informatie heeft vooral betrekking op de te 

verwachten gevolgen voor de gezondheid en het milieu en op de controleerbaarheid van 

de gevolgen. Daama volgen behoeften aan inf ormatie over de regelgeving, over de gren

zen van de mogelijkheden en over de gevolgen voor de derde wereld. lnformatie over ge

volgen voor de economie wordt als laatste genoemd De behoefte aan informatie is groot, 

mede gezien het feit dat slechts 9 % van de respondenten zich schijnbaar in al deze op

zichten reeds goed genoeg geiilformeerd acht. 

onderwerp infonnatiebehoefte % 

gevolgen voor de gewndheid 65 
gevolgen voor het milieu 58 
controleerbaarheid van de gevolgen 55 
aan gebrui.k gestelde regels 38 
kwaliteit van de producten 32 
grenzen van de mogelijkheden 30 
gevolgen voor de 3de wereld 27 
gevolgen voor de Ned. economie 15 
geen genoemd 9 

Tabel 16. Onderwerpen van informatiebehoefte 

3.3.6. Argumenten, emoties, attitudes en persoonskenmerken 

De argumenten, emoties en attitudes zijn per toepassingsgebied in verband gebracht met 

de volgende persoonskenmerken: 

- kennis, interesse en betrokkenheid (de drie onderdelen van de kennistest en de test als 

geheel; de bekendheid met de toepassing; de vier interesseschalen en de totale interesse

schaal; zie § 3.3.3 en § 3.3.4); 

- de voomaamste informatiebronnen en media (zie § 3.3.5); 

- sociaalculturele en structurele kenmerken (in volgorde van de vragenlijst: politieke 

voorkeur, dagblad, geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, opleidingsniveau, beroepsniveau, 
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aantal kinderen in bet huishouden, de plaats van de respondent in bet buishouden, bur

gerlijke staat, welstandsniveau, regio en provincie). 

Aangezien de kans om bij een dergelijk aantal toet~n een toevallig verband te vinden vrij 

groot is, is een hoog significantieniveau gehanteerd (.001). 

De aangetroffen relaties worden per toepassing(sgebied) besproken aan de hand van de 

tabellen 17 t/m 26. De opbouw van deze tabellen is als volgt. In de eerste kolom worden 

de groepen variabelen genoemd (kennis, bekendheid, interesse; informatie; sociaalcultu

rele en structurele persoonskenmerken). Indien er binnen die groepen verbanden zijn, dan 

worden de betreffende variabelen achter de groepsbenarning gespecificeerd. Deze specifi

catie kan dus per toepassingsgebied verschillen. 

Verbanden tussen de gespecificeerde variabelen en de argumenten staan in de kolom

men 2 t/m 6, relaties met de emoties in kolom 7 en 8, en relaties met de attitude in kolom 

9. Zij bestaan meestal uit rangcorrelaties (p). Bij nominale variabelen met meerdere cate

gorieen (bijv. dagblad) heeft een lineair verband, zoals een correlatie, echter vaak: geen 

betekenis. In die gevallen is variantie-analyse gebruikt (Kruskal-Wallis).7 Deze variabelen 

zijn in de eerste kolom voorzien van een asterisk (*). Soms zijn bij variabelen met een ho

ger dan nominaal meetniveau niet-lineaire verbanden aangetroffen (bijv. als zowel een ho

ger als een lager beroepsniveau sarnenhangt met een meer positieve attitude); dit wordt in 

de tabel aangeduid met 'nl', gevolgd door bet resultaat van een variantie-analyse. 

De betekenissen van de verbanden in de tabel zijn afbankelijk zijn van de richting van de 

schalen of (bij variantie-analyse) van bet aantal waarden van de variabele. Zij worden in 
de tekst nader toegelicht Bij de interpretatie van de tabellen is voortc; het volgende van 

belang. lndien er weinig verbanden worden aangetroffen, dan zijn er in beginsel twee 

conclusies mogelijk. De eerste is, dat bet publiek ten aanzien van een bepaalde toepassing 

een tamelijk uniform stelsel van argumenten en emoties hanteert. Het ontbreken van ver

schillen tussen diverse groepen in de samenleving kan echter ook betekenen dat de oor

deelsvorming nog niet heeft plaatsgevonden waardoor bet beeld diffuus is. Als er daaren

tegen veel verbanden, en dus groepsverschillen, aanwezig zijn, dan kan men vermoeden 

dat er sprake is van een cognitief en/of emotioneel verwerkingsproces. In dat geval zullen 

bet oordeel en bet onderliggende systeem van argumenten en emoties waarschijnlijk meer 

structuur bezitten. 

7 Hiennee kan warden bepaald of groepen respondenten. 7..oals lezers van verschillende dagbladen, 
significant van elkaar verschillen in bun gemiddclde score op een argument. emotie of attitude. Anders 
dan bij een correlatie kan de waarde van de statistische maat hierbij grater zijn dan I. De significantie 
wordt bepaald aan de hand van de hoogte van dcze waarde en het aantal respondentgroepen binnen de 
betrokken variabele. In de tabellen staan alleen de significante resultaten. 
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3.3.6.1. Landbouw - diversijicatie voedselgewassen (cf koo/) 

landb./div. (cf kool) +econ. - milieu + gez.h. . grens · gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - - - - - - - -

bekendtrid - gcl'l<nd van - - - - - - - .16 

interessc - kijkcn/luist. - - - - - - - .15 

infoonatie - br: milieugr. - .16 - - - - - -

pers.kenm. - burg. staat* - - - - - - 18.8 -

Tabel 17. Relaties met persoonskenmerken bij landbouw/div. (cf kool) 

De argumenten, de emoties en de attitude vertonen nauwelijks enige samenhang met de 

psychologische, sociaalciulturele en structurele variabelen. Bij de argumenten en emoties, 

die het meest relevant zijn voor de attitude (positief economie, overschrijden grenzen, en 

enthousiasme) is zelfs helemaal geen samenhang te constateren. Een grotere bekendheid 

met de toepassing en meer interesse gaan gepaard met een meer positieve attitude. Indien 

milieugroepen een voorname informatiebron zijn, dan is men het meer eens met het argu

ment dat er schade voor het milieu kan ontstaan. En verweduwde en gescheiden respon

denten hebben meer angstgevoelens dan anderen. Aangezien bekendheid en interesse wel 

verband houden met de attitude maar niet met de argumenten en de emoties, is men waar

schijnlijk nog onvoldoende over de toepassing geihformeerd om een onderbouwd oordeel 

te kunnen vormen. 

