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VOORWOORD 

Vanaf 1981 is biotechnologie onderwerp van overheidsbeleid. Dit beleid was met name 

gericht op technologiestimulering. Daarbij lag de nadruk op het bevorderen van weten

schappelijk onderzoek en samenwerking van de kennisinstellingen met het bedrijfsleven. 

Eén van de resultaten van deze inspanningen is de eind 1993 opgerichte Associatie van 

Biotechnologische Onderzoeksscholen; hiennee wordt het wetenschappelijk onderzoek 

verankerd en gewaarborgd voor tenminste de komende 5 jaar. 

Voor veel biotechnologische toepassingen tekent zich nu een nieuwe fase af: de aan

dacht verschuift van fundamenteel onderzoek naar produktontwikkeling en marktintro

ductie. Het is van belang de goede positie die Nederland heeft op dit technologische ge

bied te handhaven. Daartoe zullen de mogelijkheden van de moderne biotechnologie, 

uiteraard op een verantwoorde en een voor de consument open manier, op haalbaarheid 

moeten worden getoetst. Marktintroductie is in belangrijke mate afhankelijk van maat

schappelijke acceptatie. 

In dit kader onderzoekt de Technische Universiteit Eindhoven op een systematische en 

wetenschappelijk verantwoorde wijze hoe over biotechnologie en biotechnologische pro

dukten geoordeeld wordt, waarom deze meningen zijn zoals zij zijn, in welke mate men 

geïnteresseerd is in de problematiek en wat goede communicatiekanalen zijn. De resulta

ten van dit onderzoek zijn zeker van belang voor de noodzakelijke verheldering van de 

algemene discussie over biotechnologische toepassingen en voor de vormgeving van lo

pende en toekomstige voorlichtingsactiviteiten. 

De beleidsnota "Van Onderzoek naar Markt" is in maart 1994 door de Minister van 

Economische Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt, mede naar aan

leiding van de resultaten van dit onderzoek, voorlichting (inclusief onderwijs) genoemd 

als één van de instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van een 

maatschappelijk draagv lak. 

Omdat de acceptatie van biotechnologie geen zaak is die ophoudt bij de landsgrenzen, is 

het voornemen deze onderzoeksresultaten (die ook in het Engels gepubliceerd worden) te 

gebruiken voor een op Europese schaal op te zetten studie. 

Ir. M.W. Homing 

Projectleider Biotechnologie 

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

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd door de Vakgroep 

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

schappen van de Technische Universiteit Eindhoven. Met behulp van een periodiek meet

instrument (de 'biotechnologiemonitor') wordt jaarlijks de stand van zaken bepaald wat 

betreft de meningsvorming, trendmatige ontwikkelingen in publieksreacties, antecedenten 

van deze reacties en mogelijke gevolgen voor het consumentengedrag. Inzicht in de oor

delen van het publiek is van belang om gerichte beleidsactiviteiten te kunnen ontplooien in 

het kader van onder meer de voorlichting, de participatie in de besluitvorming, de entame

ring van onderzoek en de introductie van producten. 

Het rapport behandelt de tweede meting met de monitor (juni 1993). Achtereenvolgens 

wordt aandacht besteed aan de vraagstellingen, de dataverzameling en de uitkomsten van 

de analyses. Bij de bespreking ligt de nadruk op de resultaten die verschillen tussen deze 

meting en de vorige (juni 1992). Voor de theoretische grondslag, de constructie van de 

monitor en de resultaten van de eerste meting wordt de lezer verwezen naar Heijs, Midden 

en Drabbe (1993). De gebruikte vragenlijsten met antwoordfrequenties en het commentaar 

van respondenten op het onderwerp en het onderzoek zijn opgenomen in de bijlagen. 

Or. W.J .M. Heijs 

Prof. dr. C.J.H. Midden 

Eindhoven, juni 1994 
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S AMEN V ATTING 

Inleiding 

Dil rapport betreft een onderzoek naar de publiekshouding inzake biotechnologie, dat in 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd door de Vakgroep Psy

chologie en Taal in de Techniek van de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschap
pen van de Technische Universiteit Eindhoven. Het vertrouwen van het publiek is een cru

ciale factor b~i nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie. Met het oog op een effectieve 

voorlichting, een aanvaardbare regulering, gefundeerde overwegingen inzake de voongang 
van onderzoek en de introductie van producten. en een adequate participatie van relevante 
groepen in de besluitvonning is het nodig dat ontwikkelingen in de kennis en attitudes in

zake biotechnologie en de daaraan ten grondslag liggende factoren worden onderzocht. 

Er wordt verslag gedaan van de tweede meting met de biotechnologiemonitor, een in
strument dat is ontwikkeld voor de periodieke registratie van de publiekshouding. Uit

gangspunt van de monitor is het sociaalpsychologische attitude-gedragsmodel, zoals be

schreven door onder meer Tesser en Shaffer (1990). Dit model beschrijft de vorming van 
attitudes op basis van cognitieve argumenten en emoties en de relaties tussen attitudes en 
gedragsinrenties. 

1. Opzet van het onderzoek 

1.1. DoeL- en 1'raagsrellingen 
De centrale doelstelling is de bepaling van de attitudes van het Nederlandse publiek ten 

aanzien van biotechnologische toepassingen, van de achtergronden van deze attitudes en 
van daaraan gerelateerde intenties voor toekomstig gedrag. De vraagstellingen van het on

derzoek komen overeen met die van de eerste meting: welke attitudes heeft het publiek ten 
aanzien van biotechnologische toepassingen en hoe hangen deze samen met cognitieve ar
gumenten en emoties: welke kenni van en interes 'e in biotechnologie beeft het publie~ 
welke informatiebronnen worden gebruikt. wat is bet vertrouwen in deze bronnen en wel
ke lacunes zijn er in de informatievoorziening: welke verbanden zijn er tussen persoons
kenmerken en cognitieve argumenten. emoties en attitudes; welke verbanden zijn er rus
sen attitudes en gedra.gsintenties: en welke verschillen zijn er in de voorgaande opzichten 
tussen diverse bevolkingsgroepen. Vanaf de derde meting zullen ook trendmatige veran

deringen worden geanalyseerd. 

1.2 VragenlijsT 
In een vooronderzoek is de tructuur van de attitudes ten aanrien van biotechnologiscbe 

toepassingen onderzocht De attirudevorming blijkt vooral te worden bepaald door de sec-
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tOT van toepassmg en het beoogde doeVeindproduct Er zijn 9 toepassing gebieden ge

identIficeerd we het terrein van biotechnologische toepassingen overdekken: 

(1) landbouw/diversificatie; (2) landbouw/productverbetering; (3) veeteelt/nieuwe metho

den~ (4) diergeneeskunde/bestrijding ziekten: (5) menselijke geneeskunde/ctiagnostica: 

(6) menselijke genee kunde/medicijnen; (7) voedselindu trie/weinig bekende toepassin
gen~ (8) voed elindustrie/productie grondstoffen; en (9) chemische industrie-milieuzorg/ 

productie grondstoffen. Deze gebieden worden in het onderzoek vertegenwoordigd door 

10 concrete toepassingen (uit een controversieel gebied, de veeteelt, zijn twee toepassin

gen in de monitor opgenomen). Voor het terrein van de menselijke geneeskunde/diagnos

tica is in 1993 een andere toepas ing gebruikt (een weefseltest voor transplantatiedoelein

den) omdat de vorige toepas. ing (een zwangerschapstest) waarsc,hijnlijk niet voldoende 

repre entatief was. 
Bij elke toepassing zijn vragen ge. teId naar de bekendheid, de attltude. de relevantie van 

5 cognitieve argumenten, 2 emoties. en een positieve en een negatieve gedragsmtentie (dit 

laatste wijkt af van de eerste meong waarin de intentie in het algemeen zijn gemeten). De 

vragenlijst bestond verder uit een kennistest met de domeinen erfelijkheld, biotechnologie 

en regelgeving, en vragen naar de relevantie van argumenten en emoties, naar interesse en 

betrokkenheid. naar de betrouwbaarheid van informatiebronnen, de voornaamste media 

en lacunes in de informatievoorziening. en naar persoonskenmerken (politieke voorkeur. 
dagblad, geslacht, leeftijd, kenmerken van het huishouden, opJeidings- en beroepsniveau. 

bmgerlijke staat, welstandsniveau en geografISche locatie). 

13 . Veldwerk en stee/...'proef 
De monitor is in juni 1993 voorgelegd aan een representatieve steekproef van de Neder

landse bevolking van 16 jaar en ouder (N=545). Respondenten zijn aan hui bezocht en 
voor de afname is gebruik. gemaakt van laptop-computers. Van speciale technieken (zoals 

rDNA) is vooraf een uitleg gegeven. 

2. Resultaten 

2. 1. Artitudes 

De attitudes ten aanzien van de toepassingsgebieden zijn vergelijkbaar met die in 1992. 

Het gebied chemische industne-milieuzorg (productie grondstoffen) heeft de meest posi

tieve score. Tamelijk positieve attitudes heeft men ten aanzien van toepassingen in de 
landbouw en de menselijke geneeskunde. Ten aanzien van toepassingen 10 de voedselin
dustrie wordt een meer nellO'aal en afwachtend standpunt ingenomen. BlJ ctiergeneeskun
de (bestrijding ziekten) zijn de meningen verdeeld en gemiddeld neutraal. Toepassingen 

op het gebied van de veeteelL worden tamelijk negatief beoordeeld. 
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22. Cognitieve argumenten, emoties en attitudes 
Ook hier vertonen de resultaten van de tweede meting opvallend veel overeenkomsten 

met die van de eerste. Van de cognitieve argumenten en emoties is de emotie 'enthousias

me' het sterkst gerelateerd aan de attitudes met op enige afstand de emotie 'angsf . De 

vorming van attitudes ren aanzien van biotechnologie wordt blijkbaar gedomineerd door 

emones. Men is het meest enthousiast over toepassingen op het gebied van de milieuzorg 

en het minst over toepassingen in de veeteelt. waarbij ook sprake is van enige angstge

voelens. Daarnaast i. vrijwel steeds het argument dat nonnatieve grenzen kunnen worden 

overtreden van meer belang dan de andere argumenten. Dit wordt vooral verwacht bij toe
pas,wgen in de veeteelt en juist niet bij toepassingen in de landbouw en de milieuzorg. 

Andere noemswaarctige verwachtingen zijn: positieve effecten op de economie bij toepas

singen in de landbouw, de voedselindustrie (weinig bekende toepassingen) en de milieu

zorg, en positieve gevolgen voor de gezondheid bij toepas ingen in de menselijke genees

kunde. 

Er zijn ook enkele veranderingen ten opzichte van de vorige meting. Op het gebied van 

de landbouw (productverbetering) is het belang van het economische argwnent gestegen. 

Bij toepassingen in de diergeneeskunde spelen nonnatieve en gezondheidsargumenten een 

iets grotere rol en is het belang van de emotie 'angstwekkend' gedaald. Bij toepassingen 

in de menselijke geneeskunde is het belang van het normatieve argument iets toegenomen 

evenals de consistentie russen attitudes en argumenten/emoties. En bij toepassingen in de 

voedselindustrie is deze consistentie juist afgenomen. hetgeen kan wijzen op een toename 

van onzekerheid inzake de VOOf- en nadelen van het gebruik van biotechnologie in voe

dingsmiddelen. 

Opnieuw blijkt uit de antwoorden op een vraag naar een rangordening van argumenten 

en emoties naar hun belang voor de oordeelsvonning dat het subjectieve belang afwijkt 

van het belang dat volgt uit de statistische analyses. Men vindt de argumenten. en met na

me de mogelijke positieve gevolgen voor de gezondheid, belangrijker dan de emoties. Dit 

is vermoedelijk het gevolg van een neiging Om een rationele indruk te maken. 

23. Achtergrondkennis en bekendheid 

De resultaten van de kennistest zijn gemiddeld gelijk gebleven. Zij geven voor alle drie 

de onderdelen (erfeliJkheid, biotechnologie en regelgeving) een laag kennisniveau aan. 

Ook de he nelheid van de mee ·te toepassingsgebieden is in beide metingen overeenkom

stig. Toepassingen in de veeteelt. de landbouw en de milieuzorg zijn het meest bekend en 

toepassingen in de diergeneeskunde, de me~elijke geneeskunde en de voedselindustrie 

het minst Niettemin is er een daling zichtbaar bij toepassingen in de landbouw en de mi

lieuzorg terwijl de bekendheid van de toepassing in de diergeneeskunde is gestegen (wel

licht ten gevolge van de nieuwsvoorziening Tond de stier Hennan). 
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2 .4. Interesse en betrokkenheid 
Het Nederlandse publiek is ook in 1993 tamelijk gefuteresseerd in en betrokken bij ont

wikkelingen in de biotechnologie. Dit komt vooral tot uiting in de algemene interesse, het 

geschatte individuele belang en de kijk- en luisterfrequentie bij programma's over biotech

nologie. Een grotere betrokkenheid hangt samen met een hoger kennisniveau. 

25. Informatiebromlell en informatiebehoefte 
Evenals in 1992 is de meest betrouwbaar geachte informatie afkomstig van consumen

tenorganisaties. wetenschappers. milieugroepen en de overheid. De ge chatte betrouw

baarheid van informatie vanmtde industrie is laag. Dat geldt in mindere mate ook voor 

informatie die door de journalistiek wordt verschaft. Toch zijn actualiteitenrubrieken, het 
journaal en de krant de voornaamste informatiekanalen. Andere programma's dan actua

liteitenrubrieken en &peciale documentaires op radio en televisie hebben in vergelijking 

met 1992 meer infonnatie verstrekt. Ook gesprekken met niet-deskundigen hebben meer 

bijgedragen aan de verspreiding van ÏJ1fonnatie. hetgeen kan duiden op een beginnende 

verbreding van de maatschappelijke discu Sle. 

De belangrijkste lacunes in de informatievoorziening betreffen nog steeds de gevolgen 

voor de gezondheid en het milieu, de controleerbaarheid van de gevolgen, de regelgeving. 

en de grenzen van de mogelijkheden. De behoefte aan infonnatie is groot gebleven, mede 

gezien het fe it dat slechts 10 % van de respondenten zich in deze opzichten goed genoeg 

gefuformeerd acht 

2.6. Argumenten, emoties, attiTudes en persoonskenmerkeJ1 
Bij de meeste toepassingsgebieden is de meningsvorming nog steed' vrij ongedifferen

tieerd, getuige de lage samenhang met de psychologische. sociaalculLure1e en structurele 

persoonskenmerken. Hoewel de houding ten aanzien van de productie van medicijnen iets 

meer is gestructureerd dan in 1992. zijn er bij de toepassingsgebieden diergeneeskunde en 

menselijke geneeskunde ook in 1993 geen aanwijzingen dat de infonnatieverwerking is 

toegenomen. Op het terrein van de landbouw. de veeteelt de voedselindustrie en de mi

lieuzorg is dat wel het geval. Daar zijn min of meer duidelijke groepsverschillen in argu

mentatie en oordeel aanwezig. 

Dit is met nurne te herleiden tot cognitieve en aanverwante variabelen (kennis, bekend

heid. interesse. medla en opleiding). die een meer voorname rol spelen dan bij de vorige 

meting. Een grotere kenni.'i en een hogere opleiding hangen vooral bij de voedselindustrie 

en de milieu zorg samen met de afwijzing van het argwnent dat normatieve grenzen kun

nen worden overschreden. Een grotere bekendheid en meer interesse hebben bij de mees

te terreinen een meer positieve argumentatie en attitude tot gevolg. Bij toepassingen in de 

veeteelt en de diergeneeskunde leiden een grotere bekendheid en meer interesse echter tot 

een meer negatieve argumentatie. minder enthousiasme en een meer negatieve attirude. 
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Het ontbreken van een informatiemedium hangt bij toepassingen in de landbouw en de 

ffiilieuzorg samen met een meer negatieve argumentatie en meer angstgevoelens. Blijkbaar 

ontstaat een zekere scheiding in het publieksoordeel op basi ' van interesse en infonnatie. 

De verbanden met structurele kenmerken zijn ten opzichte van 1992 zwakker geworden, 
Bij toepas ingen in de veeteelt, de menselijke geneeskunde en de voedselindustrie zijn 
nog enige effecten van leeftijd en geslacht Zichtbaar: vrouwen en oudere respondenten 

hebben daar vaker een meer negatieve argumentatie. emotie en attitude. Politieke voorkeur 
speelt .nog een rol bij het terrein van de diergeneeskunde: aanhangers van Groen Links en 

de kleine confessionele partijen hebben een relatief negatieve en kiezers van de VVD een 

relatief positieve houding. 

2.7. Am'tudes en gedragsintenties 
Bij elk toepassingsgebied is gevraagd naar een positieve gedragsintentie (het kopen of 

het toestaan van het gebruik: van het product) en een negatieve gedragsintentie (het pro

testeren tegen de toepassing). PO!iitieve intenties zijn vooral geregistreerd bij toepa':isingen 

in de landbouw, de menselijke geneeskunde en de milieuzorg. Zij worden minder vaak. 

geuit bij toepassingen in de veeteelt en bij weinig bekende toepassingen.in de voedselin -
dustrie. Negatieve intenties zijn veel minder frequent het publiek lijkt niet erg geneigd tot 

overt protest. Waarschijnlijk wordt het niet kopen of gebruiken van een product als een 
voldoende gebaar van afwijzing beschouwd. 

Een positieve (of negatieve) attitude gaat mee tal samen met een positieve (of minder 

positieve) gedragsintentie. Hel verband tussen attitude en negatieve gedragsintenties is 
minder sterk. Dit kan worden verklaard doordat bet niet kopen van een product als passie
ve vorm van protest wordt gezien of doordat men inschat dat het product kan worden ver

meden of dat er voldoende alternatieve producten zijn. 

2.8. Doelgroepen 

De analy.se van doelgroepen wac; gericht op de discriminatie van systematische groeps 
verschillen in attitudes, argumenten, emoties. kennis. interesse, betrokkenheid en infor
matiekanalen. Dit heeft geen significante resultaten opgeleverd. 

