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VOORWOORll 

Dit bijlagenboek behoort bij het rapport 'Biotechnologie: houdingen en achtergronden'. Het 

betreft een onderzoek naar de publiekshouding inzake biotechnologie dat in opdracht van het 

Ministcrie van Economische Zak.en is uitgcvoerd door de Vakgroep Psychologie en Taal in de 

Techniek van de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Het doel is de constructie van een periodiek meet-instrument (de 

'biotechnologiemonitor') waarmee de stand van zaken wat betreft de me-ningsvonning kan 

worden bepaald, publieksreacties in trendmatige zin kunnen worden geregistreerd en het 

ontstaan van kennisgebreken of misverstanden tijdig kan worden her-kend. 

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

eerste meting met dit instrument. Het bijlageboek bevat de gebruikte vragenlijsten met de 

antwoordfrequenties en het gerubriceerde commentaar van respondenten op bet onder-werp en 

het onderzoek. 

Dr. W. Heijs 

Prof. dr. C.J.H. Midden 

Ors. R. Drabbe 

Eindhoven. maart 1993 
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1. Vragenlijst en antwoordfrequenties vooronderzoek 

Bij de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van een computerpanel. De vragenlijst heeft 

daarom de vonn van een serie opeenvolgende schennen met infonnatie, vragen en antwoordal

tematieven. De respondenten konden hun keuze uit de altematieven maken door bet indrukken 

van cijfenoel~en. Daarnaast was het steeds mogelijk om door middel van een functietoets nade

re infonnatie over de aangehaalde biotechnologische methoden op te roepen. Aan bet einde van 

de vragenlijst werd men in de gelegenheid gesteld om commentaar in te voeren. De scbuinge

drukte teksten zijn toelichtingen; zij zijn niet in de feitelijke vragenlijst opgenomen. Het aantal 

respondenten bedraagt 407 omdat 7 cases met een duidelijke responsset uit bet bestand zijn 

verwijderd . 

Scbenn 1. 

Geachte respondent, 

Gaame zouden wij uw medewerking willen vragen aan een onderzoek naar de oordelen die 

mensen hebben over een aantal toepassingen van biologiscbe technieken. De vragenlijst bestaat 

uit drie delen. In het eerste deel wordt gevraagd naar de juistheid van een aantal beweringen. Dit 

dient om een idee te krijgen van de kennis die de Nederlandse bevolking van dit onderwerp 

heeft. In het tweede deel wordt uw oordeel gevraagd over een aantal toepassingen. En in bet 

derde dee] worden nog een paar aanvullende vragen gesteld. 

Schenn 2. 

Hiema volgen 30 beweringen. We willen u vragen om bij elk.e bewering aan te geven of die 

bewering volgens u waar of niet waar is. Als u het niet zeker weet, maak dan de keuze die u bet 

beste lijkt. Als u bet helemaal niet weet dan zult u bet antwoord moeten raden. Maakt u dus in 

elk geval een keuze en laat geen antwoorden open. 

Aan het einde van de vragenlijst laten we u weten wat het resultaat van uw antwoorden is. 

Scbenn 3 t/m 32. 

(Per scherm wordt een bewering getoond. De beweringen worden tel kens gevolgd door de 

vraag: 'Is deze bewering volgens u waarof niet waar ?'Er zijn drie kennisblokken: 

a. biologieleifelijkheid.deer: 1, 2, 6, 7. 9, 11 , 12, 13, 14, 15, 26, 30 (12 beweringen); 

h . hiotechnologische toepassingen: 3, 4 , 5, 8, JO, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 23, 24, 25, 27, 
28, 29 ( 17 beweringen): 

c . wetgeving: 22 (1 be we ring).) 
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N ~) 

1. De meeste bacterien zijn schadelijk voor de mens. 
1. waar fout 138 34 
2. onwaar goed 269 66 

2. Kinderen lijken op hun ouders omdat ze hetz.elfde soort rode 

bloedlichaampjes hebben. 

1. waar fout 87 21 
2. onwaar goed 320 79 

3. Het is mogelijk om erfelijke eigenschappen van mcnsen over te 

brengen naar bacterien. 
1. waar goed 117 29 
2. onwaar fout 290 71 

4. Er zijn bacterien die van aardolie leven. 

1. waar goed . 295 72 

2. onwaar fout 112 28 
5. Het is mogelijk om al in de eerste maand van de zwangerschap 

vast te stellen of een kind een mongooltje is. 

1. waar goed 241 59 

2. onwaar fout 166 41 

6. Enzymen zijn een soon bacterien. 

1. waar fout 214 53 

2. onwaar goed 193 47 
7. De erfelijke eigenschappen van levende wezens worden bepaald 

door het DNA. 

1. waar goed 351 86 

2. onwaar fout 56 14 

8. Door het zogenaamde klonen van levende wezen4' ont'\taan precie~ 

gelijke nakomelingen. 

1. waar goed 249 61 

2. onwaar fout 158 39 

9. Virussen kunnen worden besmctdoor een bacterie. 
1. waar fout 210 52 

2. onwaar goed 197 48 

10. Genetische modificatie is het doelbewust vcranderen van de 

erfelijke eigenschappen van lcvende wezens. 

1. waar goed 314 77 

2. onwaar fout 93 23 

11. Met enzymen kunnen chemische reacties worden versneld. 

1. waar goed 304 75 

2. onwaar fout 103 25 
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12. Elke eel van een levend wezen bevat dezelfde hoeveelheid DNA. 

1. waar fout 178 44 

2. onwaar goed 229 56 

13. DNA is een eel waarin de erfelijke eigenschappen van een levend 

wezen liggen opgeslagen. 

1. waar fout 299 73 

2. onwaar goed 108 27 

14. Van alle levende wezens hebben virussen de kleinste cellen. 

1. waar fout 220 54 

2. onwaar goed 187 46 

15. Gist voor het brouwen van bier bestaat uit levende organismen. 

1. waar goed 284 70 

2. onwaar fout 123 30 

16. In de supermarkt is nu al yoghurt te koop die is gemaakt met 

behulp van bacterien waarvan de erfelijke eigenschappen via 

genetische modificatie zijn veranderd. 

1. waar fout 102 25 

2. onwaar goed 305 75 

17. Stukjes DNA kunnen in het laboratorium kunstmatig worden 

nagemaakt. 

1. waar goed 174 43 

2. onwaar fout 233 57 

18. Sommige schimmels kunnen geneesmiddelen mak.en. 

1. waar goed 396 97 

2. onwaar fout 11 3 

19. Men kan op de gewone manier een paard met een ezel kruisen. 

1. waar goed 277 68 

2. onwaar fout 130 32 

20. Men kan op de gewone manier een paard met een koe kruisen. 

1. waar fout 55 14 

2. onwaar goed 352 86 

21. Uit een embryo van een koe kan men als men dat wil meerdere 

kalveren laten groeien. 

l . waar goed 175 43 
2. onwaar fout 232 57 

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. 

1. waar goed 239 59 

2. onwaar fout 168 41 
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23. Klonen is een speciale vonn van kunsbnatige bevruchting. 
1. waar fout 179 44 
2. onwaar goed 228 56 

24. Het is mogelijk om de erfelijke eigenschappen van planten zo te 
veranderen dat zij zelf de nodige bestrijdingsmiddelen tegen 

bepaalde insekten mak.en. 

1. waar goed 269 66 

2. onwaar fout 138 34 

25. Binnenkort zal in de veeteelt gebruik worden gemaak.t van een 

knrising tussen een schaap en een geit (een zogenaamde scheit). 
1. waar fout 82 20 
2. onwaar goed 325 80 

26. Kinderen hebben dezelfde erfelijke eigenschappen als hun ouders. 

1. waar fout 237 58 
2. onwaar goed 170 42 

27. Binnenkort zullen in de winkel pomato's te koop zijn: vruchten 

van een plant die ontstaan is door het samenvoegen van de cellen 

van een aardappel- en een tomatenplant 

1. waar fout 82 20 

2. onwaar goed 325 80 
28. Het overbrengen van de erfelijke eigenschappen van het ene naar 

het andere organisme kan alleen als die organismen van dezelfdc 
soon zijn. 

1. waar fout 246 60 

2. onwaar goed 161 40 

29. Men kan de erfelijke eigenschappen van een dier zodanig veranderen 

dat die dieren menselijke groeihonnonen gaan produceren. 

1. waar goed 121 30 
2. onwaar fout 286 70 

30. Aile genen van alle levende wezens op aarde zijn opgebouwd uit 

slechts 4 a 5 verschillende bouwstenen. 
1. waar goed 154 38 

2. onwaar fout 253 62 

(De goede antwoorden zijn geherkodeerd in vier kennisscores: een voor elk kennisblok en een 
totaalscore.) 

Score kennisblok biologie/erfelijkheidsleer (12 beweringen) 

1 3 

2 6 1 

3 16 4 
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4 35 9 
5 40 10 
6 64 16 
7 94 23 
8 64 16 

9 48 12 

10 31 8 
I 1 5 1 
12 1 1 

Score biotechnologische toepassingen (17 beweringen) 

4 1 1 
5 1 1 
6 8 2 
7 17 4 
8 33 8 
9 62 15 
10 75 18 
I 1 76 19 
12 59 14 
13 35 9 
14 27 7 
15 9 2 
16 4 1 

Score wetgeving (1 bewering) 

0 168 41 

239 59 
Score totaal (30 beweringen) 

8 1 1 
9 2 1 
10 4 1 
I I 5 1 
12 10 2 
13 13 3 
14 25 6 
15 35 9 
16 39 10 
17 44 11 
18 39 10 
19 47 12 
20 51 13 
21 36 9 



8 

22 26 6 

23 11 3 

24 8 2 

25 4 

26 5 

27 2 

Schenn 33. 

Nu volgen 40 toepassingen van biologische technieken. Een aantal daarvan spreken voor 

zichzelf. Bij een aantal andere worden speciale technieken genoemd, zoals 'klonen', 'bet 

samensmelten van cellen', en 'genetisch veranderen'. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven 

van deze technieken. 

We verzoeken u om deze uitleg eerst een paar maal rustig door te lezen, ook wanneer u de 

technieken al denkt te kennen. Als u tijdens de beantwoording van de vragenlijst uitleg nodig 

heeft over deze technieken, druk dan op de hulptoetli F3. Als er geen verwijzing naar de 

hulptoets verschijnt dan is er in de toepassing ook geen sprake van een van deze speciale 

technieken. 

We willen u vragen om bij elke toepassing aan te geven: 

a) of u wel eens van deze toepassing heeft gehoord ( ja of nee); en 

b) hoe u die toepassing beoordeelt (uw oordeel kan heel positief, positief, tarnelijk 

positief, niet positief en niet negatief, tarnelijk negatief, negatief of heel negatief zijn). 

Schenn 34. 

Wat is klonen ? 

Voorde voortplanting van planten, dieren en mensen zijn gewoonlijk 2 ouders nodig. De 

nakomelingen erven eigenschappen van beide ouders. Men kan echter ook nakomelingen laten 

ontstaan uit 1 ouder. Deze nakomelingen zijn precies gelijk aan die ene ouder, zij hebben 

dezelfde erfelijke eigenschappen. Bij planten kan men een stekje nemen of men kan aparte 

cellen opkweken tot nieuwe planten. Bij dieren kan men de kem van een eel met de erfelijke 

eigenschappen van de ouder in een onbevruchte eicel zetten. Of men kan het embryo (de vrucht) 

in een heel vroeg stadium in stukjes verdelen. Dit beet klonen: uit die cellen of die stukjes 

groeien gelijke nakomelingen. 

Schenn 35. 

Wat is het samensmelten van cellen ? 

Levende organismen (planten, mensen, dieren) bestaan uit cellen. In zo'n eel zit een celkem, 

waarin de erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen. Onder speciale omstandigheden kan men 

twee cellen van verschillende organismen met elkaar laten versmelten (bijvoorbeeld een eel van 
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een soort kool met een eel van een andere soort kool, of een eel van muis met die van een koe). 

De ert'el ijke eigenschappen worden daardoor niet veranderd maar zij worden gemengd. 

Hierdoor ont-;taat een eel met een combinatie van de erfelijke eigenschappen van de 

oorspronkelijke twee cellen. 

Schenn 36. 

Wat is genetisch veranderen ? 