3.3.6.2. Landbouw - productverbetering voedselgewassen (gv tomaat) 

Het voornaamste argument bij dit terrein is 'overschrijden grenzen'. Vooral vrouwelijke 

respondenten en mensen met een lager beroepsniveau zijn het daarmee eens. Dit is deels 

ook in de attitude zichtbaar die bij vrouwen minder gunstig is. Met het op een na belang

rijkste argument, 'positief gezondheid', zijn lager opgeleiden het minder eens dan hoger 

opgeleiden. De belangrijkste emotie, 'enthousiasme', heeft opnieuw geen verband met de 

verzameling kenmerken. Opvallend is het grotere aantal correlaties met het argument 'po

sitief economie'. Bij meer achtergrondkennis, een grotere bekendheid en meer interesse is 

men het meer met dit argument eens; bij het ontbreken van een informatiemedium is men 

het daarmee minder eens. Als de meeste informatie afkomstig is van milieugroepen, dan 

maakt men vaker de inschatting dater schadelijke gevolgen voor het milieu optreden en is 

de attirude minder gunstig. Hoewel kennis en interesse wel lijken bij te dragen aan de op-



46 

bouw van een argumentatie, overheerst, gezien het geringe aantal verbanden in_ de matrix, 

toch een tamelijk ongestructureerde mening. 

landb./prod. (gv tom) +econ. - milieu + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - totaal -.15 - - - - - - -

bekendheid -ge~dvan .15 - - - - - - -

interesse - interesse .16 - - - - - - -

-nadenken .15 - - - - - - -
- kijken/luist. .16 - - - - - - -
- pers. belang .15 - - - - - - -
- totaal .18 - - - - - - -

infonnatie - br: milieugr. - .16 - - - - - -.14 
-me: geen -.16 - - - - - - -

pers.kenm. - geslacht - -.13 - -.14 - - - .14 
-opleiding - - .13 - - - - -
- beroep - - - -.13 - - - -

Tabel 18. Relaties met persoonskenmerken bij landbouw/prod. (gv tomaat) 

3.3.6.3. Veeteelt - nieuwe methoden rundveehouderij (kl kalf) 

Vrouwen en respondenten, die vooral door milieugroepen zijn gei'nfonneerd, zijn het 

vaker eens met het argument dat op dit terrein grenzen worden overschreden die men niet 

mag passeren (het voornaamste argument). Deze groepen zijn verder van mening dater 

schadelijke gevolgen voor het milieu kunnen zijn en geven blijk van minder enthousias

me. Bij vrouwen zijn ook de angstgevoelens duidelijk Sterker dan bij mannen. Dit wordt 

vertaald in een minder gunstige attitude. Onder de aanhang van het CDA en de VVD is 

men meer enthousiast dan onder de aanhang van de PvdA en Groen Links; omgekeerd 

vinden de laatstgenoemden deze toepassing meer angstwekkend dan de eerstgenoemden. 

Ook dit is terug te vinden in de attitude, die bij het CDA en de VVD duidelijk gunstiger is 

dan bij de PvdA en Groen Links. Dat lezers van de Telegraaf en het Algemeen Dagblad 

enthousiaster zijn dan die van de NRC, Trouw en de Volkskrant hangt daar waarschijnlijk 

gedeeltelijk mee samen. 

Het vaker nadenken over biotechnologie gaat samen met een iets minder gunstige attitu

de, terwijl het kijken of luisteren naar radio of tv verband houdt met een gunstiger attitu

de. Deze variabelen correleren echter niet met argumenten of emoties. 

In tegenstelling tot de voorgaande twee terreinen kan hier gesproken worden van een 

tamelijk duidelijke differentiatie. 
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veet./nieuw (kl kalf) +econ. - milieu + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bioJcrfelh. - - .14 - - - - -

~id - gehoord van .15 - - - - - - -

interesse -nadcnkcn - - - - - - - -.14 

infonnatie - br: milicugr. - .14 - .14 - -.19 - -.18 
- br: induslric - -.14 - - - - - -
- me: rtv (a/j) - - - - - - - .15 
- me: anders - - - - - - .14 -

pers.kenm. - politiek* - - - - - 37.8 35.1 30.8 
-dagblal* - - - - - 28.6 - -
- geslacht - -.14 - -.14 - .14 -.21 .16 

Tabel 19. Relaties met persoonskenmerken bij veeteelt/nieuw (kl kalf) 

3.3.6.4. Veetee/t - nieuwe methoden rundveelwuderij (gv bst) 

veet./nieuw (gv bst) +econ. - milieu + gez.h. - grcns - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bio./erfelh. - - .15 - - - - -

beJcenc1reid - gehoord van - - - .17 .15 - - -

intcresse -nadcnkcn - - -.15 - - - - -.14 

infonnatie - hr: milieugr. - - - - - -.18 .17 -.14 

pers.kenm. - gc-slacht - - - -.W -.15 - -.18 .15 
- leeftijd - - - -.18 - .19 -.13 24 
- opleiding - - - .16 .16 - - -
- plaats gezin* - - - - - - - 20.9 

Tabel 20. Relaties met persoonskenmerken bij veeteelt/nieuw (gv bst) 

Ook hier is een tamelijk duidelijke differentiatie zichtbaar. Het verschil met de vorige 

toepassing op ditzelfde gebied is, dat de cognitieve component duidelijker aanwezig is. 

Leeftijd en geslacht differentieren het meest: ouderen en vrouwen zijn het meer eens met 

het argument 'overschrijden grenzen' (ouderen ook met 'schadelijk gezondheid'); zij zijn 

minder enthousiast en hebben meer angstgevoelens en een minder gunstige attitude. Het 

verband met de plaat.11 in het gezin (kinderen oordelen positiever) hangt daarmee samen. 

Meer informatie van milieugroepen leidt schijnbaar tot minder enthousiasme, meer angst 

en een minder gunstige houding. En nadenken over biotechnologie in het algemeen gaat 

samen met afwijzing van het argument 'positief gezondheid'. 
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Bij meer kennis, een grotere bekendheid en een hogere opleiding verwacht men minder 

positieve gevolgen voor de gezondheid en is men het meer eens met het argument 'over

schrijden grenzen'. Een effect op de attitude is bij deze variabelen echter afwezig. 

3.3.65. Diergeneeskunde - bestrijding ziekten (gv mastitis) 

diergen./bestr. (mast) +econ. - milieu + gez.h. - grcns - gez.h. + enth. - angst. attitude. 

kennis - bio./erfelh. - - .16 - .13 - - -

- biotechn. -.14 - - - - -.14 - -
- totaaJ -.14 - - - .13 - - -

bekendheid - - - - - - - -

intcresse - interes.se .14 - - - - - - -
- totaaJ .14 - - - - - - -

infonnarie - - - - - - - -

pers.kenm. - politiek* - - - 31.8 - - - -
- leeftijd - - - - -.14 - - 21 
- gez.grootte - - - - - - - -.14 
- burg. staat* - - - - 19.0 18. l 20.5 30.l 

I 

Tabel 21. Relaties met persoonskenmerken bij diergen./bestr. (gv mastitis) 

Het belangrijkste argument, 'overschrijden grenzen', hangt samen met de politieke 

voorkeur. Kiezers van de PvdA zijn het daarmee mee eens en kiezers van de VVD min

der. De belangrijkste emotie, 'enthousiasme', correleert met achtergrondkennis van de 

biotechnologie en burgerlijke staat. Bij meer kennis en een ongehuwde staat is men meer 

enthousiast dan bij minder kennis en een weduwstaat. Verweduwden ondersteunen ook 

het argument 'schadelijk gezondheid' meer dan ongehuwden en hebben meer angstgevoe

lens en een meer negatieve attitude. Dit doet vermoeden dater een leeftijdseffect bestaat. 