3. Conclusies 

De attitudes ten aanzien van de biotechnologische toepassinEen zijn vergelijkbaar met de 
vorige meting. Ten aanzien van toepassingen in de landbouw. de milieuzorg en de mense
lijke geneeskunde zijn zij (tamelijk) positief en ten aanzien van toepassingen in de veeteelt 
tamelijk: negatief. Bij toepassingen in de voedselindustrie is het oordeel neutraal en bij toe
passingen in de diergeneeskunde zijn de meningen verdeeld. Omdat de attitude ten aan
zien de toepassingsgebieden opnieuw ver uiteen lopen blijft een meervoudige attitudeme-
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ting nodig voor de bepaling van de publiekshouding. De nieuwe toepassing op het terrein 

van de productie van diagnostica voldoet beter dan de vorige aangezien zij minder wordt 

geassocieerd met controversiële toepassingen in de veeteelt en een sterker verband heeft 

met de andere toepassing in de menselijke geneeskunde (productie van medicijnen). 

Cognitieve argumenten en emoties hebben vrijwel dezelfde verbanden met de attitudes 

als in 1992. Een positieve (of negatieve) houding gaat samen met een meer positieve (of 

negatieve) argumentatie en meer enthousia.~me (of meer angstgevoelens). Ook het verschil 

tussen het statistische en het subjectieve belang van argumenten ~n emoties is gebleven: 

statistisch gezien zijn emoties van meer belang terwijl in subjectief opzicht meer waarde 

wordt gehecht aan argumenten. De theoretische verklaring voor hel grotere belang van 

emoties is dat het lage kennisniveau een meer beargumenteerd standpunt onmogelijk 

maakt. Ten opzichte van 1992 zijn het belang van economische overwegingen in de land

bouw en van normatieve en gezondheidsargumenten in de geneeskunde van mens en dier 

iets gestegen. Voorts is de consistentie tussen attitudes en argumenten/emoties is in de 

voedselindustrie afgenomen, hetgeen kan duiden op een toename van onzekerheid over de 

voor- en nadelen van de invoering van nieuwe producten op dit terrein. 

Het kenni"niveau is laag gebleven. Hoger opgeleiden hebben meer kennis. Toepassin

gen in de veeteelt. de landbouw en de milieuzorg zijn het meest bekend en toepassingen in 

de diergeneeskunde. de menselijke geneeskunde en de voedselindustrie het minst Bij de 

landbouw en de milieuzorg is er een lichte daling van de bekendheid en bij de diergenees

kunde een stijging. Dit kan samenhangen met de berichtgeving rond de tier Hennan. 

De interesse en betrokkenheid van het publiek is tamelijk hoog. Consumentenorganisa

ties wetenschappers, milieugroepen en de overheid gelden als meer betrouwbare infor

matiebronnen dan de journalistiek en de industrie. De meeste informatie bereikt het pu

bliek via radio. televisie en krant De hoeveelheid informatie uit andere programma's dan 

actualiteitenrubrieken en speciale documentaires en uit gesprekken met niet-deskundigen 

is toegenomen. Dit kan duiden op een beginnende verbreding van de maatschappelijke 

discussie . Er wordt meer infonnatie gewenst over mogelijke gevolgen voor gezondheid 

en milieu. over de controleerbaarheid en de regelgeving, en over de grenzen van de mo

gelijkheden. 

De meningsvorming is bij toepassingen in de diergeneeskunde en de menselijke genees

kunde even ongedifferentieerd als in 1992. Bij de andere toepassingsterreinen heeft me-er 

informatieverwerking plaatsgevonden. Het belang van cognitieve kenmerken. zoals ken

nis. bekendheid en interesse. is gestegen. Een grotere bekendheid en meer interesse gaan 

meestal gepaard met een meer positieve argumentatie en attitude. Bij toepassingen in de 
veeteelt en de diergeneeskunde leiden zij echter tot meer negatieve argumenten. minder 

enthousiasme en een meer negatieve attitude. Het belang vaD structurele kenmerken is af

genomen. Alleen bij toepassingen in de veeteelt, de menselijke geneeskunde en de voed-



selindustrie hebben vrouwen en ouderen vaker een meer negatieve argumentatie. emotie 

en attitude. 
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Po~itieve gedragsintennes worden het meest geuit ten aanzien van toepassingen in de 

landbouw, de menselijke geneeskunde en de milieuzorg en het minst bij toepassingen in 

de veeteelt en de voedselindustrie (weinig bekende toepassingen). Negatieve intenties 

komen niet vaak voor. Verbanden tussen attitudes en positieve gedragsintenties zijn vrij 

sterk en consistent terwijl zij tussen attitudes en negatieve intenties zwak zijn. Het publiek 

~ blijkbaar minder geneigd tot actief protest Een eventuele tegenkeur zal eerder tot uiting 

komen in het niet kopen van een product of de aanschaf van een alternatief. 

Gezien de interesse van het publiek en de behoefte aan infonnatie, zijn de condities voor 

voorlichting gunstig gebleven. De boodschap moet zijn afgestemd op de geconstateerde 

drempels voor een meer gefundeerde meningsvorming: de onbekendheid. het lage kennis

niveau en de voornamelijk emotionele grondslag van de attitudes. De aanwezige kennis 

heeft in theoretisch opzicht weliswaar geen rechtstreeks verband met de attitude maar een 

adequaat kennisniveau is wel een noodzakelijke voorwaarde voor de opbouw van een 

goede argumentatie en daardoor voor de totstandkoming van meer cognitief onderbouwde 

en meer stabiele oordelen. 

In Jlet voorlichtingsbeleid dient aandacht te worden besteed aan de verruiming van de 

algemene achtergrondkennis van grondbeginselen op het gebied van de biologie en de 

biotechnologie, aan de invulling van de geconstateerde hiaten in de informatievoorziening 

en aan meer ~"peèifieke informatie over de verschillende toepassingsterreinen. Uit het on

derzoek lam worden afgeleid dat informatie over toepassîngsterreinen de voorkeur ver

dient boven productspecifieke voorlichting of voorlichting over biotechnologie in het al

gemeen. Omdat de oordeelsvorming meer afhankelijk is van toepassingsterreinen dan van 

afzonderlijke producten kan de toevoer van informatie in een terreingerichte benadering de 

overzichtelijkheid bevorderen en daardoor efficiënter zijn dan productspecifieke of alge

mene infonnatie. Met het oog op de aansluiting van de voorlichting op de bestaande ken

nis en bekendheid zou men kunnen. tarten met terreinen die reeds een zekere bekendheid 

genieten. zoals de veeteelt en de milieuzorg. Daarna kunnen minder bekende terreinen met 

een relatief groot persoonlijk belang volgen. zoals de geneeskunde en de voeding. 

Hoewel de doelgroepenanalyse geen significante resultaten heeft opgeleverd, volgen uit 

de overige analyse wel enkele publiekskenmerken waarmee in de voorlichting rekening 

kan worden gehouden. Vrouwen, oudere respondenten en respondenten met een lagere 

opleiding hebben op een aantal terreinen een meer negatieve argumentatie, emotie en atti

tude. Daamaasllijkt eeD zekere polarisatie van meningen te ont~taan tussen meer geïnfor

meerden en geïnteresseerden en groepen clie minder bekend zijn met de nieuwe ontwikke

lingen en minder betrokken zijn. De laat~tgenoemde groepen moeten met extta zorg wor

den omgeven om te voorkomen dat een afname Vl:lIl interesse. een gebrek aan infonnatie 

en een emotioneel getinte meningsvorming elkaar versterkende tendenzen gaan vonnen. 
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Het bereiken van groepen met een lagere betrokkenheid is vaak problematilich. Daarom 

zal het van belang zijn om ze nader te identificeren en een geschikte, laagdrempelige stra

tegie te ontwikkelen. In toekomstige metingen met de monitor en via meer diepgaande 

analyses, waarover in een later stadium zal worden gerapporteerd, zullen deze ontwikke-

1 ingen en groepen verder worden onderzocht. 

Betrouwbare bronnen met een groot bereik zijn consumentenorganisaties, milieugroe

pen. de wetenschap en de overheid. Een pluriform samengestelde voorlichtingsbron, 

waarbij meerdere van de genoemde organisaties zijn berokken. bezit een grotere geloof

waardigheid. De bron moet ZIch in dienst stellen van het publiek en niet handelen uit ei

genbelang. De meest gebruikte kanalen zijn radio, televisie en kranL Deze media dragen 

duidelijk bij aan de ver preiding van informatie over biotechnologie en het proces van 

differentiatie van meningen. Ook bij de keuze van het medium en de vormgeving van de 

informatie Uil speciale aandacht moeten worden he, teed aan de bereikbaarheid van minder 

betrokken groepen in de bevolking, onder meer door een lage drempel en een goede aan

sluiting bij de persoonlijke belangen van het publiek. 
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1. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

1.1. Doel- en vraagstellingen 

Zoals in de rapportage van de eerste meting (Heijs, Midden en Drabbe, 1993) en in het 

voorwoord van dit rapport is uiteengezet, is het vertrouwen van het publiek een cruciale 

factor bij de ontwikkeling van biotechnologische toepassingen en de invoering van nieu

we producten. Met het oog op een effectieve educatie en voorlichting, een aanvaardbare 

regulering, gefundeerde overwegingen inzake de voortgang van onderzoek en een ade

quate participatie van relevante groepen in de besluitvonning is het nodig dat ontwikke

lingen in de bestaande kennis en attitudes aangaande biotechnologische toepassingen en 

daaraan ten grondslag liggende factoren worden onderzocht. 

De centrale doelstelling in dit onderzoek is daarom de bepaling van de attitudes van de 

Nederlandse bevolking jegens biotechnologische toepassingen, van de achtergronden van 

deze attitudes en van daaraan gerelateerde intenties voor toekomstig gedrag. 1 De vraag

stellingen voor de periodieke metingen met de biotechnologiemonitor luiden: 

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

(2) Met welke cognitieve argumenten en emoties houden deze attitudes verband? 

(3) Welke achtergrondkennis bezit het publiek over biotechnologie? 

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

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

en welke lacunes kent de infonnatievoorziening ? 

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

structurele persoonsvariabelen en anderzijds cognitieve argumenten, emoties en 

attitudes? 

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

het kopen of gebruiken van producten en het uiten van protest? 

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

kendheid met toepassingen, achtergrondkennis, interesse, infonnatiebronnen en 

-lacunes doelgroepen te onderscheiden in termen van de geïnventariseerde persoons

kenmerken? en 

(9) (Vanaf de derde meting) Welke trendmatige veranderingen zijn te bespeuren in 

bovengenoemde verbanden ? 

De antwoorden op deze vragen vonnen de onderwerpen van hoofdstuk 2. Daaraan 

voorafgaand worden de vragenlijst en enkele veranderingen in deze lijst ten opzichte van 

1 Het theoretische model dat ten grondslag ligt aan de onderzoeksopzet wordt behandeld in de eerste 
rapportage (Heijs, Midden en Drabbe, 1993). Een schets van het model is opgenomen in bijlage 1. 
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de eerste meting besproken (§ 1.2) en wordt de opzet en de uitvoering van het veldwerk 

toegelicht (§ 1.3). 

1.2. Vragenlijst 

In een vooronderzoek is de structuur van de attitudes ten aanzien van biotechnologische 

toepassingen onderzocht (zie Heijs, Midden en Drabbe, 1993). Daarbij is geconstateerd 

dat de attitudevorming vooral wordt bepaald door de dimensies 'sector' en 'doeVeindpro

duct'. Op basis van het vooronderzoek zijn 9 toepassingsterreinen geidentificeerd, die in 

de vragenlijst zijn vertegenwoordigd door 10 concrete toepassingen (uit een controversi

eel gebied, nieuwe methoden in de veeteelt, zijn 2 toepassingen opgenomen). Tabel 1 

geeft een overzicht van de gebieden, de toepassingen en de aanduidingen die daarvoor in 

dit verslag gebruikt worden. 

Toepassingsgebied Attitudeobject Mnemonic 

I landbouw celfusie koolsoorten voor het kweken van cf kool 
diversificatie voedselgewassen soorten voor andere milieus 

2 landbouw genetisch veranderen van tomatenplanten gv tomaat 
productverbet. voedselgewassen voor langere houdbaarheid en hardheid 

3 veeteelt klonen van runderembryo's voor het fokken kl kalf 
nieuwe meth. rundveehouderij van meer kalveren met dezelfde kwaliteit 

4 veeteelt genetisch veranderen van bacteriën met gen gv bst 
nieuwe meth. rundveehouderij van koe voor bacteriële productie van BST 

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

6 menselijke geneeskunde celfusie tussen muizeceUen voor productie cf transtest 
productie diagnostica van een weefseltest voor transplantaties 

7 menselijke geneeskunde genetisch veranderen van ratten met gen van gv stolsels 
productie medicijnen mens voor oplosmiddel bloedstolsels 

8 voedselindustrie gebruik van bacteriën voor productie van gb aspartaam 
weinig bekende toepassingen een grondstofvoor aspartaam 

9 voedselindustrie genetisch veranderen van gist met gen van gv chymosine 
productie grondstoffen koe voor productie van chymosine 

10 chemische industrie/milieuzorg gebruik van bacteriën voor de productie gb bioplastics 
productie grondstoffen van grondstof voor bioplastics 

Tabel 1. Toepassingsterreinen en attitude-objecten 
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Ten opzichte van de eerste meting is een wijziging aangebracht bij het toepassingsterrein 

menselijke geneeskunde/productie diagnostica (gebied 6 in tabel 1). De toepassing 'celfu

sie tussen muizecellen voor de productie van een zwangerschapstest voor mensen' is ver

vangen door de toepassing 'celfusie tussen muizecellen voor de productie van een weef

seltest voor transplantaties'. De attitudes ten aanzien van de eerstgenoem~e toepassing 

waren in de eerste meting neuh'aal tot tamelijk negatief. Dit is in overeenstemming met 

andere studies waarin is gebleken dat medische toepassingen, die niet Val) levensbelang 

zijn, minder worden gewaardeerd dan andere medische toepassingen. Toch bestond twij

fel aan de representativiteit van de toepassing voor het gebied omdat het item in het voor

onderzoek sterk gerelateerd was aan een cluster van meer controversiële toepassingen in 

de veeteelt. Besloten is om dit na te gaan met een andere toepassing (cf tr'anstest). Met het 

oog op de evaluatie van de geschiktheid van de nieuwe toepassing in vergelijking met de 

vorige (cf zwangtest) zijn vragen gesteld naar de attitudes ten aanzien van beide. 

De 10 attitude-objecten in de tabel zijn random aangeboden ter voorkoming van syste

matische verschillen door bijvoorbeeld volgorde- of vermoeidheidseffecten. De betekenis 

van speciale technieken (genetische modificatie, klonen en het samensmelten van cellen) 

werd vooraf uitgelegd. Bij elk object is een serie vragen gesteld naar de bekendheid, de 

attitude, de relevantie van 5 cognitieve argumenten, 2 emoties en 2 gedragsintenties (in 

het totaal 110 items). De argumenten en emoties zijn dezelfde als bij de eerste meting (po

sitieve gevolgen voor de Nederlandse economie / schadelijke gevolgen voor het milieu / 

leidend tot een betere gezondheid voor mensen / overschrijding van grenzen die mensen 

niet mogen passeren / schadelijk voor de gezondheid van mensen / enthousiast / angst

wekkend). De vragen naar gedragsintenties zijn veranderd. In de eerste meting is in het 

algemeen gevraagd naar een positieve en een negatieve intentie (de geneigdheid tot het ko

pen van nieuwe producten en tot het protesteren bij nieuwe ontwikkelingen indien men 

twijfels heeft). Dit verschil in specificiteit tussen attitudes en intenties k<\:ll!een oorzaak zijn 

van het feit dat geen relaties zijn aangetroffen tussen attitudes en negatieve intenties. Daar

om zijn de gedragsintenties bij de tweede meting toegespitst op de attitude-objecten (het 

kopen of het toestaan van het gebruik van het product en de geneigdheid tot protest bij de 

introductie van het product). 

De vragenlijst bestond verder uit de kennistest (zie tabel 2: 15 items betreffende de ken

nisdomeinen biologie/erfelijkheidsleer (aangeduid met e), biotechnologie (aangeduid met 

b) en regelgeving (item 12» en vragen naar de relevantie van argumenten en emoties met 

betrekking tot biotechnologie in het algemeen (1 item), naar de interesse in en de betrok

kenheid bij biotechnologische ontwikkelingen (4 items), naar de betrouwbaarheid van in

formatiebronnen, de voornaamste media en lacunes in de informatievoorziening (3 items) 

en naar persoonskenmerken (13 items; zie tabel 3). De sorteertaak van bronnen naar de 

hoeveelheid informatie die zij over biotechnologie geven is in deze meting vervallen om

dat de informatiestromen binnen het tijdsbestek van een jaar waarschijnlijk niet veel zullen 
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zijn veranderd. Tot slot volgde een mededeling aan de respondenten over de score, die zij 

hadden behaald bij de kennistest en werd hen de gelegenheid geboden om commentaar te 

geven op het onderwerp of op de vragenlijst (1 item). 

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

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

wezens (b) 

9 Met enzymen kunnen chemische reacties worden versneld (e) 
10 Gist voor het brouwen van bier bestaat uit levende organismen (e) 
11 Men kan op de gewone manier een paard met een ezel kruisen (b) 
12 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 
13 Het is mogelijk om de erfelijke eigenschappen van planten zo te veranderen dat zij zeU de nodige 

bestrijdingsmiddelen tegen bepaalde insekten maken (b) 
14 Men kan de erfelijke eigenschappen van een dier zodanig veranderen dat die dieren menselijke 

groeihonnonen gaan produceren (b) 
15 Alle genen van alle levende wezens op aarde zijn opgebouwd uit combinaties van slechts 4 à 5 

verschillende bouwstenen (e) 

Tabel 2. Items in de kennis test 

Nr. Omschrijving 

1. politieke voorkeur 

2. dagblal 

3. geslacht 

4. leeftijd 

5. grootte van het huishouden 

6. opleidingsniveau 

7. beroepsniveau 

8. aantal kinderen 

9. plaats in het gezin 

10. burgerlijke staat 

11. welstandsniveau 

12. geografisch district 

13. provincie 

Tabel 3. Persoonskenmerken 
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1.3. Veldwer.k en steekproef 

De vragenlijst is door het NIPO voorgelegd aan een steekproef uit de Nederlandse be

volking van 16 jaar en ouder (N = 545). De respondenten zijn thuis bezocht. Bij de afna

me is gebruik gemaakt van laptop-computers met het oog op een snelle en accurate opslag 

van de gegevens. Waar nodig zijn aan de respondent kaarten uitgereikt met antwoord alter

natieven en de uitleg van speciale technieken (genetische modificatie, klonen, celfusie) of 

is hen verzocht de scherminhoud mee te lezen. De survey vond plaats in juni 1993. 