Levende organismen (bacterien, planten, mensen, dieren) bestaan uit cellen. In een eel zit een 

celkem, waarin de erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen (in een chemische verbinding die 

DNA heet). Er zijn methoden om een erfelijke eigenschap (een stukje DNA) van een organi~me 

over te zetten in bet bestaande DNA van een ander organisme. Ook kan men een erfelijke 

eigenschap uit-;chakelen. Hierdoor kan men organismen laten ontstaan waarvan de erfelijke 

eigenschappen zijn veranderd. Dit wordt genetisch veranderen genoemd De organismen 

kunnen van dezelfde soort zijn (bijvoorbeeld bij het overbrengen van een erfelijke eigenschap 

van een plant naar een andere plant). Zij kunnen ook van verschillende soorten zijn 

(bijvoorbeeld bij het overbrengen van een erfelijke eigenschap van een mens naar een dier). 

Schenn 37 t/m 116. 

(De toepassingen 1tlm40 worden op ajionderlijke schermen en random aangeboden, telkens 
voorafgegaan door 'De volgende vragen gaan over de toepassing:'. Bij elke toepassing wordt 
gevraagd naar de bekendheid ("Heeft u wel eens van deze toepassing gehoord ?') en de attitude 
('Hoe beoordeelt u deze toepassing ?'). Bij deze vervolgvragen verschijnt de toepassing steeds 

boven in beeld. Bij speciale technieken is vermeld: Voor informatie over "techniek" druk F3'). 

1. Het gebruik van bacterien voor de productie van compost uit plantaardig 

afval. 

Bekendheid: 

1. ja 260 64 
2. nee 147 36 

Attitude: 

1. heel positief 91 22 

2. positief 156 38 

3. tamelijk positief 83 20 

4. niet positief en niet negatief 64 16 

5. tamelijk negatief 7 2 

6. negatief 5 1 

7. heel negatief 1 1 
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2. Het klonen van chrysanten voor een groot~halige productie. 

Bekendheid: 

1. ja 177 43 

2. nee 230 57 

Attitnde: 

1. heel positief 32 8 

2. positief 87 21 

3. tamelijk positief 106 26 

4. niet positief en niet negatief 141 35 

5. tamelijk negatief 23 6 

6. negatief 13 3 

7. heel negatief 5 1 

3. Het klonen van cassaves (een eetbare tropische knol) voor het kweken 

van cassaves, die niet aangetast zijn door virussen. 

Bekendheid: 

1. ja 38 9 

2. nee 369 91 

Attitude: 

1. heel positief 23 6 

2. positief 102 25 

3. tamelijk positief 98 24 

4. niet positief en niet negatief 164 40 

5. tamelijk negatief 7 2 

6.negatief 12 3 

7. heel negatief 

4. Het samensmelten van cellen van kool met cellen van andere koolsoorten 

voor het kweken van nieuwe soorten kool, die in andere omstandigheden 

kunnen groeien. 

Bekendheid: 

1. ja 141 35 

2. nee 266 65 

Attitnde: 

1. heel positief 31 8 

2. positief 106 26 

3. tamelijk positief 109 27 

4. niet positief en niet negatief 125 31 

5. tamelijk negatief 21 5 

6. negatief 10 2 

7. heel negatief 5 
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5 . Het genetisch veranderen van bacterien met erfelijke eigenschappen van 

andere bacterien voor de productie van compost uit plantaardig afval. 

Bekendheid : 

1. ja 139 34 

2. nee 268 66 

Attitude: 

1. heel positief 45 11 

2. positief 107 26 

3. tamelijk positief 110 27 

4. niet positief en niet negatief 116 29 

5. tamelijk negatief 14 3 

6. negatief 11 3 

7.heelnegatief 4 1 

6 . l-let genetisch veranderen van chrysanten met erfelijke eigenschappen van 

diverse andere planten voor het kweken van chrysanten met andere kleuren. 

Bekendheid: 

1. ja 210 52 

2. nee 197 48 

Attitude: 

1. heel positief 25 6 

2. positief 95 23 

3. tamelijk positief 95 23 

4. niet positief en niet negatief 146 36 

5. tamelijk negatief 28 7 

6. negatief 13 3 

7. heel negatief 5 1 

7. Het genetisch veranderen van aardappelplanten met een erfeli jke eigenschap 

van een virus voor het kweken van aardappelplanten die weerstand hebben 

tegen dat virus. 

Bekendheid: 

1. ja 124 30 

2. nee 283 70 

Attitude: 

1. heel pos itief 28 7 

2. positief 115 28 

3. tamelijk positief 111 27 

4. niet positief en niet negatief 126 31 

5. tamelijk negatief 16 4 

6.negatief 6 1 

7. heel negatief 5 1 



12 

8. Het genetisch venmderen van aardappelplanten met een erfelijke eigenschap 

van een bacterie zodat die aardappelplanten zelf een chemische stof gaan 

maken die giftig is voor sommige rupsen. 

Bekendheid: 

1. ja 

2. nee 

Attimde: 

1. heel positief 

2. positief 

3. tamelijk positief 

4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief 

6. negatief 

7. heelnegatief 

9. Het genetisch veranderen van aardappelplanten met een erfelijke eigenschap 

van een bacterie zodat die aardappelplanten beter bestand zijn tegen 

onkruidbestrijdingsmiddelen. 

Bekendheid: 

1. ja 

2. nee 

Attimde: 

1. heel positief 

2. positief 

3. tamelijk positief 

4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief 

6. negatief 

7. heel negatief 

55 14 

352 86 

18 4 

48 12 

80 20 

145 36 

75 18 

32 8 

9 2 

107 26 

300 74 

20 5 

79 19 

102 25 

122 30 

50 12 

20 5 

14 3 

10. Het genetisch veranderen van tomatenplanten door het uit'i<:hakelen van een erfelijke 

eigenschap voor het kweken van tomaten die !anger houdbaar zijn en niet zacht worden. 

Bekendheid: 

1. ja 103 25 

2. nee 304 75 

AttiUide: 

1. heel positief 19 5 

2. positief 92 23 

3. tamelijk positief 121 30 

4. niet positief en niet negatief 119 29 

5. tamelijk negatief . 30 7 

6. negatief 16 4 

7. heel negatief 10 2 
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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. 

Bekendheid: 

l. ja 10 2 

2. nee 397 98 

Attitude: 

1. heel positief 14 3 

2. positief 58 14 

3. tamelijk positief 105 26 

4. niet positief en rriet negatief 160 39 

5. tamelijk negatief 40 10 

6. negatief 23 6 

7. heel negatief 7 2 

12. Het kruisen en selecteren van schimmels, die een stof produceren om aan 

veevoer toe te voegen, waardoor de vertering van zogenaamde fosfaten 

wordt bevorderd en er minder extra fosfaten in het voer hoeven te worden 

gedaan. 

Bekendheid: 

t ja 50 12 

2. nee 357 88 

Attitude: 

1. heel positief 33 8 

2. positief 77 19 

3. tamelijk positief 106 26 

4. niet positief en niet negatief 152 37 

5. tameljjk negatief 25 6 

6. negatief 12 3 

7. heel negatief 2 1 

13. Het kruisen van paarden met ezels voor bet fokken van muildieren of mwlezels. 

Bekendheid: 

1. ja 244 60 

2. nee 163 40 

Attitude: 

1. heel positief 8 2 

2. positief 38 9 

3. tamelijk positief 46 11 
4. niet positief en niet negatief 175 43 

5. tamelijk negatief 60 15 

6. negatief 41 10 
7. heel negatief 39 10 
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14. Het klonen van embryo's van rundvee voor het fokken van meerdere 

kalveren met dezelfde kwaliteit. 

Bekendheid: 

1. ja 208 51 

2. nee 199 49 

Attitude: 

1. heel positief 6 I 

2. positief 31 8 

3. tamelijk positief 63 15 

4. niet positief en niet negatief 133 33 

5. tamelijk negatief 103 25 

6. negatief 44 11 

7. heel negatief 27 7 

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

van een middel waannee men snel uit de melk van een koe kan aflezen of 

die koe zwanger is. 

Bekendheid: 

1. ja 11 3 

2. nee 396 97 

Attitude: 

1. heel positief 1 1 

2. positief 18 4 

3. tamelijk positief 40 10 

4. niet positief en niet negatief 174 43 

5. tamelijk negatief 90 22 

6. negatief 55 14 

7.heelnegatief 29 7 

16. Het genetisch veranderen van een virus door het uitschakelen van een 

erfelijke eigenschap voor de productie van een vaccin tegen een virusziekte 

bij varkens. 

Bekendheid: 

1. ja 59 14 

2. nee 348 86 

Attitude: 

1. heel positief 16 4 

2. positief 68 17 

3. tamelijk positief 135 33 

4. niet positief en niet negatief 158 39 

5. tamelijk negatief 17 4 

6. negatief 10 2 

7. heel negatief 3 



15 

17. Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van 

andere bacterien, voor de productie van een vaccin tegen diarree bij biggen. 

Bekendheid: 

I. ja 29 7 

2. nee 378 93 

Attitude: 

1. heel po.c;itief 18 4 

2. positief 64 16 

3. tamelijk positief 107 26 

4. niet positief en niet negatief 177 43 

5. tamelijk negatief 27 7 

6. negatief 6 1 

7. heel negatief 8 2 

18. Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van 

koeien, zodat die bacterien groeihonnonen van runderen produceren, die 

aan koeien kunnen worden gegeven voor een grotere melkproductie. 

Bekendheid: 

1. ja 148 36 

2. nee 259 64 

Attitude: 

1. heel positief 2 1 

2. positief 11 3 

3. tamelijk positief 34 8 

4. niet positief en niet negatief 136 33 

5. tamelijk negatief 115 28 

6. negatief 58 14 

7. heel negatief 51 13 

19. Het genetisch veranderen van kippen met een erfelijke eigenschap van een 

ander kippenras, zodat die kippen meer weerstand hebben tegen een 

kippenziekte (de ziekte van Marek). 

Bekendheid: 

1. ja 64 16 

2. nee 343 84 

Attitude: 

1. heel positief 25 6 
2. positief 98 24 

3. tamelijk positief 119 29 

4. niet positief en niet negatief 123 30 

5. tamelijk negatief 26 6 

6. negatief 13 3 
7. heel negatief 3 1 
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20. Het genetisch veranderen van koeien met een erfelijke eigenschap van 

mensen, zodat die koeien zelf een middel maken tegen uieront~teking 

(mastitis). 

Bekendheid: 

1. ja 36 9 

2. nee 371 91 

Attitude: 

1. heel positief 21 5 

2. positief 52 13 

3. tamelijk positief 82 20 

4. niet positief en niet negatief 162 40 

5. tamelijk negatief 51 13 

6.negatief 23 6 

7. heel negatief 16 4 

21. Het kruisen en selecteren van poliovirussen om een vaccin tegen polio te 

maken. 

Bekendheid: 

I. ja 103 25 

2. nee 304 75 

Attitude: 

1. heel positief 107 26 

2. positief 156 38 

3. tamelijk positief 83 20 

4. niet positief en niet negatief 53 13 

5. tamelijk negatief 3 

6. negatief 3 

7. heel negatief 2 

22. Het samensmelten van cellen van een muis (tumorcellen) met andere cellen 

van een muis (die een bepaalde stof maken) voor de productie van die stof 

ten behoeve van een zwangerschapstest bij mensen. 

Bekendheid: 

1. ja 39 10 

2. nee 368 90 

Attitude: 

1. heel positief 10 2 

2. positief 34 8 

3. tamelijk positief 55 14 

4. niet positief en niet negatief 166 41 

5. tamelijk negatief · 82 20 

6.negatief 35 9 

7. heel negatief 25 6 
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23. Het samensmelten van cellen van een 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. 

Bekendheid: 

1. ja 67 16 

2. nee 340 84 

Attirude: 

1. heel positief 111 27 

2. positief 124 30 

3. tamelijk positief 97 24 

4. niet positief en niet negatief 62 15 

5. tamelijk negatief 6 1 

6.negatief 4 1 

7. heel negatief 3 1 

24. Het genetisch veranderen van een griepvirus door het uit'ichakelen van een 

erfelijke eigenschap voor de productie van een griepvaccin. 

Bekendheid: 

1. ja 113 28 

2. nee 294 72 

Attitude: 

1. heel positief 48 12 

2. positief 112 28 

3. tamelijk positief 121 30 

4. niet positief en niet negatief 106 26 

5. tamelijk negatief 14 3 

6. negatief 3 1 
7. heel negatief 3 1 

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. 

Bekendheid: 

1. ja 169 42 

2. nee 238 58 
Attitude: 

1. heel positief 93 23 

2. positief 117 29 

3. tamelijk positief 107 26 

4. niet positief en niet negatief 76 19 

5. tamelijk negatief 5 1 

6. negatief 7 2 

7.heelnegatief 2 1 
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26. Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van mensen, zodat 

die bacterien menselijke insuline produceren (als medicijn voor suikerziekte bij mensen). 