Dit blijkt wel aanwezig te zijn bij het minder belangrijke argument 'schadelijk gezondheid' 

en bij de attitude (ouderen zijn het meer eens met die Stelling en hebben een minder gun

stige opinie) maar niet bij de belangrijkste argumenten/emoties. Respondenten met meer 

kennis en interesse leggen eerder een verband met economische voordelen en niet met po

sitieve gevolgen voor de gezondheid. Het patroon van verbanden laat zien dat de oor

deelsvorming vooral onder invloed staat van de variabelen leeftijd en kennis. 
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3.3.6.6. Menselijke geneeskunde - productie diagnostica (cf zwangtest) 

mensgen./diagn. (test) +econ. - milieu + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - - - - - - - -

bekendreid - gehoord van - - - - - - - .18 

interes,<;e - - - - - - - -

infmnatie - br. milieugr. - .14 - - - -.14 - -.14 
- br. industrie - -.13 - - - - - -

pers.kenm. - geslacht - - .15 -.21 - - -.14 -
- opleiding - - - - .13 - - -

Tabel 22. Relaties met persoonskenmerken bij mens. gen./diagn. (cf zwangtest) 

De productie van goede zwangerschapstests is eerste instantie vooral van belang voor 

vrouwen. Het is dan ook niet ve..Wonderlijk, dat de voornaamste argumenten ('positief 

gezondheid' en 'overschrijden grenzen') verband houden met het geslacht. Vrouwen stel

len zich kritischer op, getuige een hogere mate van afwijzing van de Stelling dat deze toe

passing bijdraagt aan de gezondheid en meer instemming met de stelling dat nonnen wor

den overtreden. De voomaamste emotie, 'enthousiasme', hangt samen met de infonnatie

verschaffing door milieugroepen. Als dit een van de voomaamste bronnen is, dan is men 

minder enthousiast. Men verwacht in dat geval ook vaker schadelijke gevolgen voor het 

milieu en men heeft een minder gunstig oordeel. Bij een hoger opleidingsniveau is men 

het minder eens met het argument 'schadelijk gezondheid'. Een grotere bekendhe.id heeft 

een positief verband met de attitude maar correleert niet met argumenten of emoties. 

3.3.6.7. Menselijke geneeskunde - productie medicijnen (gv stolsels) 

mensgeo./med. (stol) +econ. - milieu + gez.h. - grens - gcz.h. + cnth. - angst. attitude 

kennis - totaal - - -.13 - - - - -

bekenillrid - - - - - - - -

interesse - - - - - - - -

infmnatie - br: milicugr. - - - - - - - -.14 

pers.kcnm. - geslacht - - - - - - -.16 -
- burg. Staal* - 20.8 - - - - 18.7 18.7 

Tabel 23. Relaties met persoonskenmerken bij mens. gen./medic. (gv stolsels) 
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Dit gebied is tamelijk onbekend onder het publiek. De oordeelsvorming is vooral geba

seerd op de emotie 'enthousiasme'. Die emotie is echter niet gerelateerd aan persoonsken

merken. Verweduwden verwachten meer schadelijke effecten voor het milieu, en verwe

duwden en vrouwen vinden de toepassing meer angstwekkend dan ongehuwden en man

nen. De samenhangen zijn echter te gering en sporadisch om conclusies aan te verbinden. 

3.3.6.8. Voedselindustrie - onbekende toepassingen (gb aspartaam) 

voeds./onb. (aspart.) +econ. - milieu + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bioJerfelh. - - - .16 - - - -
- biotechn. - - - .13 - - .14 -
- totaal - - - .17 - - .16 -

bekendheid - gehoord van .15 - - - - .13 - .17 

interesse - pers. belang - - - - - .17 - -

infonnatie - br: milieugr. - - - - - - - -.13 

pers.kenm. - geslacht - -.13 - -.16 -.13 - -.15 :n. 
- leeftijd nl/22.7 - - - -.16 .w - .17 
-beroep - - - - - - nl/32.5 -
-opleiding - - - .19 - - - -
- plaats gezin* - - - - 19.8 - - 22.0 
- burg. staat* - - 19.5 20.0 - 21.9 21.3 26.4 

Tabel 24. Relaties met persoonskenmerken bij voedselind./onb. (gb aspartaam) 

Geslacht en leeftijd, en in samenhang daarmee de plaats in het gezin en de burgerlijke 

staat, zijn de belangrijkste variabelen. Mannen zijn het minder eens met de argumenten 

'schadelijk milieu', 'overschrijden grenzen' en 'schadelijk gezondheid' dan vrouwen. Ze 

vinden de toepassing minder angstwekkend en hebben een gunstiger attitude. Jongeren 

zeggen vaker dat zij geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid verwachten en zij zijn 

meer enthousiast dan ouderen. Ook hun attitude is meer positief. Ongehuwden en kinde

ren hebben een gunstiger oordeel en zijn meer enthousiast dan verweduwden, die de toe

passing vaker als angstwekkend ervaren. 

De aanwezige achtergrondkennis en het opleidingsniveau houden verband met het op 

een na belangrijkste argument ('overschrijden grenzen'). Bij een hogere score op de ken

nistest en de voomaamste onderdelen daarvan en een hogere opleiding is men het daar 

minder mee eens. Bij meer kennis zijn er minder angstgevoelens en bij een grotere be

kendheid met de toepassing is men enthousia5ter en heeft men een meer positief oordeel. 

De attitude is minder gunstig bij respondenten die milieugroepen als voomame informa

tiebron noemen. 
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Er zijn twee merkwaardige, niet-lineaire verbanden. De jongste en de oudste leeftijds

groepen zien meer economische voordelen dan de tussenliggende groepen; en middelbare 

en hogere employe's en studerenden vinden de toepassing minder angstwekkend dan an

deren. Het is niet duidelijk waarom hier van de algemene tendens wordt afgeweken. 

Uit de veelheid van verbanden kan men concluderen dat de oordeelsvorrning op dit ter

rein, ondanks de tamelijk grote onbekendheid met deze specifieke toepassing, redelijk is 

gevorderd. Oat is ook te verwachten bij een onderwerp als voedsel, dat een veel grotere 

rol speelt in het dagelijkse leven dan sommige andere toepassingsgebieden. 

3.3.6.9. Voedselindustrie - productie grondstoffen (gv chymosine) 

voeds./prod. (chym) +econ. - milieu + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bio./erfelh. - - - .14 - - - -
- biotechn. -.18 - - - - -.16 - -.18 
- totaal -.16 - - - - -.17 - -.18 

bekendreid - gehoord van - - - - - .14 - -

inlere&'>e - interesse .13 - - - - - - -

infonnatie - br: milieugr. - - - - - - - -.14 
- me: laant .14 - - - - - - -

pers.kenm. - geslacht - - - -2D -.18 .15 -2D 2D 
- opleiding - - - 2D - - .14 -
- berocp - - - -.16 - - - -

Tabel 25. Relaties met persoonskenmerken bij voedselind./prod. (gv chymosine) 

Het voornaamste argument, 'overschrijden grenzen' wordt minder onderschreven door 

mannen dan door vrouwen. Mannen zijn enthousiaster en vrouwen vinden deze toepas

sing vaker angstwekkend. Dit komt ook tot uiting in de attitude, die onder mannen gunsti

ger is dan onder vrouwen. Met het argument 'overschrijden grenzen' is men het minder 

eens naarmate het opleidings- en beroepsniveau hoger is en men meer kennis van de erfe

lijkheidsleer heeft. Daarnaast draagt meer kennis bij tot een verwachting van economische 

voordelen, een groter enthousiasme en een meer positieve attitude. Indien inforrnatie over 

biotechnologie voomamelijk van milieugroepen wordt verkregen, dan is de attitude min

der gunstig. Ook bij dit tweede toepassinggebied in de voedselindustrie is het oordeel ta

melijk gedifferentieerd, ondanks het feit dat de toepassing nog minder bekend is dan de 

vorige. 
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3.3.6.10. Chemische industrielmilieuzorg - productie grondstoffen (gh bioplastics) 

Achtergrondkennis, bekendheid en interesse zijn de voomaamste persoonsvariabelen. 