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

man 47.5 49.4 Groningen 3.3 3.7 
vrouw 52.5 50.6 Friesland 7.4 4.0 

Dreute 2.9 2.9 
X 2 : 0.07 sign .: n.s. Overijssel 9.6 6.8 

GekbiaOO 16.2 12.1 
Leeftijd o/o(S) o/o(N) Hevoland 2.0 1.5 

Utrecht 6.3 6.9 
16 - 29 jaar 19.5 28.9 Noord-Holland 6.3 16.0 
30 - 39 jaar 30.8 19.6 Zuid-Holland 16.4 2l.6 
40 -49 jaar 2l.0 17.7 ZeeIarxi 4.4 2.4 
50 - 59 jaar 11.2 12.5 Noord-Brabant 16.6 14.7 
60- 69 jaar 13.4 10.6 Limburg 8.7 7.4 
70jaare.o 4.1 10.8 

X2 : 7.95 sign. : n.s. 
X 2 : 8.00 sign.: n.s. 

Tabel 4. Steekproef- en populatiegegevens 

In tabel 4 worden enkele demografische sleutelkenmerken van de steekproef (in kolom 

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

over het jaar 1992; CBS, 1993). De 'goodness of fit' van de steekproef is bepaald met 

een x2. 2 Personen met een leeftijd tussen 30 en 39 jaar zijn in de steekproef relatief over

vertegenwoordigd terwijl jongeren tussen 16 en 29 jaar en ouderen (boven 70 jaar) rela

tief zijn ondervertegenwoordigd. Het is mogelijk dat dit een gevolg is van bereikbaarheid 

(jongeren zijn meestal minder aan huis gebonden) en van het onderwerp van het onder

zoek (waardoor ouderen wellicht meer worden afgeschrikt). Bij de verdeling over de pro

vincies valt op dat zowel Noord- als Zuid Holland zijn ondervertegenwoordigd. Met na-

2 Dit is een statistische maat waarmee kan worden aangegeven in hoeverre twee frequentieverdelingen 
van elkaar verschillen. Hoe hoger de waarde, des te groter is het verschil. Of een verschil belangrijk 
genoeg (ofwel significant) is wordt, behalve door deze waarde, ook bepaald door het aantal categorieën 
van de frequentieverdeling. Bij een groter aantal categorieën is een hogere waarde nodig om de signifi
cantiedrempel te bereiken. De aanduiding n.s. in de tabel betekent 'niet significant'. 
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me in de grote steden was er een geringe respons. Debet daaraan zijn volgens het NIPO 

waarschijnlijk zowel het onderwerp van het onderzoek als gevoelens van onveiligheid in 

sommige wijken bij de enquêteurs (waardoor veel weigeringen ontstonden). De afwij

kingen zijn echter niet significant zodat de steekproef representatief kan worden geacht 

voor de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. 
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2. RESULTATEN 

Evenals bij de rapportage van de eerste meting is het belangrijk om er op te wijzen dat 
de objecten opgevat moeten worden als vertegenwoordigers van de toepassingsgebieden. 
De toepassingsgebieden spelen de centrale rol in het onderzoek. Verondersteld wordt, dat 
met de verzamelde gegevens bij de objecten een representatie wordt verkregen van de atti
tudes, de argumenten en de emoties ten aanzien van de achterliggende gebieden. Uitspra
ken over de resultaten worden daarom gerelateerd aan de toepassingsgebieden met ver
melding van de objecten. 

2.1. Attitudes 

Figuur 1 geeft een overzicht van de attitudes ten aanzien van de tien objecten op een 7-

puntsschaal met waarden tussen 1 (heel positief) en 7 (heel negatief). Naast de staafdia

grammen zijn de percentages respondenten binnen de antwoordcategoriën en de gemid

delde attitude scores vermeld. De gegevens uit de eerste meting zijn tussen haakjes aange
geven (behalve bij het nieuwe object cf transtest). 

Met uitzondering van de nieuwe toepassing op het gebied menselijke geneeskunde/pro

ductie diagnostica zijn de toepassingen op een ongeveer gelijke wijze beoordeeld als in de 

eerste meting. Hier en daar treedt een lichte verschuiving op naar minder extreme catego

rieën (zoals bij de toepassingen in de landbouw, de voedselindustrie en de milieuzorg van 

de categorie 'zeer positief naar de categorie 'positief, en bij de productie van BST in de 

veeteelt van 'heel negatief naar 'negatief). De gemiddelde oordelen wijken echter niet of 

slechts in zeer geringe mate af van de gemiddelden in 1992. Er zijn geen significante ver

schillen. 

_ Het toepassingsgebied chemische industrie-milieuzorg/productie van grondstoffen (gb 

bioplastics) heeft ook nu de meest positieve score, hoewel het aantal respondenten met 

een positieve tot zeer positieve attitude iets lager is (75 % in plaats van 81 %). Een tame
lijk positieve houding en een relatief laag percentage neutrale scores zijn zichtbaar bij toe

passingen in de landbouw (cf kool en gv tomaat) en bij menselijke geneeskunde/produc

tie medicijnen (gv stolsels). Bij toepassingen in de voedselindustrie (gb aspartaam en gv 

chymosine) is de attitude opnieuw neutraal tot tamelijk positief en de groep respondenten 

met een neutrale houding groot (omstreeks 30 %). De houding ten opzichte van toepas
singen in de diergeneeskunde/bestrijding van ziekten (gv mastitis) is neutraal en ten aan
zien van toepassingen in de veeteelt (kl kalf en gv bst) zijn de attitudes tamelijk negatief. 

De nieuwe toepassing op het terrein van de menselijke geneeskunde/productie diagnos
tica (cf transtest) wordt tamelijk positief beoordeeld (gemiddelde score: 3.2). De attitudes 

ten aanzien van de, ter controle opgenomen, vorige toepassing (cf. zwangtest) zijn even-
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~ 
AI 12 heel positief 13 (22) 46 (39) heel positief 

positief positief 27 

tam positief 19 (20) tam positief 21 

neutraal 12(10) neutraal 19 

tam negatief 4 (4) tam negatief A8 

negatief 3 (3) negatief 9 
landbouw / div. mens.gen. / diagn . 

heel negatief cf kool/gem. 2.7 (2.6) heel negatief ..,3 cf trans test / gem. 3.2 

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 
.;1 

heel positief 14 (18) heel positief 14 (16) 

positief 33 (36) positief 30 (29) 

tam positief 19 (17) tam positief 2 ( 0) 

neutraal A 13(11) neutraal 15 (14) 

tam negatief 10 (8) 
tam negatief 7 (7) 

negatief 
1/ "2118(6) 

negatief 9 (8) 

i:J4(5) 
landbouw / pIod. mens.gen. / medic. 

heel negatief gv tomaat/ gem. 3.1 (3 .0) heel negatief gv stolsels / gem. 3.2 (3.2) 

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 

heel positief 2 (3) 
heel posi tief 9 (10) 

positief 11 (13) positief 30 (27) 

tam positief 12 (13) tam positief 16 (16) 

neutraal 20 (15) neutraal 28 (28) 

tam negatief 19 (20) tam negatief 
veeteelt 

negatief 20 (22) 
/ nw kl kalf negatief voedselind. /onbekend 

heel negatief 17 (15) / gem. 4 .7 (4.6) heel negatief gb aspartaam / gem. 3.3 (3.4) 
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heel positief 
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heel positief 4 (7) 
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neutraal 14 (16) neutraal 32 (30) 

tam negatief 23 (21) tam negatief 11 (9) 
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25 (22) veeteelt 

negatief 8 (12) 
/nw gv bst 5 6 voedselind. / prod. 

heel negatief 16 (21) / gem. 4.9 (4.9) heel negatief ( ) gv chymosine / gem. 3.6 (3 .7) 
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tam positief 15 (19) tam positief 13 (1 ) 

neutraal 18 (16) neutraal 9 (6) 

tam negatief 11 (9) tam negatief 1 (1) 

negatief 16 (13) 
diergen. / bestr. negatief 1 (1) 

chem.-milieu / prod. 
heel negatief 8 (9) gv mastitis / gem. 3.8. (3.7) heel negatief 1 (1) 

gb bioplastics / gem. 2.1 (1.8) 
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Figuur 1. Attitudes ten aanzien van de toepassingsgebieden 
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als in 1992 gemiddeld neutraal (4.0).3 Om te bepalen welke van beide toepassingen de 

voorkeur verdient als representant van het toepassingsgebied is een exploratieve factor

analyse uitgevoerd. Uit een dergelijke clustering kan worden afgeleid of de onderlinge 

samenhang tussen de toepassingen aanleiding geeft tot een keuze voor een van beide. Een 

oplossing met 4 factoren is inhoudelijk het beste te interpreteren (zie tabel 5; voor de over

zichtelijkheid zijn alleen ladingen :2: .30 opgenomen). Daarin bestaat de eerste factor uit de 
3 toepassingen op het terrein van de menselijke geneeskunde (cf transtest, gv stolsels en 

cf zwangtest) en, met een lagere lading, de toepassing op het terrein van de diergenees

kunde (gv mastitis). De tweede factor omvat de toepassingen op de gebieden landbouw 

en milieuzorg (cf kool, gv tomaat en gb bioplastics). De derde factor bestaat uit de toepas

singen in de veeteelt (kl kalf en gv bst) en de vierde uit de toepassingen in de voedselin
dustrie (gb aspartaam en gv chymosine). Uit de verdeling van de ladingen blijkt dat cf 

transtest een lagere samenhang (.16) heeft met de toepassingen in de veeteelt (de derde 

factor) dan cf zwangtest (.32). Voorts is de correlatie tussen cf transtest en het in concep

tueel opzicht meer verwante gebied menselijke geneeskunde/productie medicijnen (gv 

stolsels) hoger dan bij cf zwangtest (respectievelijk .55 en .44). Op basis van deze cijfers 

kan worden geconcludeerd dat cf transtest de voorkeur verdient als representant van het 
gebied menselijke geneeskunde/productie diagnostica 

Nr. Attitude-object Com. Fl F2 F3 F4 

6 cf transtest .59 .71 (.16) 
7 gv stolsels .53 .67 
11 cf zwangtest .39 .51 .32 
5 gv mastitis .41 .45 .35 

1 cf kool .57 .71 
2 gv tomaat .54 .65 
10 gb bioplastics .28 .42 

4 gv bst .46 .64 
3 kl kalf .54 .37 .62 

9 gv chymosine .41 .35 .42 
8 gb aspartaam .21 .30 

eigenwaarde 3.5 0.8 0.5 0.2 
variantie 32.0 6.9 4.3 1.5 
cum. var. (%) 32.0 38.9 43.2 44.7 

Tabel 5. Factoroplossing evaluatie representant menselijke geneeskunde / diagnostica 

3 De scores bij cf zwangtest zijn (met tussen haakjes de scores uit 1992): heel positief: 8 (4) %; positief: 
16 (18) %; tamelijk positief: 16 (16) %; neutraal: 22 (20) %; tamelijk negatief: 10 (14) %; negatief: 18 
(17) %; en heel negatief: 10 (12) %). . 
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Resumerend kan worden gesteld dat de attitudes ten aanzien van toepassingen op het 

terrein van de milieuzorg, de landbouw en de menselijke geneeskunde in het algemeen 

(tamelijk) positief zijn en ten aanzien van toepassingen op het terrein van de rundveehou

derij (behalve diergeneeskunde) tamelijk negatief. Bij toepassingen in de voedselindustrie 

neemt men een meer neutrale en afwachtende houding in. Over toepassingen in de dierge

neeskunde zijn de meningen verdeeld. 

2.2. Cognitieve argumenten, emoties en attitudes 

Elk attitudeobject is in verband gebracht met de in § 1.2 genoemde 5 argwnenten en 2 

emoties, waarbij men op een 5-puntsschaal kon aangeven in welke mate men het met het 

gelegde verband eens was (lopend van 1 'mee eens' tot 5 'mee oneens'). Tabel 6 bevat de 

gemiddelde scores op de argumenten en emoties per toepassingsgebied met tussen haak

jes de scores in 1992. Bij de interpretatie van de tabel moet er rekening mee worden ge

houden dat sommige beweringen negatief zijn gesteld. Een lager getal duidt op een grote

re mate van instemming met de bewering en niet altijd op een meer positieve argumentatie 

of emotie (een score van 1 bij de emotie 'angstwekkend' geeft bijvoorbeeld aan dat men 

het eens is met de bewering dat de betreffende toepassing angstwekkend is terwijl een 

score van 5 aangeeft dat men het met deze bewering niet eens is). 

De resultaten van de tweede meting vertonen opvallend veel overeenkomst met die van 

de eerste meting. De hoogte van de scores is bij de meeste toepassingen vrijwel onveran

derd en dat geldt ook voor de standaarddeviaties, die variëren tussen 1.1 en 1.5. Positieve 

gevolgen voor de economie worden vooral verwacht van toepassingen in de landbouw en 

de milieuzorg. Schadelijke effecten op het milieu verwacht men meestal niet, hoewel daar 

bij toepassingen in de veeteelt en de voedselindustrie meer aan wordt getwijfeld dan bij 

andere terreinen. Met de stelling dat er positieve gevolgen voor de menselijke gezondheid 

zijn is men het meer eens op het terrein van de menselijke geneeskunde en minder op het 

terrein van de veeteelt Schadelijke gevolgen voor de gezondheid worden minder ver

wacht bij toepassingen in de landbouw, de menselijke geneeskunde en de milieu zorg. Bij 

de overige terreinen twijfelt men daar aan. Bij toepassingen op het terrein van de veeteelt 

is de verwachting aanwezig dat nonnatieve grensen kunnen worden overtreden. Bij toe

passingen in de landbouw, de voedselindustrie en de milieu zorg acht men dat gevaar juist 

afwezig. Gemiddeld genomen geeft men blijk van weinig of gematigd enthousiasme en 

weinig angstgevoelens. Bij de milieuzorg is de emotie enthousiasme duidelijker aanwe

zig. Angstgevoelens zijn iets hoger bij toepassingen in de veeteelt. 

Er zijn twee uitzonderingen op de geconstateerde overeenkomsten tussen beide metin

gen. De eerste heeft betrekking op verwachtingen aangaande positieve effecten op de ge

zondheid van de toepassing op het terrein van de diergeneeskunde (gv mastitis). Met dit 
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schadelijk milieu 3.9 (3.9) 3.7 (3.7) 3.3 (3.3) 3.0 (2.9) 3.7 (3.8) 

positief gezondheid 3.3 (3.3) 3.6 (3.7) 3.8 (4.0) 4.0 (4.3) 2.9 (3.7) 

overschr. grenzen 4.0 (4.0) 3.7 (3 .9) 2.3 (2.4) 2.5 (2.6) 3.0 (3.1) 

schadelijk gezondh. 3.9 (3 .9) 3.6 (3.8) 3.0 (3.3) 2.7 (3.0) 3.4 (3 .6) 

enthousiast 2.6 (2.5) 3.0 (2.8) 4.1 (3.9) 4.2 (4.1) 3.4 (3.3) 

angstwekkend 4.1 (4.2) 3.9 (4.1) 2.7 (2.8) 2.8 (2.9) 3.2 (3.4) 
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Argument/emotion gem. gem. gem. gem. gem. 

positief economie 2.9 ( -) 2.8 (2.8) 2.7 (2.8) 2.4 (2.3) 1.8 (1.7) 

schadelijk milieu 3.8 (-) 3.8 (3.8) 3.7 (3.6) 3.5 (3.5) 4.2 (4.3) 

positief gezondheid 2.0 (-) 1.9 (l.8) 3.1 (3.0) 3.6 (3 .8) 2.4 (2.3) 

overschr. grenzen 3.2 (-) 3.1 (3.2) 3.9 (3.9) 3.3 (3.5) 4.2 (4.3) 

schadelijk gezondh. 3.6 (-) 3.7 (3.7) 3.4 (3.3) 3.3 (3.4) 4.0 (4.1) 

enthousiast 2.8 (-) 2.8 (2.7) 3.2 (3.1) 3.4 (3.4) 1.8 (1.7) 

angstwekkend 3.3 (-) 3.4 (3.4) 4.0 (4.0) 3.6 (3.7) 4.4 (4.5) 

Tabel 6. Gemiddelde scores bij argumenten en emoties 

argument was men het in 1992 niet eens terwijl nu een meer neutraal standpunt wordt in

genomen. En ten tweede roept de nieuwe toepassing op het terrein van de menselijke ge

neeskunde/productie diagnostica (cf transtest) enigszins andere reacties op dan de vorige 

toepassing (cf zwangtest). Ten aanzien van positieve gevolgen voor de economie wordt 

een meer neutraal standpunt ingenomen en men is het met name meer eens met de stelling 

dat deze toepassing positieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Ook is de score 

op het enthousiasme iets hoger (gemiddeld neutraal in plaats van afwezig). 