Bekendheid: 

1. ja 111 27 

2. nee 296 73 

Attitude: 

1. heel positief 

2. positief 

3. tamelijk positief 

4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief 

6. negatief 

7. heel negatief 

27. Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van 

mensen, zodat die bacterien menselijke groeihormonen produceren (die als 

medicijn dienen bij groeistoomissen bij mensen). 

Bekendheid: 

1. ja 

2. nee 

Attitude: 

1. heel positief 

2. positief 

3. tamelijk positief 

4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief 

74 

141 

108 

74 

6 

2 

2 

96 

311 

38 
91 

126 

109 

27 

18 

35 

27 
18 

1 

24 

76 

9 

22 

31 

27 
7 

6. negatief 14 3 

7. heel negatief 2 

28. Het genetisch veranderen van aardappelplanten met een erfelijke eigenschap van 

mensen, zodat die aardappelplanten een grondstof produceren voor bloedpla~ma 

(dat bijvoorbeeld aan mensen in shocktoestand moet worden toegediend). 

Bekendheid: 

1. ja 7 2 

2. nee 400 98 

Attitude: 
1. heel positief 4 7 1 2 

2. positief 79 19 

3. tamelijk positief 99 24 

4. niet positief en niet negatief 128 31 

5. tamelijk negatief 28 7 

6. negatief 18 4 

7. heel negatief 8 2 
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29. Het genetisch veranderen van ratten met een erfelijke eigenschap van 

mensen, zodat die ratten een stof produceren voor de oplossing van stolsels 

in het bloed bij mensen. 

Bekendheid: 

1. ja 30 7 

2. nee 377 93 

Attitude: 

1. heel positief 31 8 

2. positief 77 19 

3. tamelijk positief 99 24 

4. niet positief en niet negatief 125 31 

5. tamelijk negatief 41 10 

6. negatief 18 4 

7. heel negatief 16 4 

30. Het genetisch veranderen van koeien met een erfelijke eigenschap van 

mensen, zodat die koeien een stof produceren die nodig is voor het kunnen 

stollen van bloed bij mensen. 

Bekendheid: 

1. ja 25 6 

2. nee 382 94 

Attitude: 

1. heel positief 28 7 

2. positief 62 15 

3. tamelijk positief 97 24 

4. niet positief en niet negatief 144 35 

5. tamelijk negatief 43 11 

6. negatief 21 5 

7. heel negatief 12 3 

31. Het gebruik van bacterien voor de productie van een stof waarmee 

aspartaam wordt gemaakt (zoetjes ter vervanging van suiker). 

Bekendheid: 

1. ja 59 14 

2. nee 348 86 

Attitude: 

1. heel positief 23 6 

2. positief 63 15 

3. tamelijk positief 83 20 

4. niet positief en niet negatief 176 43 

5. tamelijk negatief 34 8 
6. negatief 22 5 
7. heel negatief 6 1 
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32. Het gebruik van een soort schimmel voor de productie van eiwit uit 

aardolie of aardgas voor gebruik in voedingsmiddelen. 

Bekendheid: 

1. ja 

2. nee 

Attitude: 

1. heel positief 

2. positief 

3. tamelijk positief 

4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief 

6.negatief 

7. heel negatief 

3 3. Het genetisch veranderen van bacterien door het uitschakelen van een 

45 
362 

11 
29 
68 

203 

54 
27 
15 

erfelijke eigenschap, zodat zij de vonning van ijskristallen op aardbeienplanten 

verhinderen waardoor die planten beter tegen nachtvorst kunnen. 

Bekendheid: 

1. ja 

2. nee 

Attitude: 

1. heel positief 

2. positief 

3. tamelijk positief 

4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief 

20 
387 

21 
64 

103 

159 
37 

11 

89 

3 
7 

17 
50 
13 
7 

4 

5 

95 

5 
16 
25 
39 
9 

6. negatief 17 4 
7. heel negatief 6 

34. Het genetisch veranderen van bacterien (melkzuurbacterien) door het aanpassen 

van een erfelijke eigenschap, zodat zij meer weerstand hebben tegen virusziekten 

en een grotere productie van karnemelk en yoghurt mogelijk is. 

Bekendheid: 

1. ja 

2. nee 

Attitude: 

1. heel positief 

2. positief 

3. tamelijk positief 

4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief; 

6. negatief 

7. heel negatief 

61 
346 

11 

61 
117 
160 
38 
14 
6 

15 
85 

3 
15 
29 
39 
9 
3 
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35 . Het genetisch veranderen van bakkersgist met erfelijke eigenschappen van 

hetzelfde soort gist voor de productie van bakkersgist dat het brooddeeg 

sneller laat rijzen . 

Bekendheid: 

1. ja 48 12 

2. nee 359 88 

Attitude: 

1. heel positief 8 2 

2. positief 49 12 

3. tamelijk positief 77 19 

4. niet positief en niet negatief 199 49 

5. tamelijk negatief 45 11 

6. negatief 20 5 

7. heel negatief 9 2 

36. Het genetisch veranderen van een soort gist met een erfelijke eigenschap 

van een plant, zodat dat gist een stof produceert waarmee geleenniddelen 

(voor jam) uit goedkopere grondstoffen kunnen worden gemaakt 

Bekendheid: 

1. ja 18 4 

2. nee 389 96 

Attitude: 

l . heel positief 9 2 

2. positief 61 15 

3. tamelijk positief 81 20 

4. niet positief en niet negatief 194 48 

5. tamelijk negatief 35 9 

6. negatief 23 6 

7 . heel negatief 4 1 

37 . Het genetisch veranderen van een soort gist met een erfelijke eigenschap van 

koeien, zodat dat gist stremsel (chymosine) produceert voor de kaasbereiding. 

Bekendheid: 

1. ja 35 9 

2. nee 372 91 

Attitude: 

1. heel positief 11 3 

2. positief 43 11 
3. ,tamelijk positief 75 18 

4. niet positief en niet negatief 205 50 
5. tamelijk negatief 51 13 
6. negatief 18 4 

7 . heel negatief 4 1 
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38. Het gebruik van bacterien (boterzuurbacterien) voor de productie van een 

grondstof voor biologisch afbreekbare plastics. 

Bekendheid: 

1. ja 105 26 

2. nee 302 74 

Attitude: 

1. heel positief 97 24 

2. positief 118 29 

3. tamelijk positief 98 24 

4. niet positief en niet negatief 83 20 

5. tamelijk negatief 5 

6. negatief 4 

7. heel negatief 2 

39. Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van 

andere bacterien, zodat die bacterien een stof (enzym) produceren voor de 

afbraak van vet in wa~middelen. 

Bekendheid: 

1. ja 108 27 

2. nee 299 73 

Attitude: 

1. heel positief 26 6 

2. positief 97 24 

3. tamelijk positief 113 28 

4. niet positief en niet negatief 148 36 

5. tamelijk negatief 16 4 

6. negatief 5 

7. heel negatief 2 1 

40. Het genetisch veranderen van bacterien met een erfelijke eigenschap van 

andere bacterien, zodat deze bacterien chemisch afval of olie kunnen 

afbreken. 

Bekendheid: 

1. ja 184 45 

2. nee 223 55 

Attitude: 

1. heel positief 123 30 

2. positief 126 31 

3. tamelijk positief 86 21 

4. niet positief en niet negatief 61 15 

5. tamelijk negatief 7 2 

6. negatief 2 

7. heel negatief 2 1 
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Schenn 117 t/m 125. 

Tot slot willen we u graag nog bet volgende vragen: Wat doet u meestal overdag? 

1. schoolgaand of studerend 42 10 

2. huisvrouw of huisman 122 30 

3. fulltime werkend 136 33 

4. parttime werkend (minder dan 36 uur per week) 40 10 

5. werkloos, ziek of arbeidsongeschikt (uitkering) 16 4 

6. gepensioneerd 51 13 

Kreeg u tijdens uw opleiding na de lagere school ook les in biologie? 

0. n.v.t. alleen lagere school gehad 25 6 

1. ja 254 62 

2. nee 128 31 

Was dat in 1 schooljaar of in meer schooljaren? 

0. n.v.t. alleen lagere school of geen biologie gehad 153 38 

1. in 1 schooljaar 32 8 

2. in meer schooljaren 222 55 

Als u op dit moment zou moeten stemmen voor de Tweede Kamer, 

op welke partij zou u dan stemmen? 

1.CDA 110 27 

2. PVDA 64 16 

3. VVD 48 12 

4. 066 105 26 

5. Groen Links 29 7 

6. SP 2 1 

7. SGP 1 1 

8. GPV 3 1 

9. RPF 6 1 

10. Centrum Democraten 8 2 

11. overige 31 8 

Welk dagblad leest u regelmatig? Indien u meer dagbladen regelmatig leest, 

wilt u dan het dagblad aangeven dat u bet meest leest ? 

1. Telegraaf 51 13 
2. Algemeen Dagblad 40 10 
3. Volkskrant 29 7 
4. NRC 14 3 
5. Trouw 12 3 
6. Parool 10 2 
7. regionaal dagblad 167 41 
8. overige 34 8 
9.geen 50 12 
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Hoe vaak leest u daarin berichten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van de toepassing van biologische technieken ? 
0. n.v.t. (leest geen krant) 

1. heel vaak 

2.vaak 

3. zo nu en d.an 

4. zelden 

5. nooit 

Hoe vaak ziet of hoort u op de tv of de radio programma's of berichten over 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van biologische 

technieken ? 

1. heel vaak 

2. vaak 

50 

6 

44 

157 

117 

33 

3 
26 

12 

1 

11 

39 

29 

8 

1 

6 

3. zo nu en dan 200 49 

4. zelden 146 36 

5. nooit 32 8 

Welk soort programma's is dat vooral ? (Meer antwoorden mogelijk) 

1. actualiteitenprogramma's of hetjournaal 0. n.v.t. (kijkt/luistert nooit) 32 8 

1. genoemd 279 69 

2. niet genoemd 96 24 

2. speciale programma's over dit onderwerp 0. n.v.t. (kijkt/luistert nooit) 32 8 

1. genoemd 128 31 

2. niet genoemd 247 61 

3. overige programma's 0. n.v.t. (kijkt/luistert nooit) 32 8 

1. genoemd 18 4 

2. niet genoemd 357 88 

Hoe geinteresseerd bent u in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

de toepassing van biologische technieken ? 
1. heel gei'nteresseerd 17 

2. tamelijk ge'interesseerd 136 

3.neutraal 142 

4. niet zo ge'interesseerd 90 

5. helemaal niet gei'nteresseerd 22 

(De volgende variabelen zijn niet in de vragenlijst opgenomen omdat de gegevens reeds 
aanwezig waren in het NIPO-bestand.) 
Gelilacht 

1. man 

2. vrouw 

Leeftijd (als continue variabele en in cohorten) 

1. 16 - 29 jaar 

2. 30 - 39 jaar 

199 

208 

116 

75 

4 

33 

35 

22 

5 

49 

51 

28 

18 
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3. 40 - 49 jaar 64 16 

4. 50 - 59 jaar 61 15 

5. 60 + 91 22 

Gezinsgrootte 

1. I persoon 33 8 

2. 2 personen 159 39 

3. 3 personen 90 22 

4. 4 personen 90 22 

5. 5 personen 30 7 

6. 6 personen of meer 5 1 

Provincie 

1. Groningen 19 5 
2. Friesland 14 3 

3. Drente 13 3 

4. Overijssel 25 6 

5. Gelderland 52 13 
6. Flevoland 5 1 

7. Utrecht 21 5 
8. Noord-Holland 69 17 

9. Zuid-Holland 94 23 

10. Zeeland 13 3 

11. Noord-Brabant 58 14 

12. Limburg 24 6 

Gemeentegrootte 

1. > 400.000 51 13 
2. 100.000-400.000 68 17 
3. 50.000-100.000 65 16 

4. 20.000-50.000 92 23 

5. 10.000-20.000 79 19 

6. 5.000-10.000 40 10 

7. < 5.000 12 3 

Geografisch district 

1. 3 grote steden 60 15 
2. rest west 124 30 
3. noord 46 11 
4. oost 82 20 
5. zuid 95 23 

Bruto gezinsinkomen per jaar 

I. minder dan f. 15.000 16 4 
2. f.15 .000 - f.24.000 33 8 
3. f.24.000 - f.33.000 61 15 
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4. f.33.000 - f.51.000 127 31 

5. f.51.000 - f.99.000 139 34 

6. f. 99.000 of meer 31 8 

Welstand (NIPO-codering; combinatie van opleidings- en beroepsniveau) 