Meer kennis gaat samen met de afwijzing van de argumenten dater schadelijke gevolgen 

voor het milieu kunnen optreden en dat normatieve grenzen worden overschreden. en met 

minder angstgevoelens. Meer interesse houdt vooral verband met een groter enthousias

me. Bij zowel meer kennis als meer interesse is de attitude positiever. Voorts zijn hoger 

opgeleiden, hogere employe's en studerenden minder van mening dat grenzen worden 

overtreden dan anderen. Waarschijnlijk draagt de actualiteit van de milieuproblematiek er 

toe bij dat hier duidelijke relaties tussen persoonskenmerken, argumenten en emoties aan

wezig zijn, die ook hun neerslag vinden in de attitude. 

chem./ prod. (bioplast) +econ. - milieu + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bio./erfelh. - .18 - .15 - - - -.15 
- biotechn. - .2D - .16 - - - -.15 
- totaal - .21 - .17 - - .14 -.18 

bekcridlrid - gehoord van - - .13 - - - - .2D I 

intcre.sse - interesse - -.16 - - - .16 - 25 
-nadenken - - - - - - - .13 
- ki jken/l uist. - - - - - .15 - .2D 
- pers. belang .13 - .16 - - .14 - .19 
- totaal .15 11 - .18 - .24 - - -

,, 

infonnatie - - - - - - - -

pers.kenm. -opleiding - - - .2D - - - -
- beroep - - - nl/32.6 - - - -

Tabel 26. Relaties met persoonsvariabelen bij chem.-milieu./prod. (gb bioplastics) 

3.3.6.11. A/gemeen 

Het geheel overziend blijkt dat de argumenten, emoties en attitudes bij de meeste toe

passingsgebieden nauwelijks zijn gerelateerd aan persoonskenmerken. Dit geldt met name 

voor de landbouw en de menselijke geneeskunde. Op het terrein van de rundveehouderij, 

de voedselindustrie en de milieuzorg zijn wel meer verbanden aanwezig, hetgeen er op 

kan wijzen dat daar meer verwerking van informatie heeft plaatsgevonden. Op de terrei

nen waar verbanden met kennis, bekendheid en interesse zijn gekonstateerd, bevorderen 

zij een positieve argumentatie, een groter enthousiasme en een meer positieve attitude. Het 

noemen van milieugroepen als belangrijke informatiebron gaat bij een aantal terreinen sa

men met een onderschrijving van het argument dater schadelijke gevolgen voor het milieu 
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kunnen zijn en met een minder positieve attitude. Van de structurele variabelen zijn vooral 

leeftijd en geslacht van belang. Zij hangen meestal samen met het argument dat normatie

ve grenzen worden overschreden en met emoties (enthousiasme en angst). Vrouwen en 

ouderen zijn het meer met <lit argument eens en zij ondervinden meer angstgevoelens dan 

mannen en jongeren. 

3.3.7. Attitudes en gedragsintenties 

In de vragenlijst zijn twee gedragsintenties gemeten: de intentie tot het kopen van pro

ducten die met nieuwe biotechnologische technieken zijn gemaakt en de intentie om te 

protesteren indien men twijfels heeft aangaande nieuwe biotechnologische ontwikkelin

gen. De antwoorden zijn samengevat in tabel 27. 

intentie in ten tie 
I' % kopen protesteren 

7.eker 7 4 
waarschijnlijk 50 15 
waarschijnlijk niet 34 46 
zeker nict 9 36 

Tabel 27. Gedragsintenties 

Bij de intentie tot kopen zijn de antwoorden verdeeld. lets meer dan de helft zegt <latte 

doen en iets minder dan de helft heeft daar een zekere weerstand tegen. De meerderheid 

van het publiek is niet van plan bij twijfel te gaan protesteren (82 %). 

Ondanks het feit <lat gedragsintenties in het algemeen zijn gemeten (dus los van de spe

cifieke toepassingsgebieden) zijn de rangcorrelaties tussen de attitudes ten opzichte van de 

verschillende toepassingsgebieden en de intentie tot het kopen van producten in het alge

meen tamelijk hoog. Zij zijn het hoogst (.42) bij 'menselijke geneeskunde - productie me

dicijnen' (gv stolsels) en het laagst (.19) bij 'chemische industrie/milieuzorg - productie 

van grondstoffen' (gb bioplastics). Bij de andere gebieden liggen zij in de buurt van .35. 

De correlaties tussen de attitudes en de intentie om bij twijfel te protesteren zijn daarente

gen zeer laag (kleiner dan .09). Dit kan het gevolg zijn van het verschil in specificiteit tus

sen de variabelen; het is ook mogelijk <lat de intentie van andere factoren afhankelijk is, 

bijvoorbeeld van een inschatting <lat koopgedrag meer invloed heeft dan protest of <lat het 

maatschappelijk meer aanvaard is. 
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3.3.8. Doelgroepen 

Met behulp van discriminantanalyse is onderzocht of het mogelijk is om op ba~is van 

sociaalculturele en structurele kenmerken bevolkingsgroepen te identificeren met syste

matische verschillen in attitudes, cognitieve argumenten, emoties, kennis, interesse en 

informatiebronnen. Deze analyse heeft geen significante resultaten opgeleverd Wei kan 

uit de voorgaande paragraaf globaal worden afgeleid dat bij de afstemming van de voor

lichting vooral rekening moet worden gehouden met mogelijke verschillen in attitudes en 

hun cognitieve en emotionele onderbouwing in relatie tot de variabelen geslacht, leeftijd 

en opleiding. Onder mannen, jongeren en hoger opgeleiden lijkt het verband tussen de 

attitude en cognitieve argumenten vaak sterker dan onder vrouwen, ouderen en lager op

geleiden terwijl de laatstgenoemde groepen vaker meer angstgevoelens kenbaar maken 

dan de eerstgenoemden. 
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4 CONCLUSIES 

Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat attitudes ten aanzien van biotechnologische 

toepassingen zeer kunnen verschillen. Daardoor rijzen twijfels met betrekking tot de va

liditeit van metingen waarbij met slechts een of enkele globale vragen wordt gewerkt. Er 

zijn 9 toepassingsterreinen gei'dentificeerd. Het onderscheid tussen deze terreinen blijkt 

met name te berusten op de beoordelingsdimensies 'sector' en 'doel/eindproduct'. Het 

betreft: landbouw (diversificatie van voedselgewassen), landbouw (productverbetering 

voedselgewassen), veeteelt (nieuwe methoden), diergeneeskunde (ziektebestrijding), 

menselijke geneeskunde (productie diagnostica), menselijke geneeskunde (productie me

dicijnen), voedselindustrie (relatief onbekende toepassingen), voedselindustrie (productie 

grondstoffen) en chemische industrie/milieuzorg (productie grondstoffen). Andere beoor

delingsdimensies zoals de existentie (bestaand of nieuw), het procede (klonen, celfusie of 

genetische modificatie) en de aard van het doelobject of het eventuele object van herkomst 

van het genetische materiaal (micro-organismen, planten, dieren, mensen) hebben veel 

minder invloed op verschillen in de oordeelsvorming. 