In de tabellen 7 en 8 zijn de verbanden tussen de argumenten en emoties en de attitudes 

weergegeven in termen van rangcorrelaties (Spearman p) en de resultaten van regressie

analyses (regressiegewichten [~] en verklaarde variantie [adjusted R2]). De rangcorrelaties 

hebben een significantieniveau < .001 en de regressiegewichten zijn alleen vermeld als het 

argument of de emotie bij een drempel van .05 van belang is voor de voorspelling van de 

attitudes. 
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landbouw/div. landbouwlpro. veeteelt/nieuw veeteelt/nieuw diergen ./bestr. 
Argument/emotie (cf kool) (gv tomaat) (kJ kalt) (gv bst) (gv mastitis) 

positief economie .45 ( .38) A5 ( .33) .29 ( .30) .26 ( .27) A4 ( .36) 

schadelijk milieu -A3 (-.40) -A3 (-.46) -.28 ( -.35) -.31 (-.35) -.38 (-.35) 

positief gezondheid .35 ( .28) .37 ( .41) .51 ( .47) 047 ( .40) .55 ( .37) 

overschr. grenzen -.49 (-.47) -.49 ( -.52) -.62 (-.58) -.55 (- .52) -.64 (-.58) 

schadelijk gezondh. -.45 (-.35) -046 (-.48) -.39 ( -.35) -.50 (-.36) -046 ( -.31) 

enthousiast .65 ( .59) .71 ( .68) .73 ( .71) .67 ( .64) .76 ( .74) 

angstwekkend -049 ( -.43) -049 (-.47) -.57 (-.57) -.51 (-.47) -.62 (-.57) 

mensgen./diag. mensgen./med. voedselin./onb. voedselin ./pro. milieu/prod. 
Argwnent/emotie (cf transtest) (gv stolsels) (gb aspartaam) (gv. chymosine) (gb bioplastics) 

positief economie .33 ( .32) .39 ( .33) .39 ( .36) .35 ( .38) 046 (.41) 

schadelijk milieu -Al (-.3] ) -042 (-.37) -.30 ( -.29) -Al (-.38) -.44 (-.42) 

positief gezondheid .60 ( .57) .58 ( .49) 042 ( .55) .37 ( .37) .35 ( .41) 

overschr. grenzen -.61 ( -.50) -.57 ( -.62) -.41 (-.45) -.55 (-.58) -.50 ( -.4 i) 

schadelijk gezondh. -049 (-.25) -.44 (-.38) -.46 (-.45) -040 (-.42) -.37 (-.36) 

enthousiast .73 ( .71) .73 ( .76) .63 ( .68) .67 ( .70) .61 ( .57) 

angstwekkend -.58 (-.48) -.57 ( -.62) -042 (-.42) -.48 (-.50) -.43 (-.44) 

Tabel 7. Het belang van argumenten en emoties per toepassingsgebied (correlaties) 

landbouw/div. landbouw/pro. veeteel t/nieuw veeteelt/nieuw diergen./bestr. 
Argument/emotie (cf kool) (gv tomaat) (kl kalt) (gv bst) (gv mastitis) 

positief economie .17 ( .15) .23 ( .12) .09 ( .14) .07 ( .09) .12 ( .13) 

schadelijk milieu -.08 (-.13 ) ( -.09) (-.10) 

positief gezondheid .10 ( .09) .08 ( .14) .16 ( .17) .13 ( .08) .15 ( .09) 

overschr. grenzen -.16 (-.13) -.13 (-.22) -.13 ( -.18) -.15 (-.19) -.19 ( -.13) 

schadelijk gezondh. -.15 
enthousiast .37 ( .40) 046 ( .46) .44 ( .40) .44 ( .43) .41 ( .47) 

angstwekkend -.15 (-.19) -.17 (-.12) -.17 (-.11) -.14 ( -.20) 

-- adj. RSQ-- .57 ( .51) .59 ( .60) .60 ( .61) .54 ( .51) .65 ( .62) 

mensgen./diag. mensgen./med. voedselin./onb. voedsclin./pro. milieu/prod. 
Argument/emotie (cf transtest) (gv stolsels) (gb aspartaam) (gv. chymosine) (gb bioplastics) 

positief economie .07 ( .06) .06 .17 ( .12) .10 ( .12) .20 ( .19) 

schadelijk milieu ( -.09) (-.cm -.12 (-.18) 

positief gezondheid .21 ( .25) .22 ( .17) .11 ( .18) .12 ( .12) ( .09) 

overschr. grenzen -.23 (-.14) -.10 (-.16) -.15 (-.16) -.23 (-.29) -.20 
schadelijk gezondh. -.12 -.11 
enthousiast .44 ( .42) 046 ( .48) .39 ( .42) AI ( .44) A3 ( .34) 

angstwekkend (-.09) -.11 (-.16 ) ( -.12) -.12 (-.13) 

-- adj . RSQ -- .61 ( .59) .62 ( .67) 047 ( .56) .54 ( .60) .49 ( .47) 

Tabel 8. Het belang van argumenten en emoties per toepassingsgebied (regressies) 



23 

Ook nu zijn de verbanden tussen argumenten/emoties en attitudes bij alle gebieden sterk 

en hebben zij een consistent karakter. 4 Een positief (of negatief) oordeel gaat gepaard aan 

meer positief (of negatief) getinte argumenten en gevoelens. Evenals in 1992 kan uit de 

aanwezige consistentie en de hoogte van de correlaties worden geconcludeerd dat de atti

tudes op een tamelijk rechtstreekse en eenduidige wijze voortvloeien uit de cognitieve ar

gumenten en emoties. Daarbij blijft echter, gezien het lage kennisniveau, de opmerking 

van kracht dat waarschijnlijk meer waarde moet worden gehecht aan de relatieve sterkte 

van de verbanden dan aan de absolute sterkte omdat de hoogte van de correlaties ook het 

gevolg kan zijn van een neiging van respondenten om een rationele indruk te maken. 

In de meeste gevallen zijn de veranderingen ten opzichte van de eerste meting gering. In 

tabel 8 zijn enkele regressiegewichten toegevoegd die de gestelde drempel in 1992 net niet 

haalden en nu wel. De emoties, en met name het enthousiasme, zijn het meest van belang 

voor de attitudevorming, hetgeen op grond van de theorie kan worden verwacht bij het 

ontbreken van voldoende kennis over het onderwerp (Tesser en Shaffer, 1990). Van de 

argumenten is de mogelijke overschrijding van normatieve grenzen meestal belangrijker 

dan de andere overwegingen. Bij toepassingen in de landbouw, de voedelindustrie/onbe

kende toepassingen en de milieu zorg is daarnaast ook het argument 'positieve gevolgen 

voor de economie' van belang. En bij toepassingen in de veeteelt, de diergeneeskunde en 

de menselijke geneeskunde speelt naast het normatieve argument ook de overweging 'po

sitieve gevolgen voor de gezondheid' een voorname rol. 

Er zijn enkele verschuivingen zichtbaar in het relatieve belang van de diverse argumen

ten en emoties per toepassingsgebied. Op het terrein van de landbouw/productverbetering 

(gv tomaat) zijn economische overwegingen van evenveel of zelfs meer belang dan nor

matieve terwijl voorheen het normatieve argument duidelijk overheerste. Bij toepassingen 

in de diergeneeskunde spelen normatieve en gezondheidsargumenten een iets grotere rol 

en is de emotie 'angstwekkend' in belang gedaald. Bij menselijke geneeskunde/productie 

di agnostica heeft de invoering van een nieuwe toepassing (cf transtest) tot gevolg dat het 

normatieve argument in belang stijgt en dat de mate van consistentie tussen de attitude en 

de argumenten/emoties toeneemt. In de voedselindustrie (gb aspartaam) is, getuige lagere 

correlatie- en regressiecoëfficiënten, iets minder consistentie in het verband tussen de atti

tude en verwachte positieve gevolgen voor de gezondheid. En bij toepassingen in de mi-

4 Correlaties geven een beeld van het rechtstreekse verband tussen de argumenten en emoties enerzijds en 
de attitudes anderzijds. Vaak hangen argumenten en emoties echter ook onderling samen waardoor een 
deel van het verband tussen deze variabelen en de attitudes als het ware dubbel in de tabel voorkomt. Bij 
een regressie-analyse wordt daarmee rekening gehouden. Bij de bepaling van het belang van een variabe
le wordt van de samenhang tussen die variabele en de attitude telkens eerst het gedeelte afgetrokken dat 
al aan voorgaande variabelen kan worden toegeschreven. De resulterende lijst van argumenten en emo
ties is dus gebaseerd op hun Wlicke sanlenhang met de attitude. De verklaarde variantie geeft aan in wel
ke mate men in staat is om de attitudescore te voorspellen op grond van de argumenten en emoties; de 
voorspellende waarde is gelijk aan l00.R 2 en ligt tussen 0 % (geen voorspelling mogelijk) en 100 % 
(vollcdige voorspelling mogelijk). 
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lieuzorg zijn het belang van het nonnatieve argument en het enthousiasme verhoudingsge

wijs toegenomen. 

Zoals ook in 1992 het geval was, is de mate waarin de attitudes uit de argumenten/emo

ties kunnen worden voorspeld vrij hoog. Gemiddeld is dat 57 % (was 55 %) met als ui

tersten 65 % (diergeneeskunde/bestrijding van ziekten (gv mastitis)) en 47 % (voedsel

industrie/ onbekende toepassingen (gb aspartaam)). Bij dit laatste gebied is de verklaarde 

variantie met 9 % gezakt, vooral ten gevolge van het minder sterke verband met het argu

ment 'positieve gevolgen voor de gezondheid'. Ook bij voedselindustrie/productie grond

stoffen (gv chymosine) is sprake van een daling van het percentage verklaarde variantie. 

Dit wijst mogelijk op een toename van onzekerheid inzake de voor- en nadelen van toe

passingen in de voedselindustrie. De hoogste stijging in de verklaarde variantie (van 51 % 
naar 57 %) is zichtbaar bij toepassingen in de landbouw/diversificatie (cf kool). Het rela

tieve belang van de argumenten bij de diverse toepassingen verandert niet als de analyses 

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

iets lager (gemiddeld 47 %). 

De rangordening van argumenten en emoties naar subjectief belang voor de meningsvor

ming over biotechnologische toepassingen in het algemeen (van 1 'meest van belang' tot 7 
'minst van belang') leidt tot de volgorde in tabel 9 (met tussen haakjes de scores in 1992). 

gemiddelde rang argwnenten/emoties 
t.a.v. biotechnologie in het algemeen 

positief gezondheid 3.0 (3.1) 

overtreding grenzen 3.3 (3.4) 

schadelijk gezondheid 3.4 (3.4) 

schadelijk milieu 3.7 (3.5) 

positief economie 4.2 (4.1) 

angstwekkend 5.0 (5.2) 

enthousiast 5.3 (5.3) 

Tabel 9. Gemiddelde rangorde van argumenten en emoties in het algemeen 

De volgorde is dezelfde als in 1992. Positieve gevolgen voor de gezondheid worden als 

het voornaamste argument beschouwd, gevolgd door het overtreden van grenzen, schade

lijke gevolgen voor de gezondheid, schadelijke gevolgen voor het milieu en positieve ge
volgen voor de economie. De beide emoties sluiten de rij. Evenals bij de vorige meting is 

er een tegenstelling tussen het subjectieve belang (waarbij argumenten hoger scoren) en 

het statistische belang (dat bij emoties hoger ligt). Dit kan vennoedelijk worden terugge

voerd op de neiging van respondenten om een rationele indruk te maken. Uit deze discre

pantie kan, met het oog op toekomstig onderzoek, de conclusie worden getrokken dat de 
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attitudes in werkelijkheid meer op emoties zijn gebaseerd dan blijkt uit de antwoorden op 

een algemene vraag. 

2.3. Achtergrondkennis en bekendheid 

De scores op de 15 dichotome items van de kennistest (waar/onwaar) zijn omgezet in 

percentages juiste antwoorden (zie figuur 2; tussen haakjes zijn de scores in 1992 ver

meld). Hoewel de proportie juiste antwoorden bij een aantal items hetzelfde of iets hoger 

is in vergelijking met de meting in 1992 en geen enkel item onder het kansniveau van 50 

% wordt gescoord (de verticale lijn in de figuur), is het gemiddelde resultaat van de test 

(10.6) vrijwel identiek aan dat van 1992 (10.5). De gemiddelden op de onderdelen biolo

gie en erfelijkheidsleer, technieken en toepassingen in de biotechnologie en regelgeving 

zijn, omgerekend naar eenzelfde schaal van 15 items, respectievelijk 10.7 (was 11.1), 

10.4 (was 10.1) en 10.5 (was 9.8). Overeenkomstige rapportcijfers op een schaal van 1 

tot 10 zouden neerkomen op een 5 (twijfelachtig) voor alle drie de onderdelen. 5 De stan

daardafwijkingen bij de drie onderdelen variëren tussen 1.3 en 1.5 (voor 7 items) . 

15. alle genen gecomb. uit 4-5 bouwstenen 
14. mens. groeihonn. door dier mogelijk 
13. eigen aanmaak insecticiden mogelijk 
12. toestemming overheid voor planten 
11. paard is met ezel te kruisen 
10. gist voor bier levende organismen 
9. enzymen versnellen chemische reacties 
8. gen. modo is doelbewust veranderen erf. 
7. virussen kunnen besmet door bacterie 
6. door klonen ontstaan gelijke nakomelingen 
5. erfelijke eigenschappen bepaald door DNA 
4. in eerste maand mongooltje vast te stellen 
3. er zijn bacteriën die van aardolie leven 
2. gelijkenis kinderen-ouders door bloedlich. 
1. meeste bacteriën schadelijk voor de mens 
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Figuur 2. Percentages goede antwoorden op de kennistest 

De moeilijkheidsgraad van de vragen is ongeveer hetzelfde gebleven. Moeilijke vragen 

hebben te maken met tamelijk specialistische onderwerpen zoals de mogelijkheid om die-

5 Rapportcijfers zijn berekend door de scores te venninderen met 7 (het kansniveau), te vennenigvuldigen 
met een factor 1On.s (om een decimale range te bereiken) en af te ronden. 
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ren menselijke groeihormonen te laten aanmaken, de mogelijkheid dat virussen kunnen 

worden besmet door een bacterie en de opbouw van genen uit combinaties van slechts 

enkele bouwstenen. De makkelijkste vragen betreffen meer algemene kennis inzake bio

logie en erfelijkheid: erfelijke eigenschappen worden bepaald door het DNA, enzymen 

kunnen chemische reacties versnellen, genetische modificatie is het doelbewust verande

ren van erfelijke eigenschappen, en kinderen lijken op ouders vanwege identieke bloed

lichaampjes. De enige opvallende wijziging is de hogere positieve score (57 %) op de 

vraag of dieren menselijke groeihormonen kunnen aanmaken (was 44 %). 

De test voldoet qua differentiatiegraad, interne coherentie en spreiding. De verdeling 

van de items naar moeilijkheid in p-waarden (ofwel proporties juiste antwoorden) in fi

guur 3 laat zien dat zowel relatief gemakkelijke als relatief moeilijke items redelijk zijn 

vertegenwoordigd. Voorts zijn er geen items met een negatieve item-totaal correlatie die 

kunnen duiden op een foutieve vraagstelling. De betrouwbaarheid van de test (a = .60) is 

iets hoger dan in de eerste meting (.59) en iets lager dan in het vooronderzoek (.65). Dit 

is ook nu met name het gevolg van een lage item-totaal correlatie (.11) van de vraag of het 

mogelijk is om in de eerste maand van de zwangerschap trisomie-21 vast te stellen. Een 

verklaring voor deze afwijking ligt niet voor de hand maar de omstandigheden waaronder 

de antwoorden moesten worden gegeven kan een oorzaak zijn. In het vooronderzoek (een 

computerpanel) kon men zelf de tijd bepalen voor het beantwoorden van de test terwijl bij 

deze meting sprake kan zijn geweest van tijdsdruk. 

Tenslotte zijn er ook positieve aanwijzingen voor de externe validiteit. Respondenten 

met een hogere opleiding hebben ook hogere scores op de onderdelen biologie/erfelijk

heid (p = .45) en biotechnologie (p = .22) en op de totale test (p = .38). 
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Figuur 3. Moeilijkheidsgraad van de items in de kennistest 

De volgorde van bekendheid met de tien toepassingen is vrijwel hetzelfde als in 1992 

(tabel 10). Toepassingen in de veeteelt, de landbouw en de milieuzorg zijn het meest be-
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kend en toepassingen in de diergeneeskunde, de menselijke geneeskunde en de voedselin

dustrie het minst. Een duidelijke daling in de bekendheid is zichtbaar bij toepassingen in 

de landbouw en de milieu zorg terwijl de bekendheid van het toepassingsgebied dierge

neeskunde is gestegen. Het is mogelijk dat het accent in de nieuwsvoorziening van het af

gelopen jaar op de toepassing in het laatstgenoemde gebied (gv mastitis) ten koste is ge

gaan van aandacht voor toepassingen in de eerstgenoemde gebieden. De bekendheid van 

de overige toepassingsgebieden is niet of nauwelijks veranderd. 

bekend '92 51 45 65 55 16 20 26 30 17 47 
bekend '93 41 37 62 56 24 22 27 27 17 36 

Tabel 10. Bekendheid met de toepassingen in 1992 en 1993 (%) 

2.4. Interesse en betrokkenheid 

De scores op de vragen naar interesse en betrokkenheid en de verschillen met de voor

gaande meting zijn samengevat in tabel 11: de mate van interesse in nieuwe ontwikkelin

gen (kolom 1 t/m 3), de frequentie van nadenken over nieuwe ontwikkelingen (kolom 4 

t/m 6), de frequentie van kijken en luisteren naar programma's over het onderwerp (ko

lom 7 t/m 9) en de mate waarin men de ontwikkelingen voor zichzelf van belang acht (ko

lom 10 t/m 12). De vier items vormen een betrouwbare schaal (a = .81) en de laatste drie 

kolommen van de tabel bevatten de scores op deze totale interesse/betrokkenheidsschaal 

(een sommatie van de scores op de vier afzonderlijke vragen). De totaalscore kan variëren 

tussen 4 en 20 (heel hoog = 4-6; tamelijk hoog = 7 -10; neutraal = 11-13; tamelijk laag = 
14-17; en heel laag = 18-20). 

interesse '93 '92 nadenken '93 '92 kijkt/luist. '93 '92 indo bel. '93 '92 totaal '93 '92 

heel geïnt. 15 16 heel vaak 4 9 (b.) altijd 19 22 heel bel. 13 19 heel hoog 9 12 
tam. geÜ1t. 45 49 tam. vaak 24 22 vaak 35 31 tam. bel. 44 46 tam. hoog 48 49 
neutraal 25 24 soms 52 50 soms 34 34 neutraal 30 22 neutraal 29 26 
niet zo geÜ1t. 10 8 zelden 15 15 zelden 9 10 tam.onb. 10 11 tam. laag 12 11 
h. niet geÜ1l. 5 3 nooit 6 4 nooit 3 3 heelonb. 3 3 heel laag 3 2 

Tabel 11. Interesse in en betrokkenheid bij biotechnologische ontwikkelingen 
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Gezien de totaalscores blijkt het Nederlandse publiek ook in 1993 tamelijk betrokken te 

zijn bij de ontwikkelingen, hoewel er een lichte verschuiving naar het midden heeft plaats

gevonden (57 % scoort tamelijk tot heel hoog (was 61 %), de gemiddelde score is 10.3 

(was 9.9), en de standaardafwijking blijft 3.1). Deze betrokkenheid komt vooral tot uiting 

in de interesse (60 % scoort positief), het geschatte individuele belang (57 % scoort posi

tief) en de kijk- en luisterfrequentie (54 % scoort positief). De mate van nadenken ligt op 

een lager niveau (28 %). In theorie gaan hogere niveau's van interesse en betrokkenheid 

gepaard aan een hoger kennisniveau. Een grotere betrokkenheid (totaalscore) blijkt inder

daad (en in gelijke mate als in 1992) samen te hangen met een hoger niveau van achter

grondkennis (p = .28). 