1. A 61 15 

2. BB 80 20 

3. BO 93 23 

4. c 148 36 

5. D 25 6 

Hoogst gevolgde opleiding respondent 

1. lager onderwijs (LO, LA VO, VGLO) 64 16 

2. lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, ITO, LEAO) 101 25 

3. middelbaar algemeen onderwijs (MAVO, IVO, MULO, ULO, 

3 jarige HBS, e.d.) 65 16 

4. middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, UTS, MEAO, etc.) 63 15 

5. hoger algemeen onderwijs (HA VO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 

MMS,HBS) 34 8 

6. hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, WO-kandidaats) 51 13 

7. wetenschappelijk onderwijs (doctoraal) 29 7 

Onderwijs met diploma afgesloten 

1. ja 264 65 

2. nee 101 25 

3. nog bezig met dit onderwijs 42 10 

Momenteel werkzaam 

1. ja 195 48 

2. nee 212 52 

Aantal kinderen in het huishouden 

1. geen 181 44 

2. 1 kind 94 23 

3. 2 kinderen 100 25 

4. 3 kinderen 27 7 

5. 4 of meer kinderen 5 1 

Plaats in huishouden 

1. hoofdkostwinner 219 54 

2. echtgenoot/echtgenote van hoofdkostwinner 135 33 

3. vaste partner (ongehuwd) van hoofdkostwinner 17 4 

4. ouder/schoonouder van hoofdkostwinner 1 1 

5. kind van de hoofdkostwinner 34 8 

6. huisgenoot/huisgenote 

7. anders 1 1 
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Burgerlijke staat 

1. ongehuwd, nooit gehuwd geweest 80 20 

2. gehuwd 296 73 

3. weduwe/weduwnaar 17 4 

4. gescheiden (van echt) 12 3 

5. gescheiden (van tafel en bed) 2 1 

Kerkelijke gezindte 

1. rooms-katholiek 146 36 

2. nederlands hervormd 66 16 

3. gereformeerd 29 7 

4. andere kerkelijke gezindte 20 5 

5. geenkerkelijke gezindte 146 36 

Soort baan 

0. n.v.t. (niet werkzaam) 209 51 

l. zelf standig werkzaam 24 6 

2. werkzaam bij de overheid 35 9 

3. ergens anders in loondienst 139 34 

Beroepsgroep (zelfstandigen) 

0. n.v.t. (niet werkzaam, loondienst) 383 94 

1. bedri jfshoof d/direkteur ( 10 of meer werknemers) 2 1 

2. bedrijfshoofd/direkteur (minder dan 10 werknemers) 7 2 

3. zelfstandig, hoger vrij beroep 12 3 

4. zelfstandig, boer of tuinder 3 1 

Soort arbeidskontrakt (loondienst) 

0. n.v.t. (niet werkzaam, zelfstandig) 233 57 

1. kontrakt voor onbepaalde tijd 142 35 

2. kontrakt voor bepaalde tijd 19 5 

3. uitzendwerk 2 1 

4. anders 11 3 

Beroepsgroep (loondienst) 

0. n.v.t. (niet werkzaam, zelfstandig) 233 57 

1. hogere employe 24 6 

2. middelbare employe 67 16 

3. lagere employe 37 9 

4. geschoolde handarbeider 26 6 

5. ongeschoolde handarbeider 20 5 

Gezinssituatie gehuwden, niet-alleenstaanden 

0. n.v.t. (ongehuwd, alleenstaand) 111 27 

1. met echtgenoot/ote en kinderen 176 43 

2. met echtgenoot/ote, zonder kinderen 118 29 

3. zonder echtgenoot/ote, met kinderen 1 1 
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4. anders 

Gezinssituati.e niet-gebuwden, niet-alleenstaanden 

0. n.v.t. (gebuwd, alleenstaand) 

1. zonder partner, met kinderen 

2. met partner, zonder kinderen 

3. met partner en kinderen 

4. bij ouders tbuis 

(De volgende variabelen zijn herkoderingen van bovenstaande gegevens.) 

Programma (combinati.e van de drie onderdelen) 

0. n.v.t (kijkt/luistert nooit) 

1. alleen actualiteiten I journaal 

2. alleen speciale programma's 

3. alleen overige programma's 

4. actualiteiten I joumaal en speciale programma's 

5. actualiteiten I journaal en overige programma's 

7. actualiteiten I joumaal, speciale en overige programma's 

Gezinssituati.e totaal 

1. alleenstaand 

2. met partner en kinderen 

3. alleen met partner 

4. alleen met kinderen 

5. kind bij ouders 

6. anders 

Scberm 126. 

329 

14 

24 

7 

33 

32 

233 

83 

13 
41 

1 

4 

33 

183 

142 

15 

33 

1 

(Mededeling over de score op de kennistest De score is de som van bet aantal goede 

antwoorden: 'U beeft ... antwoorden goed', metals toelicbting: 

81 

3 
6 

2 

8 

8 

57 

20 

3 

10 

1 

8 

45 

35 

4 

8 

1 - 10 goed: 'Uw score geeft aan dat u belaas vaak bet verkeerde antwoord bebt gekozen; 

maar een lage score komt vaak voor bij dit moeilijke onderwerp.' 

10 - 15 goed: 'Niet slecbt; uw score komt in de buurt van die van de gemiddelde 

Nederlander.' 

16 - 18 goed: 'Niet slecbt; uw score is ongeveer die van de gemiddelde Nederlander' 

19 - 21 goed: 'U bent tamelijk goed op de boogte' 

22 - 24 goed: 'U bent goed op de boogte' 

25 - 27 goed: 'U bent zeer goed op de boogte' 

28 - 30 goed: 'U bent een expert!') 

Scberm 127. 

Gelegenheid voor bet intypen van commentaar op de vragenlijst of bet onderwerp. 
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2. Vragenlijst en antwoordfrequenties hoofdonderzoek 

Bij de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van draagbare computers. De vragenlijst beeft 

daarom de vorm van een serie opeenvolgende schermen met informatie, vragen en antwoordal

tematieven. De interviewers lazen deze schermen voor en lieten de respondenten meekijken. 

Men kon een keuze uit de altematieven maken door het indrukken van cijfertoetsen. Daarnaast 

zijn aan de respondenten kaarten uitgereikt met een uitleg van de gebruikte biotechnologiscbe 

methoden en, bij een aantal sorteervragen, met antwoordaltematieven. Aan het einde van de 

vragenlijst werd men in de gelegenheid gesteld om commentaar te geven. De scbuingedruk.te 

teksten zijn toelichtingen; zij zijn niet in de feitelijke vragenlijst opgenomen. 

Scherm 1. 

Geachte respondent, 

Gaarne zouden wij uw medewerking willen vragen aan een onderzoek naar de oordelen die 

men.sen hebben over een aantal toepassingen van biologische technieken. De vragenlijst bestaat 

uit drie delen. In het eerste deel wordt gevraagd naar de juistheid van een aantal beweringen. Dit 

dient om een idee te krijgen van de kennis die de Nederlandse bevolking van dit onderwerp 

heeft In het tweede deel wordt uw oordeel gevraagd over een aantal toepassingen. En in bet 

derde deel worden nog een paar aanvullende vragen gesteld. 

Scherm 2. 

Hiema volgen 15 beweringen. We willen u vragen om bij elke bewering aan te geven of die 

bewering volgens u waar of niet waar is. Als u bet niet zeker weet, maak clan de keuze die u bet 

beste lijkt. Als u het belemaal niet weet clan zult u het antwoord moeten raden. Maakt u dus in 

elk geval een keuze. 

Aan het einde van de vragenlijst laten we u weten wat het resultaat van uw antwoorden is. 

Scherm 3 t/m 18. 

(Per scherm wordt een bewering aangeboden. Deze wordt voorgelezen door interviewer en 
telkens gevolgd door de vraag: 
'/ s deze bewering vol gens u waar of niet waar ?'Er zijn drie kennisblokken: 
a. biologielerfelijkheidsleer: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 15 (7 beweringen); 
b. biotechnologische toepassingen: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 (7 beweringen); 
c. wetgeving: 12 (1 bewering).) 

N 

1. De meeste bacterien zijn schadelijk voor de mens. 

1. waar fout 201 34 
2. onwaar goed 394 66 
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2. Kinderen lijken op bun ouders omdat re betrelfde soort rode 

bloedlicbaampjes bebben. 

1. waar fout 100 17 

2. onwaar goed 495 83 

3. Er zijn bacterien die van aardolie leven. 

1. waar goed 447 75 

2. onwaar fout 148 25 

4. Het is mogelijk om al in de eerste maand van de zwangerscbap 

vast te stellen of een kind een mongooltje is. 

1. waar goed 376 63 

2. onwaar fout 219 37 

5. De erfelijke eigenscbappen van levende werens worden bepaald 

door bet DNA. 

1. waar goed 541 91 

2. onwaar fout 54 9 

6. Door het zogenaamde klonen van levende werens ontstaan 

precies gelijke nakomelingen. 

1. waar goed 420 71 

2. onwaar fout 175 29 

7. Virussen kunnen word.en besmet door een bacterie. 

1. waar fout 275 46 

2. onwaar goed 320 54 

8. Genetiscbe modificatie is bet doelbewust veranderen van de 

erfelijke eigenscbappen van levende werens. 

1. waar goed 482 81 

2. onwaar fout 113 19 

9. Met enzymen kunnen chemiscbe reacties word.en versneld. 

1. waar goed 522 88 

2. onwaar fout 73 12 

10. Gist voor bet brouwen van bier bestaat uit levende organismen. 

1. waar goed 456 77 

2. onwaar fout 139 23 

11. Men kan op de gewone manier een paard met een erel kruisen. 

1. waar goed 400 67 

2. onwaar fout 195 33 

12. In de wet staat dat de overbeid altijd eerst toestemming moet geven 

voordat een plant, waarvan de erfelijke eigenscbappen via genetiscbe 

modificatie zijn veranderd, op de akker geret mag word.en. 

1. waar goed 386 65 

2. onwaar fout 209 35 
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13. Het is mogelijk om de erfelijke eigenschappcn van planten zo te 

veranderen dat zij zelf de nodige bestrijdingsmiddelen tegen 

bepaalde insekten maken. 

1. waar goed 422 71 

2. onwaar fout 173 29 

14. Men kan de erfelijke eigenschappen van een dier zodanig veranderen 

dat die dieren menselijke groeihonnonen gaan produceren. 

1. waar goed 259 44 

2. onwaar fout 336 56 

15 . Aile genen van alle levende wezens op aarde zijn opgebouwd uit 

verschiJlende combinaties van slechts 4 a 5 bouwstenen. 

1. waar goed 344 58 

2. onwaar fout 251 42 

(De goede antwoorden zijn geherkodeerd in vier kennisscores: een voor elk kennisblok en een 
voor de totaalscore.) 

Score kennisblok biologie/erfelijkheidsleer (7 beweringen) 

0 1 0 

l 6 1 

2 24 4 

3 47 8 

4 105 18 

5 125 21 

6 177 30 

7 110 18 

Score biotechnologische toepassingen (7 beweringen) 

0 2 0 

1 11 2 

2 41 7 

3 52 9 

4 139 23 

5 159 27 

6 131 22 

7 60 10 

Score wetgeving (1 bewering) 

0 209 35 

386 65 
Score totaal (15 beweringen) 

3 6 1 
4 2 0 
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5 15 3 

6 18 3 

7 37 6 

8 50 8 
9 45 8 
10 86 14 

11 101 17 

12 105 18 

13 79 13 

14 32 5 

15 19 3 

Aan bet einde van de vragenlijst laten we u weten wat het resultaat van uw antwoorden is. 

Maar als u nu aan uzelf een rapportcijfer tussen 0 en 10 zou moeten geven voor de beant

woording van deze lijst met beweringen, welk cijfer zou u dan geven ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

Scherm 19. 

4 

5 

21 

64 

132 

184 

125 

44 

10 

6 

1 

1 

4 

11 

22 

31 

21 

7 

2 

1 

Nu volgen 10 toepassingen van biologische technieken. Een aantal daarvan spreekt voor 

zichzelf. Bij een aantal andere worden speciale technieken genoemd, zoals 'klonen', 'het 

samensmelten van cellen', en 'genetisch veranderen'. Hiervan geef ik eerst een korte uitleg. Als 

u tijdens de beantwoording van de vragen uitleg nodig heeft over deze technieken, vraag daar 

dan gerust nog een keer naar. Bij elke toepassing wordt u een aantal vragen gesteld. 