De attitudes ten aanzien van toepassingen in de landbouw, de menselijke geneeskunde 

(productie medicijnen) en de milieuzorg zijn tamelijk positief en er zijn weinig neutrale 

scores. De houdingen ten aanzien van toepassingen in de diergeneeskunde en de mense

lijke geneeskunde (productie diagnostica) zijn enigszins verdeeld en gemiddeld neutraal. 

Ook bij toepassingen in de voedselindustrie overheerst een gemiddeld neutrale houding 

Hierbij is de groep respondenten met neutrale scores vrij groot. In combinatie met het ge

geven dat deze producten weinig bekendheid genieten, kan hieruit de conclusie worden 

getrokken dat onbekendheid eerder tot een afwachtende houding leidt dan tot een afkeu

rende. Bij nieuwe methoden in de rundveehouderij overheersen negatieve attitudes. De 

geconstateerde publiekshoudingen komen globaal overeen met de uit.komsten van eerder 

onderzoek (OTA, 1987; Durant, 1992). Verschillen zijn er bij toepassingen in de land

bouw, die hier positiever beoordeeld worden dan in vorige studies. 

De relaties tussen attitudes enerzijds en cognitieve argumenten en emoties anderzijds 

zijn vrij hecht en eenduidig. Naarmate men een gunstiger oordeel heeft, zijn ook de be

langrijkste argumenten en emoties meer positief getint Emoties lijken in alle gevallen de 

voomaamste deterrninanten van de attitude te zijn. Dit is in overeenstemming met het the

oretische model: bij een laag kennisniveau inzake een object, zoals hier het geval is, heeft 

de betrokken attitude vaker een emotionele basis. Bij een directe vraag naar het relatieve 

belang van argumenten en emoties kennen respondenten echter de meeste invloed toe aan 

argumenten, waarschijnlijk vanuit een streven naar rationaliteit. In toekomstig onderzoek 

moet men er derhalve op bedacht zijn dat uit een ordening van argumenten en emoties 
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naar subjectief belang niet direct conclusies omtrent het werkelijke belang voor de oor

deelsvorming getrokken kunnen worden. 

De emotie enthousiasme houdt in positieve zin vooral verband met het terrein chemische 

industrie/milieuzorg. Over toepassingen in de veeteelt is men weinig enthousiast. Deze 

worden ook als enigszins angstwek.kend ervaren. Van de argumenten is de overweging 

dat normatieve grenzen worden overschreden het belangrijkst. Dit treedt met name op de 

voorgrond bij attitudes ten aanzien van toepassingen in de veeteelt (nieuwe methoden). 

Daartegenover staan toepassingen in de landbouw, de voedselindustrie en de chemische 

industrie/milieuzorg, waarbij een overtreding van deze grenzen veel minder waarschijnlijk 

wordt geacht. Positieve gevolgen voor de gezondheid vorrnen een belangrijke overwe

ging bij de attitudes inzake toepassingen op de terreinen van de menselijke geneeskunde 

(medicijnen) en de chemische industrie/milieuzorg. Deze gevolgen worden niet verwacht 

van toepassingen in de veeteelt. De derde plaats wordt ingenomen door verwachtingen 

aangaande positieve gevolgen voor de economie. Deze spelen een rol bij toepassingen in 

de landbouw en de chemische industrie/milieuzorg. De andere overwegingen (schadelijke 

gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid) zijn minder van belang. 

Voor het meten van de achtergrondkennis van erfelijkheidsleer, biologie en biotechno

logie is een kennistest ontworpen die een redelijke mate van betrouwbaarheid en (exteme) 

validiteit blijkt te bezitten. De resultaten van deze test en van de vragen naar bekendheid 

met de toepassingen bevestigen het Iage kennisniveau dat ook in eerder onderzoek is ge

vonden. De meeste bekendheid genieten toepassingen in de veeteelt, de landbouw en de 

chemische industrie/milieuzorg. Toepassingen in de diergeneeskunde, de menselijke ge

neeskunde en de voedselindustrie zijn het minst bekend. Dit gebrek aan kennis is waar

schijnlijk de oorzaak van de neutrale en verdeelde meningen over toepassingen op deze 

terreinen en, zoals reeds gezegd, van de voomamelijk emotionele ba'iis van de attitudes. 

Men blijkt tamelijk gei"nteresseerd en betrok.ken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen in de 

biotechnologie. Er is een redelijk hoge frequentie in het kijken en Juisteren naar program

ma's op radio of televisie en ook de leesfrequentie van informatie in kranten is vrij hoog. 

Als voomaamste informatiebron wordt dan ook de journalistiek genoemd, een bron die 

men niet als de meest betrouwbare ervaart. lnformatie van wetenschappers wordt wel be

trouwbaar gevonden maar deze bereikt de meeste mensen niet. Andere als betrouwbaar 

ervaren bronnen zijn de consumenten- en milieu-organisaties. Zij worden ook vaak ge

noemd als voomame informatieverstrek:kers. Het noemen van milieugroepen als voor

naamste inforrnatiebron blijkt vaak samen te gaan met een minder positieve houding. Het 

is de vraag of hier sprake is van een be"invloeding van de attitude (en van de onderschrij

ving van het argument dater schadelijke gevolgen voor het milieu zijn), of dat mensen 

met een bestaande minder positieve houding juist de informatie van deze groepen zoeken. 

De resultaten wijzen op een grote behoefte aan meer informatie. De voomaamste lacunes 

in de infonnatievoorziening betreffen de effecten op de gezondheid en het milieu en de 
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controleerbaarheid van de gevolgen, en daarna de regelgeving, de grenzen van de moge

lijkheden en de implicaties voor de derde wereld. 

De argumenten, emoties en attitudes bij toepassingen in de landbouw en in de menselij

ke geneeskunde zijn nauwelijks te relateren aan (sociaal)psychologische en structurele 

persoonskenmerken. Dit ontbreken van een differentiatie in de oordeelsvorming wijst er 

waarschijnlijk op dat het informatieverwerkingsproces niet of nog onvoldoende op gang 

is gekomen. Bij toepassingen in de rundveehouderij, de voedselindustrie en de milieuzorg 

zijn aanmerkelijk meer verschillen aanwezig, die samenhangen met persoonskenmerken. 

Deze terreinen staan momenteel ook meer in de belangstelling. Meer kennis, bekendheid 

en interesse gaan bij de meeste toepa<1singen gepaard met een positieve argumentatie, een 

groter enthousiasme en een gunstiger attitude. Van de structurele kenmerken zijn vooral 

leeftijd, geslacht en opleiding van belang. Zij hangen meestal samen met het argument dat 

normatieve grenzen worden overschreden en met beide emoties (enthousiasme en angst). 

Vrouwen, ouderen en lager opgeleiden stemmen eerder in met dit argument en vinden de 

toepassingen angstwekkender dan mannen, jongeren en hoger opgeleiden. 

Attitudes hangen sterk samen met de intentie om producten wel of niet te kopen. Een 

verband met de intentie om te gaan protesteren indien men het niet met een ontwikk:eling 

eens is ontbreekt Dit kan het gevolg zijn van een verschil in specificiteit tussen de varia

belen (attitudes jegens specifieke toepassingen versus algemene gedragsintenties). Het is 

ook mogelijk dater andere factoren in het geding zijn (zoals een inschatting dat koopge

drag meer invloed heeft dan protest of dat het maatschappelijk meer aanvaard is). 