2.5. Informatiebronnen en informatiebehoefte 

In deze tweede meting is de sorteertaak van bronnen naar de mate van informatievoor

ziening niet opgenomen. Tabel 12 bevat de gegevens van de wel gestelde vragen naar de 

subjectieve betrouwbaarheid van informatiebronnen en naar de media die volgens de res

pondenten de meeste informatie over biotechnologische ontwikkelingen verschaffen. 

gemiddelde rang 
voornaamste % betrouwbaarheid 

'93 '92 
informatiemedia '93 '92 

consumentenorgan. 2.8 (1) 2.6 (1) radio/tv actualitei ten/journaal 75 (1) 74 (1) 
wetenschappers 3.1 (2) 3.1 (2) krant 64 (2) 62 (2) 
milieugroepen 3.9 (3) 3.7 (3) radio/tv speciale programma's 47 (3) 45 (3) 
overheid/ministerie 4.1 (4) 4.1 (4) praten met anderen (niet desk.) 29 (4) 21 (4) 
school 5.6 (5) 5.8 (6) radio/tv overige programma's 23 (5) 13 (7) 
journalisten 5.6 (6) 5.8 (5) speciale brochures 19 (6) 20 (5) 
plaats. bel. groepen 6.0 (7) 6.0 (7) praten met deskundigen 18 (7) 16 (6) 
industrie 7.0 (8) 6.9 (8) geen 5 (8) 3 (8) 
kerkelijke organ. 7.0 (9) 7.I (9) 

Tabel 12. Betrouwbaarheid informatiebronnen en voornaamste media 

De rangordening van informatiebronnen naar betrouwbaarheid is nagenoeg hetzelfde als 

in 1992. Onder de aanname dat de rangorde van de aanwezigheid van bronnen in de beide 

metingen overeenkomt, kunnen uit een vergelijking van beide rangordeningen dezelfde 

twee conclusies worden getrokken als in de vorige rapportage: de journalistiek verschaft 

de meeste informatie maar wordt qua betrouwbaarheid relatief lager ingeschat; en de hoe

veelheid informatie van de, als meer betrouwbaar beoordeelde, wetenschap is gering. De 



meest betrouwbare informatie is volgens de respondenten verder afkomstig van consu

mentenorganisaties, milieugroepen en de overheid. De industrie wordt ook in 1993 niet 

als een betrouwbare bron ervaren. 
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De resultaten van de vraag naar het informatiegehalte van de diverse kanalen in de laat

ste kolommen van de tabel laten twee opvallende verschuivingen zien. Andere program

ma's dan het journaal, de actualiteitenrubrieken en speciale documentaires op radio en tv 

hebben naar het subjectieve oordeel van de respondenten blijkbaar meer aandacht besteed 
aan biotechnologische ontwikkelingen en men heeft ook meer informatie verkregen uit ge

sprekken met niet-deskundigen. Dit kan duiden op een begin van verbreding van de maat

schappelijke discussie. De groep respondenten, die informatie van deskundigen krijgt of 

uit brochures leest is opnieuw hoger dan men zou verwachten. Slechts 5 % geeft aan geen 
informatie te krijgen (dat was 3 %). 

onderwerpinfonnatiebehoefte (%) '93 '92 

gevolgen voor de gezondheid 67 65 
controleerbaarlJeid van de gevolgen 59 55 
gevolgen voor het milieu SI 58 
aan gebruik gestelde regels 39 38 
grenzen van de mogelijkheden 33 30 
kwaliteit van de producten 27 32 
gevolgen voor de 3de wereld 25 27 
gevolgen voor de Ned. economie IS IS 
geen genoemd 10 9 

Tabel 13. Onderwerpen van informatiebehoefte 

De antwoorden op de vraag naar behoeften aan informatie over bepaalde aspecten van 

nieuwe biotechnologische ontwikkelingen geven merendeels hetzelfde beeld als in de eer

ste meting (zie tabel 13). Men wenst vooral. graag meer te weten over te verwachten ge

volgen voor de gezondheid en het milieu en over de controleerbaarheid van de gevolgen 
(nu gestegen naar de tweede plaats). Daarna volgen behoeften aan informatie over de re

gelgeving, de grenzen van de mogelijkheden en de gevolgen voor de derde wereld. Infor
matie over gevolgen voor de economie wordt, evenals in 1992, als laatste genoemd. De 

behoefte aan informatie blijft groot; slechts 10 % van de respondenten acht zich schijnbaar 
in al de genoemde opzichten reeds goed genoeg geïnformeerd (was 9 %). 
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2.6. Argumenten, emoties, attitudes en persoonskenmerken 

De argumenten, emoties en attitudes zijn per toepassingsgebied in verband gebracht met 

de volgende persoonskenmerken: 

- kennis, interesse en betrokkenheid (de drie onderdelen van de kennistest en de test als 

geheel; de bekendheid met de toepassing; de vier interesse/betrokkenheidsschalen en de 

totale interesse/betrokkenheidsschaal; zie § 2.3 en § 2.4); 

- de voornaamste informatiemedia (zie § 2.5); 

- sociaa1culturele en structurele kenmerken (zie § 1.2). 

Aangezien de kans om bij een dergelijk aantal toetsen een toevallig verband te vinden vrij 

groot is, is een hoog significantieniveau gehanteerd (.001). 

De aangetroffen relaties worden per toepassing(sgebied) besproken aan de hand van de 

tabellen 14 tlm 23. De opbouw van deze tabellen is als volgt. In de eerste kolom worden 

de groepen variabelen genoemd (kennis, bekendheid, interesse; informatie; sociaalcultu

rele en structurele persoonskenmerken). Indien er binnen die groepen verbanden zijn, dan 

worden de betreffende variabelen achter de groepsbenaming gespecificeerd. Deze specifi

catie kan dus per toepassingsgebied verschillen. Bij de groep 'informatie' ontbreken de 

informatiebronnen omdat deze vraag in de huidige meting niet is opgenomen (zie § 1.2). 

Verbanden tussen de gespecificeerde variabelen en de argumenten staan in de kolom

men 2 t/m 6, relaties met de emoties in kolom 7 en 8, en relaties met de attitude in kolom 

9. Zij bestaan meestal uit rangcorrelaties (p). Bij nominale variabelen met meerdere cate

goriëen (bijv. dagblad) heeft een lineair verband, zoals een correlatie, echter vaak geen 

betekenis. In die gevallen is variantie-analyse gebruikt (Kruskal-Wallis).6 Deze variabelen 

zijn in de eerste kolom voorzien van een asterisk (*). Soms zijn bij variabelen met een ho

ger dan nominaal meetniveau niet-lineaire verbanden aangetroffen (bijv. als zowel een ho

ger als een lager beroepsniveau samenhangt met een meer positieve attitude); dit wordt in 

de tabel aangeduid met 'nI', gevolgd door het resultaat van een variantie-analyse. 

De betekenissen van de verbanden in de tabel zijn afhankelijk zijn van de richting van de 

schalen of (bij variantie-analyse) van het aantal waarden van de variabele. Zij worden in 

de tekst nader toegelicht. Bij de interpretatie van de tabellen is voorts het volgende van 

belang. Indien er weinig verbanden worden aangetroffen, dan zijn er in beginsel twee 

conclusies mogelijk. De eerste is, dat het publiek ten aanzien van een bepaalde toepassing 

een tamelijk uniform stelsel van argumenten en emoties hanteert. Het ontbreken van ver

schillen tussen diverse groepen in de samenleving kan echter ook betekenen dat de oor

deelsvorming nog niet heeft plaatsgevonden waardoor het beeld diffuus is. Als er daaren-

6 Hiennee kan worden bepaald of groepen respondenten, zoals lezers van verschillende dagbladen, 
significant van elkaar verschillen in hun gemiddelde score op een argument, emotie of attitude. Anders 
dan bij een correlatie kan de waarde van de statistische maat hierbij groter zijn dan 1. De significantie 
wordt bepaald aan de hand van de hoogte van deze waarde en het aantal respondentgroepen binnen de 
betrokken variabele. In de tabellen staan alleen de significante resultaten. 
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tegen veel verbanden, en dus groepsverschillen, aanwezig zijn, dan kan men vermoeden 

dat er sprake is van een cognitief en/of emotioneel verwerkingsproces. In dat geval zullen 

het oordeel en het onderliggende systeem van argumenten en emoties waarschijnlijk meer 

structuur bezitten. 

In de tabellen ontbreken de gegevens van 1992 (die in de voorgaande paragrafen wel 

werden vermeld). De reden daarvoor is dat de meeste veranderingen slechts globale ver

schuivingen rond de gehanteerde significantiegrens van .001 betreffen. Door de presenta

tie te beperken en de belangrijkste veranderingen in de tekst te bespreken wordt een aan

zienlijke, en onoverzichtelijke, hoeveelheid minder relevante informatie vermeden. 

2.6.1. Landbouw - diversificatie voedselgewassen (cf kool) 

landb./div. (cf kool) +econ. - mil. + gez.h, - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kclUUs - bio./erfelijkh. -.15 - .15 .17 - - - -

bekendheid - gehoord van .15 - - - - - - .19 

interesse -interesse .17 -.17 - -.24 -.19 .22 -.24 .17 
-nadenken - - - -.17 - - -.14 -
- kijken/luisteren - - - - -.15 .14 -.18 -
- pers. belang .18 -.l7 - -.21 -.15 22 -.25 .20 
- totaal .19 -.16 - -.24 -.17 .23 -.25 .18 

infonnatie - me: rtv (s) - - - -.16 - - - -
- me: krant .16 - - -.l7 - - -.20 -
- me: anderen - - - - - - -.15 -
- me: geen -.18 .16 - .19 .18 - .20 -

pers. kenm. - opleiding - - .18 .17 - - - -
- welstand - - . 16 - - - - -

Tabel 14. Relaties met persoonskenmerken bij landbouw/diversificatie (cf kool) 

De hoeveelheid significante verbanden tussen de verschillende argumenten en emoties 

en de attitude enerzijds en met name de variabelengroepen kennis, bekendheid en interes

se/betrokkenheid anderzijds is aanzienlijk toegenomen in vergelijking met 1992. Terwijl 

kennis in de vorige meting geen discriminerende factor was, blijkt nu dat respondenten 

met meer kennis van de erfelijkheidsleer vaker vinden dat bij deze toepassing geen norma

tieve grenzen worden overschreden en dat er positieve gevolgen voor de economie kun

nen zijn. Zij achten het niet waarschijnlijk dat er postieve gevolgen voor de gezondheid 

aan zijn verbonden. Een grotere bekendheid gaat samen met de overweging van econo

mische voordelen en een meer positieve attitude. En een grotere mate van interesse/be

trokkenheid hangt, zowel bij de meeste subschalen van deze variabelengroep als bij de to-



32 

taalscore, samen met een onderkenning van economische voordelen, met een afwijzing 

van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, met een afwijzing 

van de notie dat nonnatieve grenzen worden overschreden, met meer enthousiasme en 

minder angst, en met een meer positieve attitude. 

Hoewel het toepassingsterrein in het algemeen iets minder bekend is dan in 1992 leidt 

de infomatiestroom naar het publiek wel tot meer differentiatie in overwegingen en emo

ties. Kijkers/luisteraars naar speciale programma's en lezers van kranten zijn het minder 

eens met het nonnatieve argument terwijl krantenlezers ook economische voordelen zien 

en minder angstgevoelens hebben. Respondenten, die geen informatiemedium aangeven, 

hebben een tegengesteld profiel. Zij zijn het niet eens met het economische argument en ze 

verwachten negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en een grotere kans op het 

overschrijden van grenzen. Onder deze groep is ook meer sprake van angstgevoelens. 

Respondenten met een hogere opleiding zijn het minder eens met de overwegingen dat er 

positieve gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn en dat er normatieve grenzen kunnen 

worden overtreden. Ook bij een hogere welstand verwacht men minder positieve gevol

gen voor de gezondheid. 

2.6.2. Landbouw - productverbetering voedselgewassen (gv tomaat) 

landb./prod. (gv tom) + econ. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bioJerfeliJKh. - - .18 - - - - -

bekeOOlri:l - gehoord van .18 - - - - - - .15 

interesse - interesse .17 -.17 - -.16 - - -.17 .16 
- lei jken/luisteren .14 - -.14 - - - - -
- pers. belang - -.16 - -.16 - - - .16 
- totaal .18 - - -.16 - - -.15 .15 

infoonatie - me: rtv (s) .10 - - - - - - -
- me: krant .TI - - - - - - -
- me: geen -.19 .15 - - - - .16 -

pers. kenm. - opleiding - - .24 - - - .15 -
- welstand - - .19 - - - - -
-dagbJaj* - - 29.9 - - - - -
- provincie* 33.2 - - - - - - -

Tabel 15. Relaties met persoonskenmerken bij landbouw/productverbetering (gv tomaat) 

Ook bij dit tweede toepassingsterrein in de landbouw is meer differentiatie dan in 1992, 

met name op het gebied van interesse/betrokkenheid en van informatiemedia. Bij meer in

teresse/betrokkenheid is er meer instemming met het economische argument, en een lage-
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re verwachting van negatieve milieu-effecten, van positieve gevolgen voor gezondheid en 

van de mogelijke overschrijding van grenzen. Geïnteresseerden hebben minder angstge

voelens en een meer positieve attitude. Meer informatie via speciale programma's of de 

krant gaat gepaard aan het vaker onderschrijven van het argument van economische voor

delen. Respondenten zonder informatiemedium zijn het daarmee minder eens; zij ver

wachten vaker negatieve effecten voor het milieu en hebben meer angstgevoelens. 

Andere verschillen ten opzichte van de vorige meting zijn zichtbaar bij de overige per

soonsvariabelen: opleiding, welstand, dagblad en provincie discrimineren nu meer en ge

slacht en beroep minder. Mensen met een hogere opleiding en meer welstand, en lezers 

van Volkskrant of NRC denken minder vaak dat dit toepassingsterrein positieve gevolgen 

voor de gezondheid zal hebben dan lager opgeleiden, personen met een lager welstands

niveau en lezers van de Telegraaf of respondenten zonder dagblad. Respondenten uit 

Groningen en Drente zien vaker dan gemiddeld economische voordelen en Limburgers 

minder vaak dan gemiddeld. 

Verder blijkt, zoals dat ook bij de voorgaande toepassing het geval was, meer kennis 

van de erfelijkheid samen te gaan met een lagere verwachting van positieve gezondheids

effecten, en meer bekendheid met een hogere verwachting van economische voordelen en 

een meer positieve attitude. Het enthousiasme, de voornaamste emotie, heeft hier echter 

geen verband met de verzameling kenmerken. 

2.6.3. Veeteelt - nieuwe metlwden rundveelwuderiJ (kl kalf) 

veet./nieuw (kl kalf) + econ. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bio./erfelijkh. -.14 - - - - - - -
- toraal -.17 - - - - - - -

bekerkJlrid - - - - - - - -

interesse -interesse .16 - - - - - - -
-nadenken - - -.15 - - -.19 - -.19 
- kijken/luisteren - - -.16 .18 - -.17 - -
- pers. belang .16 - - - - - - -

infonnatie - me: krant - - -.15 - - - - -
- me: geen -.14 - - - - - - -

pers. kenm. - geslacht - - - -.19 - .18 -.18 .15 
- plaats gezin* - - - - - 26.9 - -

Tabel 16. Relaties met persoonskenmerken bij veeteelt/nieuw (kl kalf) 
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De mate van differentiatie van meningen ten aanzien van dit toepassingsterrein is onge

veer gelijk gebleven. WeUs de aard van de discriminerende variabelen veranderd. Inter

esse/betrokkenheid, informatieverschaffing door kranten en de positie in het gezin hebben 

de plaats ingenomen van bekendheid, radio- en TV -programma's en de overige variabelen 

politieke voorkeur en dagblad. Naarmate men meer is geïnteresseerd is men het meer eens 

met het economische argument en minder met het argument inzake mogelijke positieve ge

volgen voor de gezondheid. In afwijking van het profiel van geïnteresseerden bij toepas

singen in de landbouw zijn geïnteresseerde respondenten echter ook vaker van mening dat 

er normatieve grenzen kunnen worden overschreden, zijn zij minder enthousiast en heb

ben zij een meer negatieve attitude. Als de krant het voornaamste medium is, dan is men 

minder overtuigd van positieve gevolgen voor de gezondheid terwijl respondenten, die 

geen medium noemen, en respondenten met minder achtergrondkennis het vaker oneens 

zijn met het economische argument. 