Dan volgt nu eerst de uitleg van de technieken. (De respondent kan op kaart mee lezen als hij/zij 

dat wenst.) 

Scherm 20. 

Wat is klonen ? 
Voor de voortplanting van planten, dieren en mensen zijn gewoonlijk 2 ouders nodig. De 

nakomelingen erven eigenschappen van beide ouders. Men kan echter ook nakomelingen laten 

ontstaan uit 1 ouder. Deze nakomelingen zijn precies gelijk aan die ene ouder, zij hebben 
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dezelfde erfelijke eigensehappen. Bij planten kan men een stekje nemen of men kan aparte 

eellen opkweken tot nieuwe planten. Bij dieren kan men de kem van een eel met de erfelijke 

eigensehappen van de ouder in een onbevruehte eieel zetten. Of men kan het embryo (de vrueht) 

in een heel vroeg stadium in stukjes verdelen. Dit heet klonen: uit die eellen of die stukjes 

groeien gelijke nakomelingen. 

Seherm 21. 

Wat is het samensmelten van eellen ? 

Levende organismen (planten, mensen, dieren) bestaan uit eellen. In zo'n eel zit een eelkem, 

waarin de erfelijke eigensehappen liggen opgeslagen. Onder speciale omstandigheden kan men 

twee eellen van versehillende organismen met elkaar laten samensmelten (bijvoorbeeld een eel 

van een soort kool met een eel van een andere soort kool, of een eel van muis met die van een 

koe). De erfelijke eigensehappen warden daardoor niet veranderd maar zij worden gemengd. 

Hierdoor ontstaat een eel met een eombinatie van de erfelijke eigenschappen van de 

oorspronkelijke twee eellen. 

Sehean 22. 

Wat is genetiseh veranderen? 

Levende organismen (bacterien, planten, mensen, dieren) bestaan uit eellen. In een eel zit een 

eelkem, waarin de erfelijke eigensehappen liggen opgeslagen (in een chemisehe verbinding die 

DNA heet). Er zijn methoden om een erfelijke eigensehap (een stukje DNA) van een organisme 

over te zetten in het bestaande DNA van een ander organisme. Ook kan men een erfelijke 

eigensehap uitsehakelen. Hierdoor kan men organismen laten ontstaan waarvan de erfelijke 

eigensehappen zijn veranderd. Dit wordt genetisch veranderen genoemd. De organismen 

kunnen van dezelfde soort zijn (bijvoorbeeld bij het overbrengen van een erfelijke eigenschap 

van een plant naar een andere plant). Zij kunnen ook van verschillende soorten zijn 

(bijvoorbeeld bij het overbrengen van een erfelijke eigensehap van een mens naar een <lier). 

Seherm 23 t/m 112. 

(De toepassingen 1 t/m JO worden op afzo11derlijke schermen en random aangeboden, telkens 
voorafgegaan door 'De volgende vrage11 gaan over de toepassing:'. Bi} elke toepassing wordt 
gevraagd naar de bekendheid ('Heeft u we/ eens van deze toepassing gehoord ?'),de attitude 
('Hoe beoordeelt u deze toepassing ?')en het oordeel over 5 argumenten en 2 emoties ('Nu 

volgen een aantal uitspraken over deze toepassing. Zou u re/kens willen aangeven hoe u over 
die bewering denkt ?').Bi} deze vervolgvragen verschijnt de toepassing steeds boven in beeld. 
De respondent kan op het scherm meekijken.) 
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1. Het samensmelten van cellen van kool met cellen van andere koolsoonen 

voor het kweken van nieuwe soorten kool, die in andere omstandigheden 

kunnen groeien. 

Bekendheid: 

1. ja 302 51 
2. nee 293 49 

Attitude 

1. heel positief 133 22 

2. positief 229 38 

3. tamelijk positief 116 19 

4. niet positief en niet negatief 60 10 
5. tamelijk negatief 22 4 

6. negatief 15 3 
7. heel negatief 20 3 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

1. mee eens 319 54 

2. een beetje mee eens 164 28 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

55 

18 

39 

38 

68 

112 

103 

274 

78 

78 

208 

67 

5. mee oneens 164 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

9 

3 
7 

6 

11 

19 

17 

46 

13 

13 

35 

11 

28 

1. mee eens 47 8 

2. een beetje mee eens 51 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 82 14 

4. een beetje mee oneens 89 15 

5. mee oneens 326 55 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. mee eens 36 6 
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2. een beetje mee eens 60 10 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 118 20 
4. een beetje mee oneens 101 17 
5. mee oneens 280 47 
Em . 1. Over deze toepa11sing ben ik enthousiast. 

1. mee eens 162 27 
2. een beetje mee eens 177 30 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 127 21 
4. een beetje mee oneens 49 8 
5. mee oneens 80 13 
Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 32 5 
2. een beetje mee eens 47 8 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 78 13 
4. een beetje mee oneens 78 13 
5. mee oneens 360 61 

2. Het genetisch veranderen van tomatenplanten door het uitschakelen van een 

erfeljjke eigenschap voor het kweken van tomaten die langer houdbaar zijn 

en niet zacht worden. 

Bekendheid: 

1. ja 270 45 
2. nee 325 55 
Attitude 

1. heel positief 104 17 
2. positief 211 35 
3. tamelijk positief 100 17 
4. niet positief en niet negatief 67 11 
5. tamelijk negatief 45 8 
6. negatief 37 6 
7. heel negatief 31 5 
Arg. 1. Deze toepa11sing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

1. mee eens 372 63 
2. een beetje mee eens 131 22 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 37 6 
4. een beetje mee oneens 13 2 
5. mee oneens 42 7 
Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 55 9 
2. een beetje mee eens 75 13 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 112 19 
4. een beetje mee oneens 77 13 
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5. mee oneens 276 46 

Arg. 3. Deze toepa~sing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

l. mee eens 50 8 

2. een beetje mee eens 54 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 177 30 

4. een beetje mee oneens 85 14 

5. mee oneens 229 38 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenren overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 54 9 

2. een beetje mee eens 54 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 92 15 

4. een beetje mee oneens 86 14 

5. mee oneens 309 52 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. mee eens 50 8 

2. een beetje mee eens 64 11 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 136 23 

4. een beetje mee oneens 79 13 

5. mee oneens 266 45 

Em. 1. Over deze toepassing hen ik enthousiast. 

1. mee eens 123 21 

2. een beetje mee eens 181 30 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 118 20 

4. een beetje mee oneens 67 11 

5. mee oneens 106 18 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 43 7 

2. een beetje mee eens 54 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 70 12 

4. een beetje mee oneens 78 13 

5. mee oneens 350 59 

3. Het k.lonen van embryo's van rundvee voor het fokken van meerdere 

kalveren met dezelfde kwaliteit. 

Bekendheid: 

1. ja 387 65 

2. nee 208 35 

Attitude 

1. heel positief 16 3 

2. positief 80 13 

3. tamelijk positief 75 13 



4. niet positief en niet negatief 

5. tamelijk negatief 

6. negatief 

7. heel negatief 

87 
116 
129 
92 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

15 
19 
22 
15 

1. mee eens 252 42 
2. een beetje mee eens 167 28 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

62 
40 
74 

108 
83 

111 
81 

212 

33 
51 

115 
78 

318 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 236 
2. een beetje mee eens 131 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 66 
4. een beetje mee oneens 58 
5. mee oneens 104 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

10 

7 

12 

18 
14 
19 
14 
36 

6 
9 

19 
13 
53 

40 
22 
11 
10 
17 

1. mee eens 102 17 
2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

85 
134 
67 

207 

34 
71 

101 

96 
293 

14 
23 
11 

35 

6 

12 
17 
16 
49 

37 
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Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 194 33 

2. een beetje mee eens 129 22 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 46 8 
4. een beetje mee oneens 67 11 

5. mee oneens 159 27 

4. Het genetisch veranderen van bacterien met een erlelijke eigenschap van 

koeien, zodat die bacterien groeihorrnonen van mnderen produceren, die 

aan koeien kunnen worden gegeven voor een grotere melkproductie. 

Bekendheid: 

1. ja 330 55 

2. nee 265 45 

Attitude 

1. heel positief 11 2 

2. positief 56 9 

3. tamelijk positief 53 9 

4. niet positief en niet negatief 96 16 

5. tamelijk negatief 123 21 

6. negatief 130 22 

7. heel negatief 126 21 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

1. mee eens 184 31 

2. een beetje mee eens 98 16 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 67 11 

4. een beetje mee oneens 72 12 

5. mee oneens 174 29 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 163 27 

2. een beetje mee eens 106 18 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 104 17 

4. een beetje mee oneens 79 13 

5. mee oneens 143 24 

Arg. 3. Deze toepa<;sing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 15 3 

2. een beetje mee eens 33 6 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 96 16 

4. een beetje mee oneens 88 15 

5. mee oneens 363 61 

Arg. 4. Bij deze toepa<;sing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 212 36 
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2. een beetje mee eens 118 20 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 79 13 

4. een beetje mee oneens 54 9 

5. mee oneens 132 22 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. mee eens 142 24 

2. een beetje mee eens 107 18 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 130 22 

4. een beetje mee oneens 59 10 

5. mee oneens 157 26 

Em. 1. Over deze toepa<;sing ben ik enthousiast. 

1. mee eens 24 4 

2. een beetje mee eens 51 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 89 15 

4. een beetje mee oneens 90 15 

5. mee oneens 341 57 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 174 29 

2. een beetje mee eens 106 18 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 92 15 

4. een beetje mee oneens 67 11 

5. mee oneens 156 26 

5. Het genetisch veranderen van koeien met een erfelijke eigenschap van 

mensen, zodat die koeien zelf een middel maken tegen uierontsteking 

(mastitis). 

Bekendheid: 

1. ja 96 16 

2. nee 499 84 

Attitude 

1. heel positief 56 9 

2. positief 140 24 

3. tarnelijk positief 112 19 

4. niet positief en niet negatief 96 16 

5. tarnelijk negatief 56 9 

6. negatief 80 13 

7. heel negatief 55 9 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

1. mee eens 190 32 

2. een beetje mee eens 155 26 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 115 19 

4. een beetje mee oneens 44 7 
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5. mee oneens 91 15 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor bet milieu. 

l. mee eens 52 9 

2. een beetje mee eens 52 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 130 22 

4. een beetje mee oneens 87 15 

5. mee oneens 274 46 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 55 9 

2. een beetje mee eens 66 11 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 134 23 

4. een beetje mee oneens 70 12 

5. mee oneens 270 45 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 140 24 

2. een beetje mee eens 97 16 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 104 17 

4. een beetje mee oneens 77 13 

5. mee oneens 177 30 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. meeeens 63 11 

2. een beetje mee eens 68 11 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 146 25 

4. een beetje mee oneens 86 14 

5. mee oneens 232 39 

Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousia~t. 

1. mee eens 63 11 

2. een beetje mee eens 125 21 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 141 24 

4. een beetje mee oneens 76 13 

5. mee oneens 190 32 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 93 16 

2. een beetje mee eens 96 16 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 88 15 

4. een beetje mee oneens 98 16 

5. mee oneens 220 37 

6. Het samensmelten van cellen van een muis (tumorcellen) met andere cellen 

van een muis (die een bepaalde stof maken) voor de productie van die stof 

ten behoeve van een zwangerschapstest bij mensen. 



Bekendheid: 

1. ja 119 20 

2. nee 476 80 

Attitude 

1. heel positief 25 4 

2. positief 107 18 

3. tamelijk positief 94 16 

4. niet positief en niet negatief 117 20 

5. tamelijk negatief 85 14 

6. negatief 98 16 

7. heelnegatief 69 12 

Arg. 1. Deze toepa<1sing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

I. mee eens 73 12 

2. een beetje mee eens 89 15 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

150 

61 

222 

69 

61 

142 

86 

237 

93 

117 

103 

52 

230 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

164 

122 

105 

73 

25 

10 

37 

12 

10 

24 

14 

40 

16 

20 

17 

9 

39 

28 

21 

18 

12 

5. mee oneens 131 22 

Arg. 5. Deze toepa-;sing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. mee eens 64 11 

2. een beetje mee eens 62 10 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

157 

76 

26 

13 

41 
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5. mee oneens 236 40 

Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 

1. mee eens 48 8 

2. een beetje mee eens 104 17 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 122 21 

4. een beetje mee oneens 76 13 

5. mee oneens 245 41 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 111 19 
2. een beetje mee eens 11'4 19 

3. niet .mee eens, maar ook niet oneens 96 16 

4. een beetje mee oneens 82 14 

5. mee oneens 192 32 

7. Het genetisch veranderen van ratten met een erfelijke eigenschap van 

mensen, zodat die ratten een stof produceren voor de oplossing van stolsels 

in het bloed bij mensen. 