De biotechnologiemonitor heeft in vergelijking met bestaand onderzoek op een aantal 

punten toegevoegde waarde. Het onderzoek heeft geresulteerd in een duidelijke structuur 

in de oordeelsvorming, een betrouwbare en valide kennistest en inzicht in het belang van 

de attitudebepalende argumenten en emoties. Sommige aspecten van het instrument zijn 

nog voor nader onderzoek en verbetering vatbaar. Het eerste aspect betreft de representa

tiviteit van de toepassing 'productie van een zwangerschapstest' voor het toepassings

terrein 'menselijke geneeskunde - productie van diagnostica'. Oat een neutrale tot tamelijk 

negatieve houding ten aanzien van deze toepassing is geconstateerd is conform eerdere 

bevindingen, dat geneeskundige toepassingen die niet van levensbelang zijn minder posi

tief worden gewaardeerd dan andere geneeskundige toepassingen. Toch kan aan de repre

sentativiteit worden getwijfeld omdat het item afkomstig is uit een cluster van meer con

troversiele toepassingen in de veeteelt. Het verdient daarom aanbeveling om ter controle 

in de toekomst een andere toepassing op dit terrein toe te voegen. Het tweede aspect be

treft de meting van gedragsintenties. Indien deze per attitude-object zouden worden vast

gesteld in plaat'I van in het algemeen, zoals nu is gebeurd, kan wellicht een beter inzicht 

ontstaan in de verbanden tussen attitudes en consumptiegedrag. Een laatste punt betreft de 

uitvoering van enkele meer diepgaande analyses. Door het in kaart brengen van onder an

dere de verbanden tussen emoties en argumenten en van verschillen in attitudestructuur 



58 

tussen mensen met een hoog en een laag kennisniveau kan meer duidelijkheid worden 

gebracht in het proces van informatieverwerking. De resultaten van deze analyses zullen 

in een artikel worden gerapporteerd. 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het klimaat gunstig is voor een in

tensieve voorlichting. Men is gelnteresseerd en heeft duidelijk behoefte aan meer infor

matie. Aangezien de analyses niet hebben geleid tot een segmentatie van het Nederlandse 

publiek lijkt een differentiatie van de informatievoorziening vooralsnog niet noodzakelijk. 

Wei zal in de voorlichting rekening moeten worden gehouden met het (zeer) lage niveau 

van kennis en bekendheid, en, in samenhang daannee, met de voomamelijk emotioneel 

gekleurde grondslag van attitudes. Het vergroten van de aanwezige kennis is een eerste 

vereiste. Gezien de bestaande attitudestructuur zal de informatie hierbij meer betrekking 

moeten hebben op toepassingsterreinen en minder op biotechnologie in het algemeen of 

op specifieke producten. Ter bevordering van een meer evenwichtige basering van attitu

des verdient het voorts aanbeveling om eerlijke en objectieve informatie te verschaffen 

waarin meerdere gezichtspunten aan de orde komen en om gebruik te maken van bood

schappen met een redelijke frequentie van als betrouwbaar ervaren informatiebronnen (zo

als wetenschappelijke instanties, consumenten- en milieu-organisaties en de overheid). 
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SAMENVATTING 

Inleiding 

Dit rapport betreft een onderzoek naar de publiekshouding inzake biotechnologie, dat in 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd door de Vakgroep Psy

chologie en Taal in de Techniek van de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschap

pen van de Technische Universiteit Eindhoven. Het doel is de constructie van een instru

ment voor periodieke registratie van de publiekshouding (de biotechnologiemonitor). In
zicht in kennis en oordelen is van belang voor de beleidsvorming inzake onder meer voor

lichting, participatie in de besluitvorming, onderzoek en introductie van producten. 

Uit onderzoek blijkt dat biotechnologie weinig bekend is. Het algemene oordeel is ge

matigd positief maar er is ook sprake van een gevoel van onbehagen. Daarbij kan de on

bekendheid met de mogelijke risico's een rol spelen. Vanwege de onbekendheid zijn de 

oordelen waarschijnlijk onstabiel. Hoe zij zich zullen ontwikkelen naarmate men meer ge

informeerd raakt is onduidelijk. Dit geldt ook voor het daaruit volgende gedrag, zoals de 

politieke opstelling of de reacties op toepassingen. 

Het bestaande onderzoek kan op drie hoofdpunten worden bekritiseerd. Ten eerste is de 

term biotechnologie te abstract. Omdat men de term veelal niet kent zullen vragen naar een 

algemeen oordeel onvoldoende valide zijn. Ten tweede wordt het kennisniveau meestal 

bepaald met vragen waarmee passieve of associatieve herkenning wordt gemeten in plaats 

van werkelijke kennis. En ten derde geven de meeste studies, door het ontbreken van een 

theoretisch kader, onvoldoende inzicht in de achtergrond van de oordelen of de gevolgen 

daarvan voor subsequent gedrag. 

In het onderhavige onderzoek is getracht om zoveel mogelijk rekening te houden met 

deze kritiek. Uitgangspunt is het sociaalpsychologische attitude-gedragsmodel, zoals be

schreven door onder meer Tesser en Shaffer (1990). Dit model beschrijft de vorming van 

attitudes op basis van cognitieve argumenten en emoties en de relaties tussen attitudes en 

gedrag. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het vooronderzoek is gericht op het achter

halen van de attitudestructuur, de ontwikkeling van een kennistest en de selectie van rele

vante persoonskenmerken. Op basis daarvan is de biotechnologiemonitor geconstrueerd, 

waarmee in het hoofdonderzoek de eerste meting is uitgevoerd. De doelstellingen van het 

hoofdonderzoek bestaan uit de bepaling van: de attitudes van het publiek ten aanzien van 

biotechnologische toepassingen en de samenhang daarvan met cognitieve argumenten en 

emoties; de kennis van en de interesse in biotechnologie; de informatiebronnen, het ver

trouwen in deze bronnen en lacunes in de informatievoorziening; de verbanden tussen 

persoonsvariabelen en cognitieve argumenten, emoties en attitudes; de verbanden tussen 

attitudes en gedragsintenties; en de verschillen in de voorgaande opzichten tussen diverse 

bevolkingsgroepen. 
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Vooronderzoek 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat bij de oordeelsvorming zes dimensies een rol kunnen 

spelen: (1) ex.istentie (langer bestaand of recent); (2) procede (traditioneel of nieuw); (3) 

doelobject (waarbij de ingreep plaatsvindt); (4) object van herkomst (de oorsprong van 

het genetische materiaal); (5) sector (landbouw, geneeskunde, etc.); en (6) doeVeindpro

duct. Door het combineren van de waarden van deze dimensies zijn 'objectpatronen' sa

mengesteld. Bij elk reeel patroon zijn de bestaande toepassingen gezocht. Daarvan zijn er 

40 geselecteerd voor de bepaling van de attitudestructuur. 

Een vragenlijst met deze toepassingen, 30 kennisitems en mogelijk relevante persoons

kenmerken is in december 1991 afgenomen bij een steekproef van 407 respondenten, re

presentatief voor de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. 