Vrouwen blijken opnieuw meer dan mannen van mening te zijn dat normatieve grenzen 

kunnen worden overschreden. Zij zijn minder enthousiast en hebben meer angstgevoelens 

en een meer negatieve attitude. Dat blijkt ook uit de positie in het gezin: de partner/echtge

note geeft aan minder enthousiast te zijn dan andere gezinsleden. 

2.6.4. Veeteelt - nieuwe methoden rundveehouderij (gv bst) 

veet./nieuw (gv bst) +econ. - mil . + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kelmis - bioJerfelijkh. - - .14 - - - - -
- biotechn. -.16 - - - - - - -

bekeOOIW - gehoord van - - -.18 .16 .15 -20 - -.15 

interesse -nadenken - - -.20 - - -.18 - -.23 
- kijken/luisteren - - -.20 - - -.20 - -.19 
- totaal - - -.18 - - -.15 - -.16 

infonnatie - - - - - - - -

pers. kenDl. - geslacht - -.16 - - - - -.19 -

Tabel 17. Relaties met persoonskenmerken bij veeteelt/nieuw (gv bst) 

Evenals bij het vorige toepassingsterrein in de veeteelt is de mate van differentiatie van 

meningen vergelijkbaar met die in 1992 maar zijn andere variabelen daarvoor verantwoor

delijk. Ook hier is het belang van interesse/betrokkenheid toegenomen en de bekendheid 

speelt, in tegenstelling tot de vorige toepassing waar het belang van deze variabele ver

minderde, nu een meer geprononceerde rol. Daarmee zijn tevens de voornaamste groepen 

van discriminerende variabelen genoemd. Een grotere bekendheid met de toepassing en 
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meer interessefbetrokkenheid uiten zich in een lagere verwachting van positieve gevolgen 

voor de gezondheid, minder enthousiasme en een meer negatieve attitude. Een grotere be

kendheid geeft voorts aanleiding tot de veronderstelling dat normatieve grenzen kunnen 

worden overschreden en tot meer instemming met de overweging dat hier sprake kan zijn 

van negatieve gevolgen voor de gezondheid. 

De variabelen kennis en geslacht geven ongeveer hetzelfde beeld als in 1992. Personen 

met meer achtergrondkennis onderschrijven het economische argument en zijn het minder 

eens met de bewering dat de toepassing positieve gevolgen voor de gezondheid kan heb

ben. En vrouwen verwachten eerder negatieve consequenties voor het milieu en hebben 

meer angstgevoelens dan mannen. De overige persoonskenmerken leeftijd, opleiding en 

plaats in het gezin hebben in 1993 aan belang ingeboet. 

2.6.5. Diergeneeskunde - bestrijding ziekten (gv mastitis) 

dierg.lbest. (gv mast) + eeon. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bioJerfelijkh. -.15 - - - - - - -
- totaal -.16 - - - - - - -

belcenIIrid - - - - - - - -

interesse - interesse .17 - - - -.15 - - -
- kijken/luisteren - - - - - -.16 - -

informatie - me: krant .14 -.15 - - - - - -
- me: anderen - - - - - - .14 -
-me: geen - .16 - - - - - -

pers. kenm. - politiek* - - - - - - - 32.5 

Tabel 18. Relaties met persoonskenmerken bij diergen./bestr. ziekten (gv mastitis) 

Dat de toepassing binnen dit gebied in het afgelopen jaar meer publiciteit heeft gekregen 

komt wel tot uitdrukking in de bekendheid, die is gestegen van 16 % naar 24 %, maar 

niet in een meer onderbouwde meningsvorming. De meningsvorming is zelfs minder ge

relateerd aan de mogelijke determinerende variabelen dan in 1992. De mate van achter

grondkennis houdt nu alleen nog verband met het economische argument (meer kennis 

gaat samen met instemming met deze overweging) terwijl voorheen ook relaties met di

verse andere argumenten en emoties zijn vastgesteld. Ook leeftijd, gezinsgrootte en bur

gerlijke staat hebben in 1993 geen discriminerend karakter. 

De mate van interesse en de politieke voorkeur hebben nog wel een relatie met sommi

ge argumenten of met de attitude. Een hogere interesse gaat samen met de gedachten dat 

dit toepassingsterrein positieve gevolgen zal hebben voor de economie en geen negatieve 
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consequenties zal hebben voor de gezondheid. Maar het vaker kijken of luisteren naar 

programma's over nieuwe biotechnologische toepassingen, onderdeel van de interesse/ 

betrokkenheidsschaal, is ook gerelateerd aan minder enthousiasme over deze toepassing. 

Kiezers van Groen Links en de kleine confessionele partijen hebben een relatief negatieve 

attitude en kiezers van de VVD een relatief positieve houding. 

De invloed van informatiemedia lijkt iets groter te zijn geworden. Respondenten, die de 

krant noemen, onderschrijven vaker dat er economische voordelen zijn en dat er geen ne

gatieve gevolgen voor het milieu optreden. Respondenten zonder informatiemedium zien 

wel vaker nadelen voor het milieu. 

De toename van de publiciteit rond de toepassing in deze sector lijkt, samengevat, geleid 

te hebben tot een afremming van de mate van enthousiasme onder personen met meer ach

tergrondkennis, meer invloed van de media (met name van de kranten), een uitvlakking 

van verschillen op basis van leeftijd en burgerlijke staat, en het ontbreken van relaties met 

normatieve en gezondheidsargumenten (hetgeen kan wijzen op meer onzekerheid). 

2.6.6. Menselijke geneeskunde - productie diagnostica (cf trans test) 

mensg.ldiag. (cf trans) + econ. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - - - - - - - -

bekelxJJrid - - - - - - - -

interesse -interesse - - .20 - - - - -
- kijken/luisteren - - .20 - - - - -
- pers. belang - - .l7 - - .18 - .l6 
- totaal - - .21 - - - - -

infonnatie -me: geen - .18 -.l7 - .17 - - -

pers. kenm. - geslacht - - - - - - -.15 -
-leeftijd -.14 - - - - - - -
- hurg. staat* 20.4 - - - - - - -
- opleiding .l5 - - - - - - -
- regio* 22.1 - - - - - - -

Tabel 19. Relaties met persoonskenmerken bij mens. gen./diagnostica (cf transtest) 

De vervanging van de vorige toepassing op dit terrein (cf zwangtest) door een andere 

(cf transtest) heeft slechts marginale gevolgen voor de mate van gestructureerdheid van 

het oordeel (die tamelijk laag is). Dit kan worden opgevat als een bevestiging van de ver

onderstelling dat de meningsvorming meer verband houdt met het toepassingsterrein en 

minder met de specifieke producten. 
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Zoals bij de voorgaande terreinen, heeft het cluster interesse/betrokkenheid aan belang 

gewonnen. Naarmate men meer geïnteresseerd is, verwacht men eerder positieve gevol

gen voor de gezondheid. Vooral bij een onderkenning van eventueel persoonlijk belang is 

men meer enthousiast en heeft men een meer positieve attitude. Personen zonder informa

tiemedium verwachten daarentegen eerder negatieve dan positieve gevolgen voor de ge

zondheid en ook negatieve effecten op het milieu. 

De variabele geslacht heeft minder invloed, hetgeen te verwachten is omdat de vorige 

toepassing meer specifieke betekenis had voor vrouwen dan mannen. Vrouwen geven 

nog wel blijk van iets meer angstgevoelens. Andere relevante persoonskenmerken zijn 

leeftijd, burgerlijke staat, opleiding en regio, die alle ,verband houden met het economi

sc he argument. Ouderen, verweduwden, lager opgeleiden en mensen in de grote steden 

zijn het met dit argument meer eens dan jongeren, ongehuwden, hoger opgeleiden en 

mensen in het westen van het land buiten de grote steden. Het regionale onderscheid is 

onverwacht. Onderzocht is of het verschil tussen stedelijke en plattelands bewoners in het 

westen samenhangt met de leeftijdsopbouw. Daarbij kwamen geen significante resultaten 

aan het licht. Een andere verklaring ligt niet voor de hand. 

2.6.7. Menselijke geneeskunde - productie medicijnen (gv stolsels) 

mensg.lmed. (gv stol) + econ. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - - - - - - - -

bekeOOl~id - gehoord van - - - - - - - .11 

interesse - interesse - -.15 .25 -.15 -.14 .16 -.16 -
- kijken/luisteren - - .11 - - - - -
- pers. belang .16 - .23 -.11 - 22 -.16 .16 
- totaal - - .25 - -.14 .15 -.15 -

infonnatie -me: geen - - -.20 - - - - -

pers. kenm. - geslacht - - - - - .15 -.18 -
- opleiding - - n1/23.8 - - - - -
- regio* 22.6 - - - - - - -

Tabel 20. Relaties met persoonskenmerken bij mens. gen./medicijnen (gv stolsels) 

In 1992 hadden de argumenten en emoties en de attitude betreffende dit terrein zeer ge

ringe samenhangen met persoonskenmerken. De meningsvorming in 1993 is iets beter 

gedifferentieerd, voornamelijk naar de mate van bekendheid en interesse/betrokkenheid. 

Gei'nteresseerde respondenten onderschrijven vaker de argumenten dat er positieve ge

volgen voor de economie en de gezondheid kunnen zijn. Zij verwachten minder negatieve 
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effecten voor het milieu en de gezondheid en zijn het minder eens met het normatieve ar

gument. Zij geven aan meer enthousiast te zijn; zij hebben minder angstgevoelens en (bij 

een groter persoonlijk belang) een meer positieve attitude. Ook een grotere bekendheid 

leidt tot een meer positieve attitude. Respondenten zonder informatiemedium verwachten 

minder positieve gevolgen voor de gezondheid. 

Het onderscheid naar geslacht is gebleven: vrouwen zijn minder enthousiast en uiten 

meer angstgevoelens dan mannen. Verder hebben de variabelen opleiding en regio de 

plaats ingenomen van burgerlijke staat. Respondenten met meer algemene vorming (havo) 

verwachten vaker positieve gevolgen voor de gezondheid dan respondenten met alleen 

lager onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. En, zoals dat bij cf transtest het geval 

was, zijn mensen uit de grote steden het vaker dan gemiddeld eens met het economische 

argument en mensen in het westen buiten de grote steden minder vaak dan gemiddeld. 

Ook hier is geen directe verklaring beschikbaar (zie § 2.6.7). 

2.6.8. Voedselindustrie - onbekende toepassingen (gb aspartaam) 

voeds./onb. (gb asp) + ccon. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bio./erfelijkh. - - - .23 - - .18 -
- totaal - - - .20 - - - -.14 

bekendheid - gehoord van - - - - - .20 - 1h 

interesse - interesse - -.14 - -.29 - - -.2fj .15 
-nadenken - - - -.15 - - -.16 -
- kijken/luisteren - - - -.17 - - -.17 -
- pers. belang - - - -.19 - - -.19 -
- totaal - - - -.25 - - -23 -

infonnatie - me: rtv (s) - - - -.15 - - - -
-me: krant - - - - "- - -.15 -
- me: geen - - - - - - .17 -

pers. kenm. -leeftijd - - - - - - -.14 -
- opleiding - - - .24 - - .22 -
- welstand - - - .16 - - - -

Tabel 21. Relaties met persoonskenmerken bij voedselind./onbekend (gb aspartaam) 

De meningsvorming in de voedselindustrie is opnieuw veel duidelijker gestructureerd 

dan bij de meeste andere terreinen, hetgeen kan worden verwacht omdat men in het dage

lijkse leven eerder geconfronteerd wordt met toepassingen in de voedselindustrie dan met 

producten uit andere toepassingsgebieden. Kennis, bekendheid en opleiding vertonen on

geveer dezelfde patronen als in 1992. Bij minder achtergrondkennis en een lager oplei-



dingsniveau is men eerder geneigd om aan te nemen dat er normatieve grenzen worden 

overschreden en is er meer sprake van angstgevoelens en een minder positieve attitude. 

Meer bekendheid leidt tot meer enthousiasme en een meer positieve houding. 
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De mate van interesse en betrokkenheid is opnieuw van veel meer gewicht dan in de vo

rige meting. Respondenten, die aangeven meer geïnteresseerd en betrokken te zijn, zijn 

het vaker oneens met het normatieve argument en hebben minder angstgevoelens. Meer 

interesse gaat ook samen met het afwijzen van mogelijke negatieve milieu-effecten en met 

een meer positieve attitude. 

Andere afwijkingen van 1992 zijn zichtbaar in de variabelengroepen informatie en ove

rige persoonskenmerken. Het informatiemedium speelde in de vorige meting geen rol van 

betekenis maar nu geven kijkers/luiteraars naar speciale programma's aan het vaker niet 

eens te zijn met het normatieve argument terwijl lezers van krantenartikelen minder angst

gevoelens hebben en respondenten zonder medium meer. Van de overige kenmerken is 

een aantal in belang gedaald (geslacht, leeftijd, beroep, plaats in het gezin en burgerlijke 

staat). Leeftijd discrimineert alleen nog bij de emotie 'angstwekkend': ouderen geven aan 

meer angstgevoelens te hebben dan jongeren. Nieuw is dat respondenten met een hogere 

welstand minder van mening zijn dat normatieve grenzen kunnen worden overschreden 

(welstand hangt samen met het opleidings- en beroepsniveau). 

2.6.9. Voedselindustrie - productie grondstoffen (gv chymosine) 

voeds./prod. (gv cby) +eçon. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kennis - bio./erfelijkh. - - - .18 .IS - - -
- biotechn. ,.20 - - - - - - -
- totaal -.19 - - .17 - - - -.18 

bdceJxlJrid - gehoord van - - - - - .15 - 22-

interesse - interesse .17 -.14 - -.20 - - -.21 -
- kijken/luisteren - - -.19 - - - - -
- pers. belang - - - -.17 - - -.IS -
- totaal .18 - - -.16 - - -.19 -

infonnatie - me: rtv (s) .16 - - - - - - -
- me: deslamd. .14 - - - - - - -

pers. kenm. - geslacht - - - - - .IS - -
- opleiding - - .14 .19 .14 - .IS -
- welstand - - .16 .17 - - - -

Tabel 22. Relaties met persoonskenmerken bij voedselind./productie (gv chymosine) 
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De verbanden tussen de meeste variabelen en de argumenten, de emoties en de attitude 

vertonen tamelijk grote overeenkomsten met die in 1992. Meer kennis gaat samen met een 

grotere mate van instemming met het economische en een grotere mate van afwijzing van 

het normatieve argument, met de verwachting dat er geen negatieve gevolgen voor de ge

zondheid zullen zijn en met een meer positieve attitude. Een grotere bekendheid houdt 

verband met meer enthousiasme en een meer positieve houding. En het noemen van infor

matiemedia (speciale programma's en het praten met deskundigen) gaat samen met onder

kenning van economische voordelen. 

De stijging in discriminerend vermogen van de variabelengroep interesse/betrokkenheid 

is ook bij deze tweede toepassing in de voedselindustrie duidelijk. Geïnteresseerden stem

men eerder in met het economische argument en hebben minder angstgevoelens. Zij ver

wachten geen negatieve gevolgen voor het milieu en ook geen positieve gevolgen voor de 

gezondheid. De kans dat normatieve grenzen worden overschreden wordt door hen lager 

ingeschat. 

De verschillen tussen geslachten zijn verminderd. Vrouwen hebben iets meer angstge

voelens dan mannen maar het onderscheid in attitudes en argumentatie is verdwenen. 

Hoger opgeleiden verwachten zowel minder positieve en als minder negatieve gevolgen 

voor de gezondheid. Zij stemmen ook minder in met het normatieve argument en hebben 

minder angstgevoelens. Het welstandsniveau heeft het, daaraan gerelateerde, beroepsni

veau vervangen: bij een hogere welstand worden de kansen op positieve gevolgen voor 

de gezondheid en het overschrijden van grenzen lager ingeschat. 

2.6.10. Chemische industrie/milieuzorg - productie grondstoffen (gb bioplastics) 

De oordeelsvorming ten aanzien van dit toepassingsterrein is het meest gedifferentieerd. 

Achtergrondkennis, bekendheid en opleidingsniveau spelen een rol die vergelijkbaar is 

met die in 1992. Bij meer kennis en een grotere bekendheid verwacht men positieve ge

volgen voor de economie, is men meer enthousiast, ervaart men minder angstgevoelens 

en heeft men een meer positieve houding. Respondenten met meer kennis verwachten 

daarnaast geen nadelige effecten voor het milieu en zijn het minder eens met het norma

tieve argument. Ook hoger opgeleiden achten het minder waarschijnlijk dat normatieve 

grenzen worden overschreden en hebben minder angstgevoelens. 

De verschillende subschalen en de totaalscore in het cluster interesse/betrokkenheid wa

ren in 1992 reeds van belang. In afwijking van 1992 blijken zij bij deze meting ook te dis

crimineren bij het normatieve argument en de emotie 'angstwekkend'. Geïnteresseerden 

zijn het meer eens met de waarschijnlijkheid van economische voordelen, verwachten 

minder dat er negatieve consequenties voor het milieu zullen optreden of dat grenzen zul

len worden overschreden, zijn enthousiaster en minder angstig, en hebben een meer po

sitieve attitude. 
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cbem./pro. (gb biopl) + econ. - mil. + gez.h. - grens - gez.h. + enth. - angst. attitude 

kemUs - bio./erfelijkh. -.16 .20 - .26 - -.19 22 -.21 
- biotechn. - - - - - - - -.15 
- totaal - - - .20 - - .16 -.21 

bekerrlheid - gehoord van .15 - - - - .21 -.16 .25 

interesse - interesse .19 -.19 - -.26 - .24 -.24 .28 
-nadenken .18 - - -.18 - .18 -.20 .23 
- kijken/luisteren .18 -.18 - -.22 - .18 -.21 .19 
- pers. belang .16 -.16 - - - - -.18 .16 
- totaal 23 -.20 - -.24 - .22 -.25 27 

informatie - me: rtv(a) - - - -.16 - - - -
- me: rtv(s) - - - -.20 - -.19 .15 
- me: krant .18 -.19 - -.18 -.14 .14 -.21 .14 
- me: geen -.14 .23 - .20 .18 -.18 .28 -.16 

pers. kenm. - opleiding - - - .19 - - .16 -

Tabel 23. Relaties met persoonsvariabelen bij chem.-milieu./productie (gb bioplastics) 

De rol van de informatiemedia is nieuw. Indien actualiteitenprogramma's, speciale pro

gramma's over biotechnologische ontwikkelingen of de krant als voornaamste medium 

worden genoemd is men het minder eens met het normatieve argument, en heeft men min

der angstgevoelens en een meer positieve houding. Krantenlezers verwachten voorts meer 

economische voordelen en minder negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. 