Bekendheid: 

1. ja 153 26 

2. nee 442 74 

Attirude 

1. heel positief 93 16 

2. positief 175 29 

3. tarnelijk positief 119 20 

4. niet positief en niet negatief 81 14 

5. tamelijk negatief 39 7 

6. negatief 46 8 

7. heel negatief 42 7 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

1. mee eens 154 26 

2. een beetje mee eens 130 22 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 138 23 

4. een beetje mee oneens 46 8 

5. mee oneens 127 21 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 44 7 

2. een beetje mee eens 52 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 135 23 

4. een beetje mee oneens 92 15 

5. mee oneens 272 46 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 352 59 
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2. een beetje mee eens 126 21 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 51 9 

4. een beetje mee oneens 17 3 

5. mee oneens 49 8 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 123 21 

2. een beetje mee eens 104 17 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 108 18 

4. een beetje mee oneens 73 12 

5. mee oneens 187 31 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. mee eens 52 9 

2. een beetje mee eens 65 11 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 124 21 

4. een beetje mee oneens 95 16 

5. mee oneens 259 44 

Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 

I. mee eens 150 25 

2. een beetje mee eens 157 26 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 107 18 

4. een beetje mee oneens 60 10 

5. mee oneens 121 20 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 97 16 

2. een beetje mee eens 107 18 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 78 13 
4. een beetje mee oneens 79 13 
5. mee oneens 234 39 

8. Het gebruik van bacterien voor de productie van een stof waarmee 

aspartaam wordt gemaakt (zoetjes ter vervanging van suiker). 

Bekendheid: 

1. ja 178 30 

2. nee 417 70 

Attitude 

1. heel positief 61 10 

2. positief 161 27 

3. tamelijk positief 94 16 

4. niet positief en niet negatief 164 28 

5. tamelijk negatief 42 7 
6. negatief 42 7 
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7. heel negatief 31 5 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

1. mee eens 147 25 
2. een beetje mee eens 116 19 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 151 25 
4. een beetje mee oneens 53 9 
5. mee oneens 128 22 

Arg. 2. Deze toepa-;sing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 48 8 
2. een beetje mee eens 52 9 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 196 33 

4. een beetje mee oneens 88 15 

5. mee oneens 211 35 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 132 22 

2. een beetje mee eens 127 21 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 117 20 

4. een beetje mee oneens 52 9 

5. mee oneens 167 28 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 53 9 

2. een beetje mee eens 44 7 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 116 19 

4. een beetje mee oneens 79 13 

5. mee oneens 303 51 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. mee eens 79 13 

2. een beetje mee eens 100 17 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 156 26 

4. een beetje mee oneens 69 12 

5. mee oneens 191 32 

Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousia-;t. 

1. meeeens 90 15 

2. een beetje mee eens 131 22 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 162 27 

4. een beetje mee oneens 61 10 

5. mee oneens 151 25 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 41 7 

2. een beetje mee eens 52 9 
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3. niet rnee eens, maar ook niet oneens 104 17 

4. een beetje mee oneens 88 15 

5. mee oneens 310 52 

9 . Het genetisch veranderen van een soort gist met een erfelijke eigenschap 

van koeien, zodat dat gist stremsel (chymosine) produceert voor de 

kaasbereiding. 

Bekendheid: 

1. ja 104 17 

2. nee 491 83 

Attitude 

1. heel positief 41 7 

2. positief 114 19 

3. tamelijk positief 103 17 

4. niet positief en niet negatief 179 30 

5. tamelijk negatief 51 9 

6. negatief 70 12 

7. heel negatief 37 6 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 

1. mee eens 212 36 

2. een beetje mee eens 161 27 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 130 22 

4. een beetje mee oneens 24 4 

5. mee oneens 68 11 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

l. mee eens 58 10 

2. een beetje mee eens 71 12 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 183 31 

4. een beetje mee oneens 73 12 

5. mee oneens 210 35 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 

1. mee eens 28 5 

2. een beetje mee eens 37 6 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 200 34 

4. een beetje mee oneens 92 15 

5. mee oneens 238 40 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

passeren. 

1. mee eens 92 15 

2. een beetje mee eens 79 13 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 115 19 
4. een beetje mee oneens 86 14 
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5. mee oneens 223 37 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1. mee eens 65 11 

2. een beetje mee eens 73 12 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 184 31 

4. een beetje mee oneens 78 13 
5. mee oneens 195 33 

Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiac;t. 

1. meeeens 47 8 

2. een beetje mee eens 104 17 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 193 32 

4. een beetje mee oneens 90 15 

5. mee oneens 161 27 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 

1. mee eens 63 11 

2. een beetje mee eens 63 11 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 136 23 

4. een beetje mee oneens 84 14 

5. mee oneens 249 42 

10. Het gebruik van bacterien (boterzuurbacterien) voor de productie van een 

grondstof voor biologisch afbreekbare plastics. 

Bekendheid: 

1. ja 282 47 

2. nee 313 53 

Attitude 

1. heel positief 287 48 

2. positief 197 33 

3. tamelijk positief 60 10 

4. niet positief en niet negatief 35 6 

5. tamelijk negatief 7 

6. negatief 5 

7. heel negatief 4 

Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economic. 

1. mee eens 364 61 

2. een beetje mee eens 130 22 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 58 10 

4. een beetje mee oneens 14 2 

5. mee oneens 29 5 

Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 

1. mee eens 36 6 

2. een beetje mee eens 33 6 



3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

63 

63 

400 
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11 
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67 

42 

19 

20 

6 
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5. mee oneens 81 14 

Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen 

pa'>seren. 

1. mee eens 26 4 

2. een beetje mee eens 39 7 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 70 12 

4. een beetje mee oneens 64 11 

5. mee oneens 396 67 

Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 

1 . mee eens 26 4 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwek.kend. 

1. mee eens 

2. een beetje mee eens 

3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

4. een beetje mee oneens 

5. mee oneens 

Scherm 113. 

44 

113 

76 

336 

341 

137 

70 

20 

27 

15 

32 

43 

74 

431 

Nu volgt een aantal vragen over dergelijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 

biologie in het algemeen. 

7 

19 

13 

56 

57 

23 

12 

3 
5 

3 

5 

7 

12 

72 

Op de volgende kaartjes staan de 7 uitspraken van zojuist nog eens. Zou u kunnen aangeven 

welke uitspraak het belangrijkste is voor uw mening over al dit soort nieuwe technieken in de 
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biologic? En welke bewering is daarna het belangrijkste? (Enzovoort, kaartjes steeds 

aannemen en op volgorde leggen; bij respondent controleren of ordening klopt en daarna 
intypen). 

1. als eerste genoemd 

Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economic 

Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 

Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 

Arg. 4. er worden grenzen overschreden 

Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 

Em. 1. enthousiast 

Em. 2. angstwekkend 

2. als tweede genoemd 

Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economic 

Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 

Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 

Arg. 4. er worden grenzen overschreden 

Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 

Em. 1. enthousiast 

Em. 2. angstwekkend 

3. als derde genoemd 

Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economie 

Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 

Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 

Arg. 4. er worden grenzen overschreden 

Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 

Em. 1. enthousiast 

Em. 2. angstwekkend 

4. als vierde genoemd 

Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economie 

Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 

Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 

Arg. 4. er worden grenzen overschreden 

Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 

Em. 1. enthousiast 

Em. 2. angstwekkend 

5. als vijfde genoemd 

Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economic 

Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 

Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 

Arg. 4. er worden grenzen overschreden 

Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 

72 
69 

148 
152 
70 
40 
44 

87 
116 
94 
81 

129 
44 
44 

61 
118 
133 
73 

117 
54 
39 

86 
141 
67 
87 

124 
34 
56 

141 
90 
72 
87 
88 

12 
12 
25 
26 
12 
7 
7 

15 
19 
16 
14 
22 
7 
7 

10 
20 
22 
12 
20 
9 
7 

14 
24 
11 

15 
21 
6 
9 

24 
15 
12 
15 
15 
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Em. 1. enthousiast 50 8 

Em. 2. angstwekkend 67 11 

6. als zesde genoemd 

Arg. l . positieve gevolgen voor de Nederlandse economie 84 14 

Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 43 7 

Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 61 10 

Arg. 4. er worden grenzen overschreden 83 14 

Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 44 7 

Em. 1. enthousiast 149 25 

Em. 2. angstwekkend 131 22 

7. als zevende genoemd 

Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economie 64 11 

Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 18 3 

Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 20 3 

Arg. 4. er worden grenzen overschreden 32 5 

Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 23 4 

Em. 1. enthousiast 224 38 

Em. 2. angstwekkend 214 36 

Schenn 114 t/m 117. 

Hoezeer bent u ge'interesseerd in dit soort nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van de biologie ? 

1. heel ge'interesseerd 97 16 

2. tamelijk ge'interesseerd 292 49 

3. neutraal 140 24 

4. niet zo gelnteresseerd 50 8 

5. helemaal niet gefuteresseerd 16 3 

Hoe vaak denkt u na over dit soort nieuwe ontwikkelingen? 

1. heel vaak 51 9 

2. tamelijk vaak 131 22 

3. soms 297 50 

4. zelden 91 15 

5. nooit 25 4 

Als er iets over deze ontwikkelingen op de radio of tv komt, kijkt/luistert u dan ? 
1. (bijna) altijd 132 22 

2. vaak 185 31 

3. soms 203 34 

3. zelden 59 10 
4. nooit 16 3 
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Hoe belangrijk vindt u deze ontwikkelingen voor u zelf? 

1. heel belangrijk 

2. tamelijk belangrijk 

3. niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk 

4. tamelijk onbelangrijk 

5. heel onbelangrijk 

Schenn 118 en 119. 

Als er nieuwe producten op de markt komen, die door middel van dit soort 

nieuwe technieken zijn gemaakt, zult u ze clan kopen ? 

1. ja, zeker 

2. ja, waarschijnlijk 

3. waarschijnlijk niet 

4. zeker niet 

Als er nieuwe technieken worden ontwikkeld waar u twijfels over heeft, 

gaat u dan zelf protesteren ? 

1. ja, zeker 

2. ja, waarschijnlijk 

3. waarschijnlijk niet 

4. zeker niet 

Schenn 120. 
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Op de volgende 9 kaartjes staan instanties die voorlichting geven over dit soort nieuwe 

ontwikkelingen op het terrein van de biologie. Kunt u aangeven van welk.e instantie u de 

voorlichting het meest betrouwbaar vindt ? En welke u daama het meest betrouwbaar vindt ? 

Leg de kaartjes op volgorde, de betrouwbaarste boven en de minst betrouwbare onder. 

1. als eerste genoemd 

1. overheid/ministerie 68 11 

2. industrie 4 1 

3. wetenschappers 179 30 

4. joumalisten 16 3 

5. milieugroepen 93 16 

6. consumentenorganisaties 201 34 

7. kerkelijke organisaties 18 3 

8. op school 12 2 

9. plaatselijke belangengroepen 4 1 

2. als tweede genoemd 

I. overheid/ministerie 101 17 
2. industrie 16 3 
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3. wetenschappers 126 21 

4. journalisten 32 5 

5. milieugroepen 103 17 

6. consumentenorganisaties 144 24 

7. kerkelijke organisaties 14 2 

8. op school 34 6 

9. plaat"lelijke belangengroepen 25 4 

3. als derde genoemd 

1. overheid/ministerie 106 18 

2. industrie 31 5 

3. wetenschappers 88 15 

4. journalisten 47 8 

5. milieugroepen 102 17 

6. consumentenorganisaties 106 18 

7. kerkelijke organisaties 27 5 

8. op school 47 8 

9. plaat<.;elijke belangengroepen 41 7 

4. als vierde genoemd 

1. overheid/ministerie 84 14 

2. industrie 29 5 

3. wetenschappers 67 11 

4. journalisten 85 14 

5. milieugroepen 107 18 

6. consumentenorganisaties 62 10 

7. kerkelijke organisaties 27 5 

8. op school 72 12 

9. plaatselijke belangengroepen 62 10 

5. als vijfde genoemd 

1 . overheid/ministerie 80 13 
2. industrie 69 12 

3. wetenschappers 41 7 
4. journalisten 86 14 

5. milieugroepen 81 14 
6. consumentenorganisaties 41 7 
7. kerkelijke organisaties 38 6 
8. op school 75 13 
9. plaatselijke belangengroepen 84 14 

6. als zesde genoemd 

1. overheid/ministerie 58 10 
2. industrie 75 13 
3. wetenschappers 40 7 
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4. journalisten 83 14 
5. milieugroepen 46 8 
6. consumentenorganisaties 21 4 
7. kerkelijke organisaties 54 9 
8. op school 98 16 
9. plaatselijke belangengroepen 120 20 

7. als zevende genoemd 

1. overheid/ministerie 42 7 
2. industrie 82 14 
3. wetenschappers 28 5 
4. journalisten 91 15 

5. milieugroepen 37 6 

6. consumentenorganisaties 12 2 

7. kerkelijke organisaties 90 15 

8. op school 113 19 

9. plaatselijke belangengroepen 100 17 

8. als achtste genoemd 

1. overheid/ministerie 39 7 

2. industrie 112 19 

3. wetenschappers 15 3 

4. journalisten 99 17 

5. milieugroepen 18 3 

6. consumentenorganisaties 7 1 

7. kerkelijke organisaties 106 18 

8. op school 91 15 

9. plaatselijke belangengroepen 108 18 

9. als negende genoemd 

1. overheid/ministerie 17 3 

2. industrie 177 30 

3. wetenschappers 11 2 

4. joumalisten 56 9 

5. milieugroepen 8 

6. consumentenorganisaties 0 

7. kerkelijke organisaties 221 37 

8. op school 53 9 

9. plaatselijke belangengroepen 51 9 
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Schenn 121. 