De attitudestructuur is onderzocht met factor- en clusteranalyse. Er zijn 9 toepassings

gebieden gevonden waartussen attitudes verschillen. Uit de samenstelling van de gebie

den blijkt dat de attitudestructuur gerelateerd is aan de dimensies 'sector' en 'doeVeind

product': (1) landbouw/diversificatie; (2) landbouw/productverbetering; (3) veeteelt/ 

nieuwe methoden; (4) diergeneeskunde/bestrijding ziekten; (5) menselijke geneeskunde/ 

diagnostica; (6) menselijke geneeskunde/medicijnen; (7) voedselindustrie/weinig bekende 

toepassingen; (8) voedselindustrie/productie grondstoffen; en (9) chemische industrie

milieuzorg/productie grondstoffen. Voor het hoof donderzoek zijn 10 toe pass in gen geko

zen ter representatie van deze gebieden (uit een controversieel gebied (veeteelt) zijn 2 toe

passingen opgenomen). 

Uit de 30 kennisitems is een kennistest met 15 items geconstrueerd met een aanvaardba

re consistentie, betrouwbaarheid en validiteit. Hierin zijn 7 items aanwezig op het gebied 

van de erfelijkheidsleer, 7 op het gebied van de biotechnologie en 1 op het gebied van de 

regelgeving. Voorts zijn de volgende psychologische, sociaalculturele en structurele per

soonskenmerken potentieel ,relevant gebleken: kennis van en interesse in ontwikkelingen 

in de biotechnologie, informatiebronnen, opleidingsniveau, politieke voorkeur, welstand, 

geografische locatie, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en samenstelling van het gezin. 

Hoofdonderzoek 

De monitor is in juni 1992 voorgelegd aan een representatieve steekproef van de Neder

landse bevolking van 16 jaar en ouder (N=595). 

De attitude ten aanzien van het toepassingsgebied 'chemische industrie-milieuzorg/pro

ductie grondstoffen' is positief. Tamelijk positieve attitudes heeft men ten aanzien van 

toepassingen in de landbouw en in het gebied 'menselijke geneeskunde/medicijnen'. Ten 

aanzien van toepassingen in de voedselindustrie wordt een neutraal standpunt ingenomen. 

Bij 'diergeneeskunde/bestrijding ziekten' en 'menselijke geneeskunde/diagnostica' zijn de 



61 

meningen verdeeld maar gemiddeld neutraal. Toepassingen op het gebied van de veeteelt 

worden tamelijk negatief beoordeeld. 

In het algemeen is van de cognitieve argumenten en emoties de emotie 'enthousia-;me' 

het sterkst gerelateerd aan de attitudes, gevolgd door de emotie 'angst'. De vorming van 

attitudes ten aanzien van biotechnologie wordt blijkbaar gedomineerd door emoties. Men 

is het meest enthousiast over toepassingen op het gebied van de milieuzorg en het minst 

over toepassingen in de veeteelt, waarbij ook sprake is van angstgevoelens. Daarnaast is 

vrijwel steeds het argument dat normatieve grenzen kunnen worden overtreden van meer 

belang dan de andere argumenten. Het overtreden van grenzen wordt vooral verwacht bij 

toepassingen in de veeteelt en juist niet bij toepassingen in de landbouw en de milieuzorg. 

Andere prevalerende verwachtingen zijn: positieve effecten op de economie bij toepassin

gen in de landbouw en de milieuzorg en positieve gevolgen voor de gezondheid bij het 

gebied 'menselijke geneeskunde/medicijnen'. 

Volgens de antwoorden op een vraag naar een rangordening van argumenten en emoties 

naar hun belang voor de oordeelsvorming wijkt het subjectieve belang af van het belang 

dat volgt uit de statistische analyses. Men vindt cognitieve argumenten, en met name de 

mogelijke positieve gevolgen voor de gezondheid, belangrijker dan emoties. Dit is ver

moedelijk het gevolg van een neiging om een rationele indruk te maken. 

De bekendheid van de verschillende toepassingen is wisselend. Toepassingen in de vee

teelt zijn het meest bekend en toepassingen in de diergeneeskunde, de menselijke genees

kunde en de voedselindustrie het minst. De resultaten van de test geven een laag kennisni

veau aan. De gemiddelde score op het onderdeel erfelijkheidsleer is iets hoger dan op de 

onderdelen biotechnologie en regelgeving. 

Men is in meerderheid tamelijk gei:nteresseerd in en betrokken bij ontwikkelingen in de 

biotechnologie. Een grotere betrokkenheid hangt samen met een hoger kennisniveau. Ac

tualiteitenrubrieken, het joumaal en de krant zijn de voomaamste informatiebronnen. De 

joumalistiek wordt echter qua betrouwbaarheid lager ingeschat dan andere bronnen. De 

wetenschap wordt betrouwbaar geacht maar de hoeveelheid informatie van deze bron is 

beperkt. De informatie van consumentenorganisaties, milieugroepen en de overheid wordt 

opgemerkt en als betrouwbaar ervaren. Opvallend is de lage klassering van de industrie 

wat betreft zowel de hoeveelheid informatie als de betrouwbaarheid. Lacunes in de infor

matievoorziening betreffen de gevolgen voor de gezondheid en het milieu, de controleer

baarheid van de gevolgen, de regelgeving, de grenzen van de mogelijkheden en de gevol

gen voor de derde wereld. De behoefte aan informatie is groot, mede gezien het feit dat 

slechts 9 % van de respondenten zich in deze opzichten goed genoeg gemformeerd acht. 

Bij de meeste toepassingsterreinen zijn er weinig verschillen tussen groepen wat betreft 

argumenten, emoties en attitude (getuige de lage samenhang met de psychologische, so

ciaalculturele en structurele persoonskenmerken die volgens het vooronderzoek relevant 

kunnen zijn). Dit geldt vooral voor de landbouw en de menselijke geneeskunde. Op het 
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gebied van de veeteelt. de voedselindustrie en de milieuzorg is er meer differentiatie van 

meningen. Deze differentiatie kan er op wijzen dater meer verwerking van infonnatie 

heeft plaatsgevonden. 

Verbanden met kennis zijn vooral geconstateerd bij toepassingen in de voedselindustrie 

en de milieuzorg. Meer kennis gaat samen met een verwachting van economische voorde

len en van een kleinere kans op schadelijke effecten voor het milieu of op overtreding van 

nonnatieve grenzen. Ook is er in dat geval meer enthousiasme en minder angst terwijl de 

attitude meer positief is. Bekendheid met de toepassingen gaat bij 'landbouw/diversifica

tie', 'menselijke geneeskunde/diagnostica', 'voedselindustrie/weinig bekende toepassin

gen' en toepassingen in de milieuzorg gepaard met een gunstiger oordeel, maar bij toepas

singen in de veeteelt met een hogere verwachting dat nonnatieve grenzen kunnen worden 

overtreden. Een hogere interesse hangt bij het gebied 'landbouw/productverbetering' sa

men met een verwachting van positieve effecten voor de economie, bij het gebied 'voed

selindustrie/weinig bekende toepassingen' met meer enthousiasme en bij toepassingen in 

de milieuzorg met zowel meer enthousiasme als een meer positieve attitude. Het noemen 

van milieugroepen als belangrijke infonnatiebron gaat vooral bij toepassingsgebieden in 

de landbouw en de veeteelt gepaard met de verwachting <lat er schadelijke gevolgen voor 

het milieu kunnen zijn, met minder enthousiasme en/of met een meer negatief oordeel. 