Hun enthousiasme is groter. Respondenten zonder informatiemedium hebben een profiel 

dat daar op alle punten aan is tegengesteld: een meer negatieve argumentatie, minder ent

housiasme, meer angstgevoelens en een meer negatieve attitude. 

2.6.11. Algemeen overzicht 

Over het geheel genomen is de meningsvorming nog steeds tamelijk ongedifferentieerd 

te noemen. Hoewel de houding ten aanzien van de productie van medicijnen iets beter is 

gestructureerd dan in 1992, leveren de toepassingsterreinen diergeneeskunde en menselij -

ke geneeskunde, wat betreft hun relaties met psychologische en structurele achtergrond

kenmerken, ook in 1993 een vrij diffuus beeld op. Op het gebied van de landbouw heeft 

blijkbaar meer informatieverwerking plaatsgevonden. Bij de toepassingen op dit gebied 

en de gebieden in de veeteelt en de voedselindustrie zijn min of meer duidelijke groeps

verschillen in argumentatie en mening aanwezig, die vooral gerelateerd zijn aan de varia

belen kennis, bekendheid, interesse en voornaamste informatiemedium. Dezelfde groepen 
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variabelen zorgen voor een tamelijk goede differentiatie bij het gebied chemische indus

trie/milieuzorg. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, spelen cognitieve en aanverwante variabelen (kennis, 

bekendheid, interesse, media en opleiding) een meer voorname rol dan bij de vorige me

ting. Vooral de variabelengroepen interesse/betrokkenheid en infonnatiemedia hebben aan 

importantie gewonnen. Meestal heeft een grotere mate van bekendheid en interesse een 

meer positieve argumentatie en attitude tot gevolg. Toepassingen in de veeteelt en de dier

geneeskunde vonnen een uitzondering: meer bekendheid en interesse leiden daar tot een 

meer negatieve argumentatie, minder enthousiasme en een meer negatieve attitude. Verder 

gaan een grotere kennis en een hogere opleiding bij de voedselindustrie en de milieuzorg 

samen met de afwijzing van het argument dat nonnatieve grenzen kunnen worden over

schreden, en hangt het ontbreken van een informatiemedium bij toepassingen in de land

bouwen de milieu zorg samen met een meer negatieve argumentatie en meer angstgevoe

lens. Blijkbaar ontstaat langzamerhand een scherpere scheiding in het publieksoordeel op 

ba<;is van de mate van interesse en infonnatie. 

De invloeden van de variabelen geslacht en leeftijd zijn minder prominent dan in 1992; 

alleen bij toepassingen in de veeteelt, de menselijke geneeskunde en de voedselindustrie 

zijn soms nog enige effecten zichtbaar: vrouwen en ouderen hebben daar vaker een meer 

negatieve argumentatie, emotie en attitude. 

2.7. Attitudes en gedragsintenties 

In de vragenlijst is bij elke toepassingsterrein een positieve en een negatieve gedragsin

tentie gemeten (zie § 1.2). De positieve intentie is verwoord in een vraag of men het pro

duct zou kopen (cf kool, gv tomaat, k1 kalf (het vlees), gv bst (de melk), gv mastitis (het 

vlees), gb aspartaam (de zoetjes), gv chymosine (de kaas), gb bioplastics) of het gebruik 

zou toestaan (de diagnostica of medicijnen bij cf trans test en gv stolsels). De negatieve in

tentie is gemeten met de vraag of men zou gaan protesteren tegen de toepassing. De resul

taten zijn samengevat in tabel 24. Bij elk toepassingsterrein zijn de antwoorden op beide 

vragen in percentages aangegeven, gevolgd door de rangcorrelaties met de attitude. 

Bij de toepassingsterreinen landbouw, menselijke geneeskunde en milieuzorg is de in

stemming met de positieve gedragsintentie het groot<;t (64% - 85%). Een middenpositie 

wordt ingenomen door de toepassingen gv chymosine in de voedselindustrie en gv mas

titis in de diergeneeskunde (45% - 48%). Een minderheid van het Nederlandse publiek 

acht zichzelf consument van producten, die voortkomen uit biotechnologische ingrepen in 

de veeteelt of gb aspartaam (31 % - 36%). 

De verdeling van de intenties tot protesteren is bij de meeste terreinen omgekeerd even

redig aan die van de positieve intenties. Men is het minst geneigd tot protest tegen toepas-
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singen in de landbouw, de menselijke geneeskunde en de milieuzorg (3% - 8%). Meer 

proteststemmen zijn er bij toepassingen in de veeteelt (17 % - 19%). En gv chymosine en 

gv mastitis bevinden zich opnieuw daartussenin (8% - 11 %). Bij gb aspartaam wijkt de 

volgorde enigszins af doordat een laag percentage positieve intenties gepaard gaat aan een 

eveneens laag percentage negatieve intenties (3%). Over het geheel genomen is het aantal 

respondenten dat geneigd is tot protest tamelijk laag. 

Attitudes en positieve intenties zijn bij alle terreinen hoog gecorreleerd, meestal tussen 

.54 en .67. Personen met een positieve attitude hebben meestal de intentie om het product 

te kopen of het gebruik toe te staan. De hoogste mate van consistentie is zichtbaar bij gv 

tomaat (.70). Gb aspartaam is ook hier een uitzondering door een relatief lage correlatie 

(.43). De verbanden tussen attitudes en negatieve intenties zijn minder sterk. Bij toepas

singen in geneeskunde van mens en dier zijn deze het hoogst (.41 tot .45). Daarna volgen 

de (inhoudelijk uiteenlopende) toepassingen cf kool, gb bioplastics en kl kalf (.32 tot .37) 

en toepassingen in de voedselindustrie, gv bst en gv tomaat (.22 tot .25). 
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Gedragsintentie 0/0(+) 0/0(-) 0/0(+) 0/0(-) 0/0(+) 0/0(-) %(+) 0/0(-) 0/0(+) %(-) 

zeker 35 2 38 3 12 I 12 2 51 2 
waarschijnlijk 36 5 37 5 19 2 36 6 34 1 
waarschijnlijk niet 17 30 15 Tl 29 22 33 29 11 19 
zeker niet 12 M 10 65 41 75 19 63 5 79 

correlatie attitude .67 -.43 .65 -.45 .43 -.22 .61 -.22 .54 -.34 

Tabel 24. Gedragsintenties 
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Een verklaring van bovenstaande gegevens moet worden gezocht in het feit dat gedrags

intenties zelden alleen van de betrokken attitude afhankelijk zijn (zie Heijs, Midden en 

Drabbe, 1993). Meestal spelen ook andere factoren een rol, waaronder attitudes ten aan

zien van verwante terreinen, meningen van referentiegroepen en mogelijkheid voor alter

natieve gedragingen. In dit geval lijken vooral de volgende facetten van belang te zijn. 

Ten eerste is het simpelweg niet gebruiken of kopen van het product als passieve vorm 

van protest vaak gemakkelijker dan actief en overt protest. Daardoor kan de lagere fre

quentie van de negatieve gedragsintentie en de lagere consistentie in het verband tussen de 

negatieve intentie en de attitude in het algemeen worden verklaard. Ten tweede kan de ge

woonte (of de mogelijkheid) om andere producten te kopen een rol spelen. Een voorbeeld 

daarvan is een voorkeur voor suiker in plaats van andere zoetstoffen. Hierdoor wordt de 

intentie tot het kopen van aspartaamhoudende producten verminderd en zal ook het ver

band tussen de attitude en de gedragsintenties verder afnemen. En ten derde is de moge

lijkheid om het product te vermijden van invloed. Negatieve gedragsintenties ten opzichte 

van minder vermijdbare producten (zoals in de geneeskunde) zullen daarom meer verband 

houden met attitudes dan negatieve gedragsintenties ten opzichte van wel vermijdbare pro

ducten (zoals aspartaam, tomaten of kaas), die eerder tot uitdrukking zullen komen in het 

koopgedrag. 

2.8. Doelgroepen 

Er zijn discriminantanalyses uitgevoerd om na te gaan of er systematische groepsver

schillen in het Nederlandse publiek zijn met betrekking tot de aanwezige attitudes, de cog

nitieve argumenten en emoties, de kennis, de interesse en betrokkenheid en de gebruikte 

informatiekanalen. De mogelijke kenmerken voor het indelen van doelgroepen bestonden 

uit de sociaalculturele en structurele persoonsvariabelen. Evenals in de eerste meting le

verden deze analyses geen significante resultaten op. 
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3. CONCLUSIES 

Attitudes 
Voor de bepaling van de attitudes van het Nederlandse publiek ten aanzien van biotech

nologie zijn bij de tweede meting met de biotechnologiemonitor in 1993 dezelfde 9 toe

passingsterreinen gebruikt als bij de eerste meting: landbouw (diversificatie voedselge

wassen), landbouw (productverbetering voedselgewassen), veeteelt (nieuwe methoden), 

diergeneeskunde (ziektebestrijding), menselijke geneeskunde (productie diagnostica), 

menselijke geneeskunde (productie medicijnen), voedselindustrie (relatief onbekende toe

passingen), voedselindustrie (productie grondstoffen) en chemische industrie/milieuzorg 

(productie grondstoffen). De toepassingen, die binnen deze terreinen zijn gekozen als re

presentanten (attitude-objecten) zijn ook dezelfde, behalve bij het terrein menselijke ge

neeskunde (productie diagnostica). Daar is de productie van een zwangerschapstest ver

vangen door de productie van een weefseltest voor transplantatiedoeleinden omdat ge

twijfeld werd aan de representativiteit van de eerstgenoemde toepassing voor het terrein. 

De nieuwe toepassing blijkt inderdaad beter te voldoen: zij wordt minder geassocieerd met 

controversiële toepassingen in de veeteelt en zij heeft een sterker verband met de andere 

toepassing in de menselijke geneeskunde. 

De gemiddelde attitudes en hun verdelingen zijn grotendeels vergelijkbaar met de vorige 

meting. Alleen de nieuwe toepassing op het terrein van de productie van diagnostica 

wordt, zoals verwacht, iets positiever beoordeeld. Attitudes ten aanzien van toepassingen 

op het terrein van de landbouw, de milieuzorg en de menselijke geneeskunde zijn in het 

algemeen (tamelijk) positief. Ten aanzien van toepassingen op het terrein van de rundvee

houderij (behalve diergeneeskunde) zijn zij tamelijk negatief en bij toepassingen in de 

voedselindustrie neemt men een meer neutrale en afwachtende houding aan. Over toepas

singen in de diergeneeskunde zijn de meningen verdeeld. Opnieuw blijken de attitudes ten 

aanzien van biotechnologische toepassingen op verschillende terreinen ver uiteen te lopen 

zodat een meervoudige attitudemeting noodzakelijk is voor een bepaling van de publieks

houding ten opzichte van biotechnologie. 

Cognitieve argumenten en enwties 
Cognitieve argumenten en emoties hebben vrijwel dezelfde verbanden met de attitudes 

als in 1992. Een positieve (respectievelijk negatieve) houding gaat gepaard aan een meer 

positieve (respectievelijk negatieve) argumentatie en meer enthousiasme (of meer angst

gevoelens). Ook het verschil tussen het statistische belang en het subjectieve belang van 

argumenten en emoties is gehandhaafd: statistisch gezien zijn emoties van meer belang 

voor de attitudevorming hoewel men bij een vraag naar het subjectieve belang te kennen 

geeft dat men, wellicht omdat men een rationele indruk wenst te maken, meer belang 

hecht aan argumenten. De verklaring voor het grotere belang van emoties luidt binnen het 
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gehanteerde theoretische model dat het lage kennisniveau (dat intussen niet noemenswaar

dig is toegenomen) een meer beargumenteerd standpunt onmogelijk maakt. 

Volgens de correlatie- en regressie-analyses is het enthousiasme de belangrijkste factor 

bij de bepaling van de attitude. Deze emotie speelt een positieve rol bij het toepa'lsingster

rein chemische industrie/milieuzorg en een negatieve bij toepassingen in de veeteelt. Ge

voelens van angst hebben minder invloed (iets meer bij toepassingen in de veeteelt). Het 

belangrijkste argument is de overweging dat normatieve grenzen kunnen worden over

schreden. Dit argument draagt op alle terreinen duidelijk bij aan de attitudevorming. Met 

name bij toepassingen in de veeteelt verwacht men dat deze grenzen gevaar lopen, terwijl 

dit niet wordt verwacht bij toepassingen in de landbouw, de voedselindustrie en de che

mische industrie/milieuzorg. Op de tweede plaats komt de verwachting van positieve ge

volgen voor de gezondheid, die vooral bij toepa'lsingen in de menselijke geneeskunde een 

positieve rol speelt. Bij toepassingen in de veeteelt is daarentegen de verwachting van het 

uitblijven van positieve gevolgen voor de gezondheid van belang bij de attitudevorming. 

En op de derde plaats bevindt zich het argument dat er positieve gevolgen voor de econo

mie kunnen zijn. Dit argument is in positieve zin relevant voor de houdingen inzake toe

passingen in de landbouw en de chemische industrie/milieuzorg. Overwegingen met be

trekking tot mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid hebben ver

houdingsgewijs minder invloed op de publiekshouding. 

Het geconstateerde belang van de argumenten en emoties vertoont een verregaande ge

lijkenis met de resultaten van de eerste meting. Er zijn echter ook enkele duidelijke ver

schillen. Ten eerste heeft de negatieve verwachting van gezondheidseffecten van de toe

passing in de diergeneeskunde (gv mastitis) plaats gemaakt voor een meer neutrale ver

wachting. Het is mogelijk dat de publiciteit rond de stier Herman hierbij een rol heeft ge

speeld. Ten tweede gaat de nieuwe toepassing op het terrein van de menselijke genees

kunde/productie van diagnostica (cf transtest) gepaard met een hogere verwachting aan

gaande positieve gevolgen voor de gezondheid dan de vorige toepassing (cf zwangtest). 

Dit is consistent met de constatering dat de nieuwe toepassing dit toepassingsterrein beter 

representeert. En ten derde is er een daling zichtbaar van de mate waarin de attitudes ten 

aanzien van toepassingen in de voedselindustrie kunnen worden voorspeld uit de gemeten 

argumenten en emoties. Dit kan wijzen op een toename van onzekerheid over de voor- en 

nadelen van de invoering van nieuwe producten op dit terrein. 

Kennis en bekendheid 

Uit de antwoorden op de vragen naar de bekendheid van de toepassingen en de scores 

op de kennistest blijkt, dat het kennisniveau van het Nederlandse publiek zich op hetzelf

de lage peil bevindt als bij de vorige meting. Hoger opgeleiden zijn iets beter op de hoogte 

van biologie, erfelijkheidsleer en biotechnologie dan lager opgeleiden. Toepa'lsingen in de 

veeteelt, de landbouw en de milieuzorg zijn ook nu het meest bekend en toepassingen in 
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de diergeneeskunde, de menselijke geneeskunde en de voedselindustrie het minst. Bij toe

pa<;singen in de landbouw en de milieuzorg is sprake van een lichte daling van de bekend

heid terwijl bij het toepassingsgebied diergeneeskunde (gv mastitis) juist een stijging is 

opgetreden. Dit kan samenhangen met de nieuwsvoorziening inzake de problematiek rond 

de stier Herman. 

Interesse en betrokkenheid 

De interesse en betrokkenheid van het Nededandse publiek bij nieuwe ontwikkelingen 

in de biotechnologie is in 1993 nog steeds tamelijk hoog. Dit komt vooral tot uiting in de 

interesse in het onderwerp, het geschatte individuele belang en de mate waarin men kijkt 

en luistert naar programma's over biotechnologie. 

Informatiebronnen en informatiebelwefte 

De geschatte betrouwbaarheid van de diverse informatiebronnen is hetzelfde gebleven: 

consumentenorganisaties, wetenschappers, milieugroepen en de overheid gelden als meer 

betrouwbaar dan het onderwijs, de journalistiek, plaat<;elijke belangengroepen, de indus

trie en kerkelijke organisaties. De meeste infonnatie bereikt het publiek via radio, televisie 

en krant. De hoeveelheid infonnatie uit andere programma's dan het journaal, actualitei -

tenrubrieken en speciale documentaires en uit gesprekken met niet-deskundigen is ten op

zichte van 1992 toegenomen. Dit kan duiden op een beginnende verbreding van de maat

schappelijke discussie. Respondenten wensen, evenals bij de eerste meting, vooral meer 

informatie over de te verwachten gevolgen voor de gezondheid en het milieu en over de 

controleerbaarheid van de gevolgen. Andere belangrijke behoeften aan infonnatie gelden 

de regelgeving, de grenzen van de mogelijkheden en de gevolgen voor de derde wereld. 

Persoonskenmerken 

Getuige de zwakke relaties tussen de argumenten, emoties en attitudes enerzijds en de 

(sociaal)psychologische en structurele persoonskenmerken anderzijds is de meningsvor

ming bij toepassingen in de diergeneeskunde en de menselijke geneeskunde even onge

differentieerd als in 1992. Bij toepassingen in de landbouw, de veeteelt, de voedselindus

trie en de chemische industrie/milieuzorg heeft meer infonnatieverwerking plaatsgevon

den. Bij deze terreinen zijn min of meer duidelijke groepsverschillen in argumentatie en 

attitudes aanwezig, die vooral samenhangen met de aanwezige kennis, bekendheid en in

teresse/betrokkenheid. Deze (cognitieve) kenmerken zijn in de tweede meting van meer 

belang voor de meningsvonning dan in de eerste meting. Meer kennis, een grotere be

kendheid, een hogere opleiding en meer interesse gaan vaak gepaard met een meer posi

tieve argumentatie en attitude. Bij toepassingen in de veeteelt en de diergeneeskunde lei

den een grotere bekendheid en meer interesse echter tot meer negatief getinte argumenten, 

minder enthousiasme en een meer negatieve attitude. Het belang van de structurele per-
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soonskenmerken is afgenomen. Alleen geslacht en leeftijd differentiëren nog bij toepas

singen in de veeteelt, de menselijke geneeskunde en de voedselindustrie: vrouwen en ou

dere respondenten hebben bij deze terreinen iets vaker negatieve attitudes, argumenten en 

emoties. 