Uit welke bron krijgt u nu de meeste infonnatie over dit soon ontwikkelingen? Leg de kaanjes 

op volgorde met de instantie die naar uw mening de meeste infonnatie geeft bovenaan. Het gaat 

nu alleen om de drie instanties waarvan u de meeste infonnatie krijgt. 

1. als eerste genoemd 

1. overheid/ministerie 64 11 
2. industrie 23 4 
3. wetenschappers 73 12 
4. journalisten 214 36 
5. milieugroepen 72 12 
6. consumentenorganisaties 111 19 
7. kerkelijke organisaties 4 1 
8. op school 29 5 

9. plaatselijke belangengroepen 5 1 
2. als tweede genoemd 

1. overheid/ministerie 101 17 
2. industrie 33 6 
3. wetenschappers 78 13 
4. journalisten 97 16 
5. milieugroepen 108 18 
6. consumentenorganisaties 132 22 
7. kerkelijke organisaties 9 2 
8. op school 22 4 
9. plaatlielijke belangengroepen 15 3 

3. als derde genoemd 

1. overheid/ministerie 98 16 
2. industrie 44 7 
3. wetenschappers 75 13 
4. journalisten 96 16 
5. milieugroepen 102 17 
6. consumentenorganisaties 121 20 
7. kerkelijke organisaties 7 1 
8. op school 20 3 
9. plaatlielijke belangengroepen 32 5 
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Schenn 122. 

En hoe krijgt u die inforrnatie nu? U mag meer antwoorden geven. 

0. ik krijg geen infonnatie 

Via: 

1. de radio of de tv: actualiteitenprogramma's of bet journaal 

2. de radio of de tv: speciale programma's over dit onderwerp 

3. de radio of de tv: overige programma's 

4. de krant 

5. speciale brochures over dit onderwerp 

6. door bet praten met andere mensen, die deskundig zijn 

7. door bet praten met andere mensen in mijn omgeving, die niet 

speciaal deskundig zijn 

Schenn 123. 
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Over welke aspecten van dit soort nieuwe ontwikkelingen zou u graag meer inf onnatie hebben ? 

U mag meer antwoorden geven. 

0. Geen 53 9 

1. De gevolgen voor de Nederlandse economie 89 15 

2. De gevolgen voor de derde wereld 158 27 

3. De gevolgen voor bet milieu 347 58 

4. De gevolgen voor de gezondheid 384 65 

5. De grenzen van de mogelijkheden 178 30 

6. De kwaliteit van de (nieuwe) producten 191 32 

7. De controleerbaarheid van de gevolgen van nieuwe toepassingen 326 55 

8. De regels die gesteld zijn aan bet gebruik van nieuwe toepassingen 227 38 

Schenn 124 t/m 136. 

Als u op dit moment zou moeten stemmen voor de Tweede Kamer, op welke 

partij zou u dan stemmen? 

l.CDA 126 21 

2.PVDA 72 12 

3. VVD 82 14 

4. 066 118 20 

5. Groen Links 47 8 

6. SP 1 0 

7. SGP 6 1 

8. GPV 13 2 

9. RPF 4 
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l 0. Centrum Democraten 7 

11. overige 4 1 

12. geen/ga niet stemmen 110 19 

Welk dagblad leest u regelmatig? lndien u meer dagbladen regelmatig leest, 

wilt u dan het dagblad aangeven dat u het meest leest? 

l. Telegraaf 75 13 

2. Algemeen Dagblad 60 10 

3. Volkskrant 64 11 

4. NRC 44 7 

5. Trouw 25 4 

6. Parool 12 2 

7. regionaal dagblad 232 39 

8. overige 39 7 

9. geen 44 7 

Geslacht 

1. man 282 47 

2. vrouw 313 53 

Leeftijd (als continue variabele en in cohorten) 

1. 16 - 29 jaar 181 30 

2. 30 - 39 jaar 153 26 

3. 40 - 49 jaar 98 17 

4. 50 - 59 jaar 76 13 

5. 60 + 82 13 

9. onbekend 5 1 

Gezinsgrootte 

1. 1 persoon 99 17 

2. 2 personen 164 28 

3. 3 personen 100 17 

4. 4 personen 149 25 

5. 5 personen 59 10 

6. 6 personen of meer 24 4 

Hoogste gevolgde opleiding respondent 

l . lager onderwijs (LO, LA VO, VOLO) 20 3 

2. lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, ITO, LEAO) 81 14 

3. middelbaar algemeen onderwijs (MA VO, IVO, MULO, ULO, 

3 jarige HBS, e.d .) 90 15 

4. middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, UTS, MEAO, etc.) 135 23 

5. hoger algemeen onderwijs (HA VO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 

MMS, HBS) 75 13 

6. hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, WO-kandidaats) 139 23 

7. wetenschappelijk onderwijs (doctoraal) 54 9 
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9. wil niet zeggen 0 

Beroep respondent 

1. bedrijfshoofd/directeur (10 of meer werknemers) 7 1 

2. bedrijfshoofd/directeur (minder dan 10 werknemers) 15 3 

3. zelfstandig, hoger vrij beroep 14 2 

4. zelfstandig, boer of tuinder 4 1 

5. hogere employe 91 15 

6. middelbare employe 144 24 

7. lagere employe 17 3 

8. geschoolde handarbeider 18 3 

9. ongeschoolde handarbeider 2 0 

10. gepensioneerd 48 8 

11. werkloos, arbeidsongeschikt 22 4 

12. student, scholier 86 14 

13. huisvrouw 127 21 

Aantal kinderen in huishouden 

1. geen 247 42 

2. 1 kind 87 15 

3. 2 kinderen 167 28 

4. 3 kinderen 68 11 

5. 4 of meer kinderen 26 4 

Plaats in huishouden 

1. hoofdkostwinner 294 49 

2. echtgenoot/echtgenote van hoofdkostwinner 175 29 

3. vaste partner (ongehuwd) van hoofdkostwinner 17 3 

4. ouder/schoonouder van hoofdkostwinner 0 0 

5. kind van hoofdkostwinner 83 14 

6. huisgenoot/huisgenote 12 2 

7. anders 14 2 

Burgerlijke staat 

1. ongehuwd, nooit gehuwd geweest 191 32 

2. gehuwd 352 59 

3. weduwe/weduwnaar 25 4 

4. gescheiden (van echt) 25 4 

5. gescheiden (van tafel en bed) 2 0 

Welstand (NIPO-codering; combinatie van opleidings- en beroepsniveau) 

1.A 43 7 

2. BB 101 17 

3. BO 168 28 

4. c 212 36 

5. D 71 12 



Regio 

1. 3 grate steden 66 

2. rest westen 170 

3. noorden 97 

4. oosten 129 

5. zuiden 133 

Provincie 

1. Groningen 24 

2. Friesland 34 

3. Drente 39 

4. Overijssel 42 

5. Gelderland 75 

6. Flevoland 12 

7. Utrecht 34 

8. Noord Holland 84 

9. Zuid Holland 118 

10. Zeeland 19 

11. Noord Brabant 63 

12. Limburg 51 

Schenn 137. 

(Mededeling over de score op de kennistest. De score is de som van het aantal goede 

antwoorden: 'U heeft ... antwoorden goed', metals toelichting: 

1 - 5 goed: 'Uw score geeft aan dat u helaas vaak het verkeerde antwoord hebt gekozen; 

maar een lage score komt vaak voor bij dit moeilijke onderwerp' 

11 

29 

16 

22 

22 

4 

6 

7 

7 

13 

2 

6 

14 

20 

3 

11 

9 

6 - 7 goed: 'Niet slecht; uw score komt in de buurt van die van de gemiddelde Nederlander' 

8 - 9 goed: 'Niet slecht; uw score is ongeveer die van de gemiddelde Nederlander' 

I 0 - 11 goed: 'U bent tamelijk goed op de hoogte' 

12 - 13 goed: 'U bent goed op de hoogte' 

14 - 15 goed: 'U bent zeer goed op de hoogte' 

Schenn 138. 

Gelegenheid voor het intypen van commentaar van de respondent op de vragenlijst of het 

onderwerp. 
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3. Commentaar hij hct voorondcrzoek 

De opmerkingen van de respondcntcn z.ijn verdccld io commentaar op de vragenlijst en de 

onderzoeksopzet en commentaar op het onderwerp van onderzoek. Opmerkingen met dezelfde 

hcwoordingen zijn samengenomen. In dat geval is tussen haakjes het aantal van deze opmer

kingen venneld. 

3.1. Commentaar op de vragenlijst en de onderzoeksopzet 

• te moeilijk (6x) 

• te Jang ( 4x) 

• saai I eentonig (2x) 

• gem is antwoordaltematief 'weet niel' 

• deze materie is zo ingewikkeld, dal het oordeel van niet ingewijden geen objectieve waarde 

hecft . 

• ik .•maple van die vragen niet veel dus ik heb maar wal ingevuld. 

• ik vind deze vragenlijst buitengewoon moeilijk, omdat ik de gevolgen van al deze methoden 

niel ken. 

• ik vond het leuk om le horen wat mijn score was. 

3.2. Commentaar op hel onde1werp 

• ik heb belangstelling voor uitkomsten. 

• de bekende vraag "waar is het eind" komt steeds bij mij op. 

• van veel toepassingen heb ik nog nooil gehoord; ik ben bang bij genetische veranderingen: 

de tovemaarsleerling! 

• vcranderingen ter verhoging van geldelijke winst vind ik ontoelaatbaar. 

• wel slaat voorop dat de koeien geen aids moeten hebben. 

• bij cen helangrijk deel van de vragen die gingen over de situatie van dieren in de bio

industrie heb ik een zeer negalief oordeel gegeven; de genetische manipulatie wordt hier 

vol gens mij gebiuikt om de negatieve gevolgen van deze onnatuurlijke manier van vee

houderij te 'verhelpen'; een zeer kwalijke vorm van symptoombestrijding. 

• als men hierdoor dieren extra moeten k wekcn dan vraag ik mij af of hel niet anders kan. 

• als ik positief sta tegenover een bepaalde methode doe ik dat meestal onder voorbehoud 

omdat ik er te weinig van weet; het zou mogelijk kunnen zijn dater naa11t het beoogde doel 

ook negatieve situaties ontstaan. 

• door mij werd uiterst negatief gereageerd, omdat ik zeer emstige bedenkingen heb tegen 

al dat geknoei met mens dieren en natuur ongeacht degenen die dit allemaal bedenken. 

• ik "zit" niet echt goed in de materie, maar mijn verstand zegt dit: sommige toepassingen vind 

ik "te ver gezocht" (bloedplasma uit aardappelplanten) en ik denk dat genetische manipulatie 
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meer gezien zou moeten worden als een van de vele mogelijkheden om bepaalde problemen 

te Jijf te gaan; bijvoorbeeld: het probleem van de bloedstolling; dit kan ook op een minder 

ingrijpende manier opgelost worden, las ik laatst. 

• positief of negatief hangt sterk af of er andere manieren mogelijk zijn om bepaalde dingen te 

regelen of op een andere manier te produceren; die extra informatie ontbreekt; beregenen van 

bijvoorbeeld citrusvruchten is een reeds bestaande bescherming. 

• genetische manipulatie is geen panacee, het blijft vaak symptomatisch. 

• toepassingen waarbij ook kan worden geoogst onder slechte weersomstandigheden (lang

durige droogte) vind ik erg goed en zeer nastrevenswaardig. 