Van de structurele variabelen zijn met name geslacht. leeftijd, burgerlijke staat. oplei

dingsniveau en politieke voorkeur van belang. Bij toepassingen in de veeteelt, de mense

lijke geneeskunde en de voed~lindustrie verwachten vrouwen meer dan mannen dat nor

matieve grenzen kunnen worden overtreden. Zij hebben ten aanzien van deze gebieden 

ook meer angstgevoelens en een minder positieve attitude. Ouderen onderschrijven het 

nonnatieve argument meer dan jongeren bij toepassingen in de veeteelt. Over dit gebied 

en over de gebieden 'diergeneeskunde/bestrijding ziekten' en 'voedselindustrie/weinig be

kende toepassingen' zijn zij minder enthousiast en hebben zij een minder gunstig oordeel. 

Verweduwden en gescheidenen hebben meer angstgevoelens dan anderen bij het gebied 

'landbouw/diversificatie'; zij achten het waarschijnlijker dat toepassingen in de dierge

neeskunde schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen; en zij hebben meer 

angstgevoelens en een minder positieve attitude bij toepassingen in de diergeneeskunde en 

in de gebieden 'menselijke geneeskunde/medicijnen' en 'voedselindustrie/weinig bekende 

toepassingen'. Hoger opgeleiden verwachten minder dat grenzen worden overtreden bij 

toepassingen in de voedselindustrie en de milieuzorg dan lager opgeleiden, maar bij toe

passingen in de veeteelt achten zij de kans daarop groter. Kiezers van het CDA en de 

VVD zijn meer enthousiast over toepassingen in de veeteelt terwijl kiezers van de PvdA 

en Groen Links in dat verband meer angstgevoelens hebben. Voorts achten PvdA-kiezers 

de kans groter <lat bij toepassingen in de diergeneeskunde nonnatieve grenzen kunnen 

worden overschreden dan VVD-kiezers. 
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Ondanks het feit dat gedragsintenties in het algemeen zijn gemeten (onafbankelijk van 

specifieke toepassingsgebieden) is de samenhang tussen de attitudes en de intentie tot het 

kopen van producten tamelijk hoog en positief. De intentie om bij twijfel te protesteren 

kan niet aan de attitudes worden gerelateerd. Dit kan het gevolg zijn van het verschil in 

specificiteit tussen de variabelen maar het is ook mogelijk dat andere factoren in het spel 

zijn, bijvoorbeeld een inschatting dat koopgedrag meer invloed heeft dan protest of dat het 

maatschappelijk meer aanvaard is. De analyse van doelgroepen heeft geen significante 

resultaten opgeleverd. 

Conclusies 

Uit het onderzoek blijkt dat attitudes ten aanzien van biotechnologische toepassingen 

zeer uiteen kunnen lopen. Er zijn 9 toepassingsgebieden gei"dentificeerd. Het onderscheid 

tussen deze gebieden blijkt met name te berusten op de beoordelingsdimensies 'sector' en 

'doeVeindproduct'. Andere beoordelingsdimensies zoals existentie, procede en aard van 

het doelobject of het object van herkomst hebben veel minder invloed op verschillen in de 

oordeelsvorming. De attitudes ten aanzien van de gebieden varieren van positief (milieu

zorg, productie van medicijnen, landbouw) via neutraal (diergeneeskunde, voed-;elindus

trie) tot tamelijk negatief (veeteelt). Hierdoor rijzen twijfels met betrekking tot de validiteit 

van metingen waarbij de attitude ten aanzien van biotechnologie met slechts een of enkele 

globale vragen wordt vastgesteld. Toepassingen in de landbouw worden hier positiever 

beoordeeld dan in vorige studies. Bij neutrale attitudes genieten de betrokken toepassin

gen meestal weinig bekendheid. Daaruit kan worden geconcludeerd dat onbekendheid 

eerder tot een afwachtende houding leidt dan tot een afkeurende. 

De relaties tussen attitudes, cognitieve argumenten en emoties zijn vrij eenduidig. Naar

mate het oordeel gunstiger is, zijn ook de belangrijkste argumenten en emoties meer posi

tief getint Dat emoties de voomaamste determinanten van de attitude zijn is in overeen

stemming met het model: bij een laag kennisniveau inzake een object. zoals hier het geval 

is, heeft de betrokken attitude vaker een emotionele basis. Respondenten achten zelf argu

menten belangrijker voor hun oordeelsvorming dan emoties. In toekomstig onderzoek 

moet men er derhalve op bedacht zijn dat het subjectieve belang van argumenten en emo

ties niet overeen hoeft te komen met het werkelijke belang. 

De kennistest en de vragen naar bekendheid met de toepassingen bevestigen het lage 

kennisniveau dat ook in eerder onderzoek is gevonden. Dit gebrek aan kennis is een mo

gelijke oorzaak van de neutrale en verdeelde meningen over sommige toepassingsgebie

den en van de voomamelijk emotionele basis van de attitudes. 

Dat cognitieve argumenten, emoties en attitudes bij verschillende toepassingsgebieden 

nauwelijks zijn te relateren aan psychologische, sociaalculturele en structurele persoons

kenmerken kan er op wijzen dat het inf ormatieverwerkingsproces niet of nog onvoldoen-
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de op gang is gekomen. Bij de psychologische kenmerken gaan meer kennis, bekendheid 

en interesse meestal gepaard met een positieve argumentatie, een groter enthousiasme en 

een gunstiger attitude. Van de structurele en sociaalculturele kenmerken zijn vooral ge

slacht, leeftijd, burgerlijke staat, opleiding en politieke voorkeur van belang. Vrouwen, 

ouderen, verweduwden, lager opgeleiden en kiezers van de PvdA en Groen Links stem

men meer in met het argument dat bij sommige toepassingen normatieve grenzen kunnen 

worden overtreden en ondervinden ten aanzien van deze toepassingen meer angstgevoe

Iens dan mannen, jongeren, ongehuwden, hoger opgeleiden en kiezers van het CDA of de 

VVD. 

De biotechnologiemonitor heeft in vergelijking met bestaand onderzoek op een aantal 

punten toegevoegde waarde. Het onderzoek heeft geresulteerd in een duidelijke structuur 

in de oordeelsvorming, een betrouwbare en valide kennistest en inzicht in het belang van 

de attitudebepalende argwnenten en emoties. Sommige aspecten zijn voor nader onder

zoek en verbetering vatbaar, waaronder de representativiteit van de geselecteerde toepas

sing voor het terrein 'menselijke geneeskunde/diagnostica', de meting van gedragsinten

ties en de uitgebreidheid van de analyse van het informatieverwerkingsproces. 

Tenslotte kan uit het bovenstaande worden geconcludeerd dat het klimaat gunstig is 

voor een intensieve voorlichting. Men is geihteresseerd en heeft duidelijk behoefte aan 

meer informatie. Aangezien de analyses geen aanleiding vormden voor een segmentatie 

van het publiek lijkt een differentiatie van de informatievoorziening vooralsnog niet nood

zakelijk. Wei zal in de voorlichting rekening moeten worden gehouden met het (zeer) lage 

niveau van kennis en bekendheid, en, in samenhang daarmee, met de voomamelijk emo

tionele grondslag van attitudes. Het vergroten van de aanwezige kennis is een eerste ver

eiste. Gezien de bestaande attitudestructuur zal de informatie hierbij meer betrekking moe

ten hebben op toepassingsterreinen dan op biotechnologie in het algemeen of specifieke 

producten. Ter bevordering van een meer evenwichtige basering van attitudes verdient het 

aanbeveling om objectieve informatie te verschaffen waarin meerdere gezichtspunten aan 

de orde komen en om gebruik te maken van boodschappen met een redelijke frequentie 

van als betrouwbaar ervaren bronnen. 
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