• vooral het genetisch veranderen mag alleen zeer selectief gebeuren; het D.D.T. was het eerste 

biologische bestrijdingsmiddel het werkte de eerste jaren goed daama werden de insecten er 

immuun voor. Als men de erfelijke eigenschappen gaat veranderen komen er waarschijnlijk 

onbekende ziektebeelden waar op dit moment geen medicijnen voor zijn. 

• ik vraag mij af of mijn mening over dit soort zaken van enige invloed is, daar de wetenschap 

toch z'n eigen gang gaat. 
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4. Commentaar bij het hoof dondcr:mek 

De oprnerkingen van de respondenten zijn verdeeld in commentaar op de vragenlijst en de 

onderzoeksopzet, commentaar op het onderwerp van onderzoek en overig commentaar. In de 

eerste twee categorieen is een verdere onderverdeling gemaakt tussen negatief en positief com

mentaar. Opmerkingen met dezelfde bewoordingen zijn samengenomen. In dat geval is tussen 

haakjes het aantal van deze opmerkingen vermeld. 

4.1. Commentaar op de vragenlijst en de onderzoeksopzet 

4.1.1. Negatief 

• (te) moeilijk (21 x) 

• onduidelijke I onnauwkeurige vragen (1 lx) 

• onvoldoende nuancering in antwoord mogelijk (7x) 

• saai I eentonig (7x) 

• ontbreken van antwoordmogelijkheden 'weet niet' I 'geen mening' (6x) 

• informatie gewenst over foute vragen in kennistest (4x) 

• het interview lijkt me niet veelzeggend omdat het teveel een mix is; het statistische klopt niet 

altijd met de werkelijkheid. 

• in de vragenlijst worden appels met peren vergeleken: genetische manipulatie van planten en 

levende wezens worden in een adem genoemd; hierdoor is de vergelijking zeer dubieus. 

• dit zijn toch maar momentopnamen, want als je ze net in de krant of andere media was tegen

gekomen, zou je anders reageren. 

• naar het klonen met menselijke cellen en genetische manipulatie wordt niet gevraagd, terwijl 

dat wel een duidelijk grensgeval is. 

• te weinig diepgang in het onderzoek in verhouding tot het belang van het onderwerp. 

• wanneer een techniek onbekend is, zou je alleen moeten vragen hoe ver men kan gaan met 

deze toepassing en niet verder uitwijden over de gevolgen voor de nederlandse samenleving. 

• de problematiek in het algemeen is wel bekend, maar deze specifieke gevallen zullen bij vrij-

wel niemand bekend zijn. Je kunt dan afvragen of je wel een goed beeld krijgt. 

• ik mis de bibliotheek in de vraag over informatie. 

• ik mis (vak)tijdschriften in de vraag over informatie. 

• ik mis de etische aspecten in de vraag over gewenste informatie. 

• te moeilijk voor oude mensen, meer iets voor de jeugd; maar het bezoek van deze jufrouw 

vond ik Jeuk; ik krijg haast geen bezoek. 

• de opzet van deze enquete is verkeerd; je moet hier niet in het wilde weg vragen over stellen; 

dit helpt de discussie niet; ga peilen met een paar vragen hoe de stemming onder de bevol

king is. 

• er is te weinig informatie over water gebeurt met de ratten en muizen, hoeveel er worden ge

bruikt; bij de inleiding van de vragenlijst zou ik graag wat meer informatie over de proeven 
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willen hebben om een goed gefundeerd oordeel te kunnen geven. 

• bij de vraagstelling zou ik meer gegevens over het technische proces willen zien; wat gebeurt 

er bijvoorbeeld met het geproduceerde vlees, wat is daaraan veranderd, wat zijn de gevol

gen voor het produkt na al die bewerkingen; misschien zou er voor het onderzoek meer in

forrnatie kunnen worden gegeven (2x) 

• volgens mij zijn er genetische manipulaties die veel verder gaan en dus veel angstwekkender 

zijn en die niet in deze enquete ter sprake zijn gekomen; dit was dus m.i. een brave enquete. 

• ik vind dat de aangehaalde onderwerpen nogal onschuldig zijn; ik vraag me af hoe men zou 

reageren, als de onderwerpen wat gevoeliger lagen (grenzen van het toelaatbare overschrij

den, gevaarlijk kunnen zijn voor milieu en gezondheid e.d.). 

• in bepaalde gevallen had ik, naast de gestelde vragen, nog andere vragen verwacht. bijvoor

beeld: bent u voor genetische manipulatie als de smaak van de tomaten nadelig verandert ? 

met betrekking tot de zwangerschapstest mis ik de vraag: zou u er voor zijn als de zwanger

schapstest in een vroegtijdig stadium uitgevoerd wordt teneinde de zwangerschap af te bre

ken of een variant hierop; te denken valt ook aan onderzoeken van de embryo's die bij afbre

ken vrijkomen, etc. 

• dit zijn voortdurend vragen over de toepassingen en niet zoals ik dat graag zou zien over het 

ethisch denken vooraf. 

• de vragen over stremsel en bacterien zijn twijfelachtig omdat de beheersing in de productie

af deling maatgevend voor het antwoord is; deze beheersing bepaalt ook het gevaar voor 

de volk5gezondheid; genetische manipulatie door bijvoorbeeld 11J Wageningen of Gist

Brocades zijn m.i. verantwoord; indien toch vragen over de gezondheid gesteld moeten 

worden, waarom dan niet gevraagd naar de productie van insuline ? 

4.1.2. Positief 

• interressant I leerzaam (20x) 

• zinnig I nuttig onderzoek ( 11 x) 

• goede vragen I goede enquete (9x) 

• het idee dat de mening aan de gewone burger gevraagd wordt over dit onderwerp vind ik erg 

belangrijk. 

4.2. Commentaar op het onderwerp van onderzoek 

4.2.1. Negatief 

• meer infonnatie gewenst over biotechnologische ontwikkelingen en gevolgen daarvan 

(brochure, postbus 51) (11 x) 

• (te) moeilijk onderwerp (1 Ox) 

• angst voor genetische manipulatie (hoe draai je zoiets terug ?) (7x) 

• ik heh van deze I de meeste onderwerpen nog nooit gehoord (6x) 



63 

• ik weet niet wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn (2x) 

• niet interessant (2x) 

• de vragen over de economie staan mij niet aan (als bij deze materie de economie gaat prevale-

ren boven bijvoorbeeld de gezondheid en het milieu, dan zijn we slecht af) (2x) 

• genetische veranderingen mogen niet op commerciele basis worden uitgevoerd (2x). 

• manipulaties met de erfelijke eigenschappen van mensen wijs ik beslist af (2x) 

• er is te weinig informatie voor de gemiddelde Nederlander over deze onderwerpen in het 

beginstadium; bezwaren komen nu altijd te laat ! 

• ik had niet gedacht dater zoveel aan de hand is; waar gaan we naar toe; ik sta versteld. 

• ik vraag me af wat de economie daarmee te maken heeft. 

• ik ben er niet voor; het doet teveel denken aan de tweede wereldoorlog toen Adolf Hitler het 

edel germaanse ras trachtte te produceren; het probleem is, als je hiermee begint waar is dan 

het eind? 

• dat de techniek vooruit gaat is goed maar het moet we! controleerbaar blijven anders weet je 

niet waar het eind is en dan wordt het gevaarlijk. 

• het kan nooit de bedoeling zijn dat we vanuit laboratoria worden geleefd; en je kunt niet aan 

alles knoeien, dan ben je verkeerd bezig. 

• waar houdt het op, waar is de grens bij al dit soon onderzoeken; al die wetenschappers be

zorgen ons meer !a()ten dan Justen. 

• zijn deze nieuwe ontwikkelingen we! zo noodzakelijk als de oude ook goed voldoen. 

• als het medicijn tegen bloedstolsels op een andere manier even goed geproduceerd kan 

worden, dan zou ik de manier met de ratten meteen afkeuren. 

• als ze alleen maar uit zijn op winstbejag, in plaat() van op profijt voor bijvoorbeeld een betere 

gezondheid, kunnen mogelijkheden achterwege worden gelaten omdat ze niet rendabel zijn. 

• ik ben van mening dat indien economische belangen meespelen de controle veel groter dient 

te zijn ter bescherming. 

• genetisch onderzoek mag alleen in verband met het voorkomen van erfelijke aandoeningen 

gebruikt worden. 

• het werken met menselijke embryo's vind ik ontoelaatbaar, met dierlijke is alleen toelaatbaar 

voor medische doeleinden. 

• de wegwerpconsumptie van de rijke landen gaat ten koste van de arme landen en dit moeten 

wij veranderen. 

• ik ben tegen gebruik van dieren voor zulke onderzoeken. 

• met dieren kun je volgens mij niet zo ver gaan als met planten; de gevoelswaarde ligt anders; 

bij planten heb ik minder bezwaren dan bij dieren. 

• de grens wordt overschreden als mens of dier nodeloos aan biotechnologische ontwikkelin

gen worden blootgesteld; ook als het nut duidelijk niet opweegt tegen het aangedane leed, 

gaat men over de schreef; verder zou ik willen oprnerken dat veel mensen niet beseffen 

hoever de techniek al is en hoe ver het nog kan gaan; met name de ontwikkeling van 

kunstmatige intelligentie, wat volgens mij in de toekomst in zeer vergaande vorm kan wor

den toegepa'it, vind .ik verschrikkelijk gevaarlijk; ik vind het een goede zaak om zeer kritisch 
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met deze materie om te gaan. 

• het zijn best we! gevaarlijke ontwikkelingen waaraan de overheid regels moet geven; de 

wetenschap heeft ongekende vrijheden op dit gebied. 

• ik vind de oude tomaat wat lekkerder smaken dan de nieuwe tomaat. 

• het zou jammer zijn als de natuur door al die nieuwe onderzoeken verpest zou worden. 

• de problem en moet men samen in lief de en saamhorigheid oplossen, maar niet op biotech

nisch gebied, er is ook geen einde aan, wat is een grens en wie bepaalt dat. 

• ik zie geen betere weg voor de toekomst; wij hebben de toekomst niet in handen, onze 

levensduur is gewoon te kort; onze hemelse vader keurt dit ab.-;oluut af. 

4.2.2. Positief 

• interessant I belangrijk onderwerp (8x) 

• onderzoek is aanleiding om na te denken I informatie te zoeken (5x) 

• onderzoek heeft ruimer beeld gegeven van het onderwerp. 

• het onderwerp heeft me meer inzicht gegeven over de techniek van de genetische manipulatie 

en ik denk dat de mogelijkheden die dit met zich meebrengt heel erg goed kunnen zijn voor 

de gezondheid van mensen. 

• alles wat de gezondheid kan verbeteren, daar ben ik het mee eens, maar men moet niet te ver 

gaan. 

• ik vind het aan een kant goed dat het gebeurt, van de andere kant gaat het soms te ver; bacte

rie-manipulatie voor kankerbestrijding is wel een goed idee. 

• deze technieken hebben wij niet meer zo nodig vanwege onze hoge welvaart maar moeten 

meer in dienst van de derde en tweede wereld worden gesteld. 

• de wetenschappers moeten rustig doorgaan en veilig omgaan met de onderzoeken, en niet te 

snel resultaat willen hebben. 

• ik vind. dat we met DNA-ond.erzoeken moeten doorgaan, maar wel met de nodige voorzich

tigheid; voor het heil van de mensheid. 

• biotechnologie mag toegepast worden met de volgende voorwaarden: groot maatschappelijk 

d.raagvlak; goed controle-apparaat; goed verantwoordelijkheido;gevoel van de uitvoerenden; 

economisch voordeel is geen doorslaggevend criterium. 

• wetenschappelijk wel nuttig voor de toekomst, zeker op het gebied van planten en dieren; 

als het mensen aangaat moet men wel terughoudend zijn om de ethische waarden. 

4.3. Overig commentaar 

• informatie gewenst over redenen van het onderzoek (4x) 

• infonnatie gewenst over de resultaten van het onderzoek (4x) 

• informatic gcwenst over opdrachtgever (Jx) 

• het is zeer moeilijk een eerlijk oordeel te geven, je betrekt het altijd op jezelf; als jeer nooit 

mee te maken hebt gehad denk je anders dan wanneer je er mee te maken hebt. 



65 

• veel van de infonnatie over de:1.e onderwerpen worden door de media vaak heel tendentieus 

gebracht en vaak op korte termijn weer herroepen of afgezwakt; de betrouwbaarheid van de 

infonnatie is daardoor vaak twijfelachtig. 