Gedragsintenties 

Bij de toepassingsterreinen landbouw, menselijke geneeskunde en milieuzorg wordt het 

meest blijk gegeven van een positieve gedragsintentie (het kopen of gebruiken van de pro

ducten) en het minst van een negatieve intentie (protest). Positieve gedragsintenties ko

men het minst voor bij toepassingen in de veeteelt en bij gb aspartaam. Bij toepassingen 

in de veeteelt is het aantal negatieve intenties het grootst. De percentages positieve en ne

gatieve intenties zijn meestal omgekeerd evenredig aan elkaar behalve bij gb aspartaam 

waar beide percentages laag zijn. De verbanden tussen attitudes en positieve gedragsinten

ties zijn merendeels sterk en consistent. Tussen attitudes en negatieve intenties zijn zij 

zwakker, vooral bij toepassingen in de voedselindustrie, gv bst en gv tomaat. Dit kan 

worden verklaard doordat het publiek in het algemeen minder geneigd is tot actief protest. 

Een eventuele tegenkeur zal eerder tot uiting komen in een passieve vorm van protest zo

als het niet kopen van een product of de aanschaf van een alternatief. Ook de gewenning 

aan bestaande producten (zoals suiker in plaats van aspartaam) kan de consistentie in at

titudes en gedragsintenties ondergraven. 

Evaluatie van wijzigingen in de monitor 

De biotechnologiemonitor is in 1993 op twee belangrijke punten gewijzigd. Ten eerste 

is met het oog op de representativiteit de toepassing op het terrein van de productie van 

diagnostica in de menselijke geneeskunde vervangen (een weefseltest voor transplantatie

doeleinden in plaats van de zwangerschapstest). En ten tweede zijn de gedragsintenties 

per attitude-object vastgesteld in plaats van in het algemeen om een beter inzicht te verkrij

gen in de onderlinge relaties tussen beide. De wijzigingen hebben het gewenste resultaat 

opgeleverd. De nieuwe toepassing op het terrein van de diagnostica lijkt beter aan te slui

ten bij de inhoud van het terrein en de specificatie van gedragsintenties per product heeft 

ertoe geleid dat de verbanden duidelijker en beter interpreteerbaar zijn geworden. 

Voorlichtingsbel eid 
De resultaten van de tweede meting geven aan dat de condities voor voorlichting, gezien 

de interesse en betrokkenheid van het Nederlandse publiek en de bestaande behoefte aan 

informatie, gunstig zijn gebleven. De voorlichtingsboodschap moet zijn afgestemd op de 

geconstateerde drempels voor een meer gefundeerde meningsvorming: de onbekendheid, 

het lage kennisniveau, en de, daarmee samenhangende, voornamelijk emotionele grond

slag van de attitudes. De aanwezige kennis heeft in theoretisch opzicht weliswaar geen 
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rechtstreeks verband met de attitude maar een adequaat kennisniveau is wel een noodza

kelijke voorwaarde voor de opbouw van een goede argumentatie en daardoor, indirect, 

voor de totstandkoming van meer cognitief onderbouwde en meer stabiele oordelen. 

In het voorlichtingsbeleid dient op de eerste plaats aandacht te worden besteed aan de 

verruiming van de algemene achtergrondkennis van grondbeginselen op het gebied van de 

biologie en de biotechnologie. Een tweede, meer algemeen, thema betreft de invulling van 

de geconstateerde hiaten in de informatievoorziening, met name inzake de mogelijke ge

volgen van nieuwe ontwikkelingen voor de gezondheid en het milieu, de controleerbaar

heid van de gevolgen en de regelgeving, en de grenzen van de mogelijkheden. En op de 

derde plaats dient meer specifieke informatie te worden gegeven over de verschillende 

toepassingen en toepassingsterreinen. Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat een be

nadering waarin de toepassingsterreinen centraal staan wellicht de voorkeur verdient bo

ven productspecifieke voorlichting of voorlichting over biotechnologie in het algemeen. 

De oordeelsvorming blijkt immers meer afbank:elijk te zijn van toepassingsterreinen (ge

definieerd in termen van sector en beoogd doel) dan van afzonderljjke producten binnen 

deze terreinen. In vergelijking met productspecifieke of algemene voorlichting kan de toe

voer van informatie in een terreingerichte benadering de overzichtelijkheid bevorderen en 

daardoor efficiënter zijn. Met het oog op de afstemming van de voorlichting op het be

staande peil van kennis en bekendheid zou nieuwe informatie in eerste instantie betrek

king kunnen hebben op terreinen die reeds een zekere bekendheid genieten zoals de vee

teelt en de milieuzorg. Daarna zouden minder bekende terreinen met een relatief groot 

persoonlijk belang aan bod kunnen komen, zoals de menselijke geneeskunde en de voed

selindustrie. 

Hoewel de doelgroepenanalyse geen significante resultaten heeft opgeleverd, volgen uit 

de overige analyses wel enkele publiekskenmerken waarmee in de voorlichting rekening 

kan worden gehouden. Wat betreft de structurele variabelen is gebleken dat vrouwen, ou

dere respondenten en respondenten met een lager opleidingsniveau op een aantal terreinen 

een meer negatieve argumentatie, emotie en attitude hebben. Daarnaast lijkt een zekere po

larisatie van meningen te ontstaan tussen meer geïnformeerde en geïnteresseerde respon

denten en respondenten die minder bekend zijn met de nieuwe ontwikkelingen en daarin 

minder zijn geïnteresseerd. De laatstgenoemde groep moeten met extra zorg worden om

geven om te voorkomen dat een afname van interesse, een gebrek aan informatie en een 

emotioneel getinte meningsvorming elkaar versterkende tendenzen gaan vormen. Aange

zien het bereiken van groepen met een lagere betrokkenheid vaak problematisch is, zal het 

van belang zijn om ze nader te identificeren en een geschikte, laagdrempelige strategie te 

ontwikkelen. In toekomstige metingen met de monitor en via meer diepgaande analyses, 

waarover in een later stadium zal worden gerapporteerd, zullen deze ontwikkelingen en 

groepen verder worden onderzocht. 
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Ten aanzien van de bronnen en kanalen in het voorlichtingsproces zijn de uitkomsten 

van het onderzoek duidelijker. Betrouwbare bronnen met een groot bereik zijn de consu

mentenorganisaties en de milieugroepen. Ook de weten'5chap en de overheid worden als 

redelijk betrouwbaar ervaren, hoewel hun bereik kleiner is. Ter verhoging van de geloof

waardigheid dient de voorlichtingsbron bij voorkeur een pluriforme samenstelling te heb

ben, waarbij meerdere van de bovengenoemde organisaties zijn betrokken (Midden et al., 

1988). Daarnaast is de gepercipieerde motivatie van de bron van belang. Zij moet zich in 

dienst stellen van het publiek en niet handelen uit eigenbelang (zoals economisch gewin). 

Bij voorlichting door de overheid zal bijvoorbeeld de nadruk moeten liggen op de controle 

van nieuwe ontwikkelingen en de bewaking van het welzijn van de bevolking. De meest 

gebruikte kanalen zijn radio, televisie en krant. Zij dragen duidelijk bij aan de versprei

ding van informatie over biotechnologie en het proces van differentiatie van meningen. 

Ook bij de keuze van het medium en de vormgeving van de informatie zal speciale aan

dacht moeten worden besteed aan de bereikbaarheid van minder betrokken groepen in de 

bevolking, onder meer door een laagdrempelige informatievoorziening en een goede aan

sluiting bij de persoonlijke belangen van het publiek. 
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BIJLAGE 1. SCHETS VAN HET THEORETISCHE MODEL 

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

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

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

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

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

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

ge of ongunstige wijze te reageren op een gegeven object' (Fishbein en Ajzen, 1975). Ze 

verschillen van meningen of gevoelens: ze zijn meer stabiel en ze motiveren tot en geven 

richting aan het gedrag ten aanzien van het object. 

Attitudes kunnen betrekking hebben op concrete objecten, plaatsen, mensen, gedragin

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

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

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

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

Kennis 

Interesse en 
betrokkenheid 

Informatie 

bronnen 
kanalen 
vertrouwen 

Overige kenm. 

leeftijd 
geslacht 
beroep 
opleiding 
etc. 

Cognitieve 
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waarschijnlijkheid 
eigenschap (object) 
of gevolg (gedrag) 

Emoties 

positieve/negatieve 
gevoelens 
Ut, v. object/gedrag . 

I A . d I Gedrags...... ttItu e... intenties 

t 

Figuur 4. Schematische weergave van het gehanteerde attitude-gedragsmodel 

Volgens de thans meest gangbare opvattingen zijn attitudes gebaseerd op cognitieve 

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

nitieve overwegingen zijn inschattingen van de waarschijnlijkheid dat objecten bepaalde 

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

pelschillen zitten resten van -bestrijdingsmiddelen' of'het eten van vlees -bevordert de ge-
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zondheid'). Emoties zijn positieve of negatieve gevoelens die door het object worden op

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

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

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

Het onderscheid tussen beide is belangrijk met het oog op onder meer de voorlichtings

strategie (zie onder). 

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

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

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

groepen, de motivatie zich daaraan te conformeren en de inschatting van het eigen vermo

gen om het gedrag te kunnen uitvoeren een rol. Gedragsintenties zijn geen perfecte voor

spellers van het werkeliJke gedrag. Het gedrag kan bijvoorbeeld door externe factoren 

worden belemmerd, aan bepaalde voorwaarden zijn gebonden of stuiten op een gebrek 

aan persoonlijke vaardigheden. Ook liggen aan het feitelijke gedrag veelal meerdere atti

tudes en gedragsintenties ten grondslag. 

Cognitieve overwegingen en emoties zijn niet alleen atbankelijk van het object. Zij wor

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

kenmerken kunnen de attitude dus op een indirecte wijze beïnvloeden. Belangrijke varia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiggins, 1991). 

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

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

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

Een hoger opleidingsniveau kan bijvoorbeeld, rechtstreeks of via een grotere achtergrond-
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kennis, resulteren in een meer op inhoudelijke, cognitief gebaseerde attitude terwijl per

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

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

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

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

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

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

Grumbkow, 1988). 
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BIJLAGE 2. VRAGENUJST EN ANTWOORDFREQUENTIES 

Bij de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van draagbare computers. De vragen

lijst heeft daarom de vorm van een serie opeenvolgende schermen met informatie, vragen 

en antwoordalternatieven. De interviewers lazen deze schermen voor en lieten de respon

denten meekijken. Men kon een keuze uit de alternatieven maken door het indrukken van 

cijfertoetsen. Daarnaast zijn aan de respondenten kaarten uitgereikt met een uitleg van de 

gebruikte biotechnologische methoden en, bij sorteervragen, met antwoordalternatieven. 

Aan het einde van de vragenlijst werd men in de gelegenheid gesteld om commentaar te 

geven. De schuingedrukte teksten zijn toelichtingen; zij zijn niet in de feitelijke vragenlijst 

opgenomen. 

Schenn I. 

Geachte respondent, 
Gaarne zouden wij uw medewerking willen vragen aan een onderzoek naar de oordelen die mensen 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 
kernlÏs die de Nederlandse bevolking van dit onderwerp heeft. In het tweede deel wordt uw oordeel gevraagd 
over een aantal toepassingen. En in het derde deel worden nog een paar aanvullende vragen gesteld. 

Schenn 2. 

Hiema volgen IS beweringen. We willen u vragen om bij elke 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 het beste lijkt. Als u 
het helemaal niet weet dan 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 één bewering aangeboden. Deze wordt voorgelezen door interviewer en telkens gevolgd 
door de vraag: 'Is deze bewering volgens u waar of niet waar ?' Er zijn drie kennisblokken: 
a. biologie/erfelijkheidsleer: 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).) 

I. De meeste bacteriën zijn schadelijk voor de mens. 
I. waar 
2. onwaar 

2. Kinderen lijken op hun ouders omdat ze hetzelfde soort rode bloedlichaampjes 
hebben. 
1. waar 
2. onwaar 

3. Er zijn bacteriën die van aardolie leven. 
1. waar 
2. onwaar 

4. Het is mogelijk om al in de eerste maand van de zwangerschap vast te stellen 
of een kind een mongooltje is. 
I . waar 
2. onwaar 

5. De erfelijke eigenschappen van levende wezens worden bepaald 
door het DNA. 
1. waar 
2. onwaar 

N 

fout 206 
goed 339 

fout 98 
goed 447 

goed 414 
fout 131 

goed 332 
fout 213 

goed 488 
fout 57 

% 

38 
62 

18 
82 

76 
24 

61 
39 

90 
10 
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6. Door het zogenaamde klonen van levende wezens ontstaan precies gelijke 
nakomelingen. 
1. waar goed 394 
2. onwaar fout 151 

7. Virussen kunnen worden besmet door een bacterie. 
1. waar fout 261 
2. onwaar gml 284 

8. Genetische modificatie is het doelbewust veranderen van de erfelijke 
eigenschappen van levende wezens. 
1. waar gml 457 
2. onwaar fout 88 

9. Met enzymen kunnen chemische reacties worden versneld. 
1. waar goed 458 
2. onwaar fout 87 

10. Gist voor het brouwen van bier bestaat uit levende organismen. 
1. waar goed 400 
2. onwaar fout 145 

11. Men kan op de gewone manier een paard met een ezel kruisen. 
1. waar goed 371 
2. onwaar fout 174 

12. 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 gml 381 
2. onwaar fout 164 

13 Het is mogelijk om de erfelijke eigenschappen van planten zo te veranderen 
dat zij zelf de nodige bestrijdingsmiddelen tegen bepaalde insekten maken. 
1. waar goed 363 
2. onwaar fout 182 

14. Men kan de erfelijke eigenschappen van een dier zodanig veranderen dat die 
dieren menselijke groeihormonen gaan produceren. 
1. waar goed 312 
2. onwaar fout 233 

15. Alle genen van alle levende wezens op aarde zijn opgebouwd uit verschillende 
combinaties van slechts 4 à 5 bouwstenen. 
I. waar goed 309 
2. onwaar fout 236 

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

Score kennisblok biologie/erfelijkheidsleer (7 beweringen) 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Score biotechnologische toepassingen (7 beweringen) 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

o 
8 

14 
58 

LOl 
147 
143 
74 

6 
5 

32 
56 

111 
128 
l27 
80 

72 
28 

48 
52 

84 
16 

84 
16 

73 
27 

68 
32 

70. 
30 

67 
33 

57 
43 

57 
43 

o 
1 
3 

11 
19 
27 
26 
14 

I 
I 
6 

10 
20 
24 
23 
15 
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Score wetgeving (1 bewering) 
0 164 30 
1 381 70 

Score totaal (15 beweringen) 
I 2 0 
2 1 0 
3 3 1 
4 5 1 
5 13 2 
6 17 3 
7 26 5 
8 43 8 
9 56 10 
10 72 13 
11 86 16 
12 83 15 
13 85 16 
14 43 
15 10 

Schenn 19. 

Nu volgt een aantal toepassingen van biologische technieken. Sommige daarvan spreken voor zichzelf. 
Bij 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) 

Schenn 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 dezelfde erfelijKe eigenschappen. Bij 
planten kan men een stekje nemen of men kan aparte cellen opkweken tot nieuwe planten. Bij dieren kan 
men de kern van een cel 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 heet klonen: uit die 
cellen of die stukjes groeien gelijke nakomelingen. 

Schenn 21. 

Wat is het samensmelten van cellen? 
Levende organismen (planten, mensen, dieren) bestaan uit cellen. In zo'n cel zit een celkern, waarin de 
erfelijKe eigenschappen liggen opgeslagen. Onder speciale omstandigheden kan men twee cellen van 
verschillende organismen met elkaar laten samensmelten (bijvoorbeeld een cel van een soort kool met een 
cel van een andere soort kool, of een cel van muis met die van een koe). De erfelijKe eigenschappen 
worden daardoor niet veranderd maar zij worden gemengd. Hierdoor ontstaat een cel met een combinatie 
van de erfelijke eigenschappen van de oorspronkelijke twee cellen. 

Schenn 22. 

Wat is genetisch veranderen? 
Levende organismen (bacteriën, planten, mensen, dieren) bestaan uit cellen. In een cel zit een celkern, 
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 organisme over te zetten in het bestaande 
DNA van een ander organisme. Ook kan men een erfelijke eigenschap uitschakelen. 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 

8 
2 
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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). 

Scherm 23 tlm 133. 

(De toepassingen J tlm JO, een per scherm, worden random aangeboden. Zij worden tel-kens voorafgegaan 
door 'De volgende vragen gaan over de toepassing :'. Bij de JJ ver-volgvragen verschijnt de toepassing 
steeds boven in beeld. Aan de respondent worden de betreffende kaarten met daarop de toepassingen en de 
antwoordalternatieven overhandigd. De respondent kan eventueel op het scherm meekijken. Toepassing JJ 
wordt niet random aangeboden maar staat steeds achteraan met een vervolgvraag naar het oordeel.) 

1. 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 225 41 
2. nee 320 59 
Attitude: 
1. heel positief 72 13 
2. positief 252 46 
3. tamelijk positief 102 19 
4. niet positief en niet negatief 65 12 
5. tamelijk negatief 22 4 
6. negatief 19 3 
7. heel negatief 13 2 
Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 
1. mee eens 266 49 
2. een beetje mee eens 156 29 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 77 14 
4. een beetje mee oneens 23 4 
5. mee oneens 23 4 
Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 
1. mee eens 30 6 
2. een beetje mee eens 44 8 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 120 22 
4. een beetje mee oneens 114 21 
5. mee oneens 237 43 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 55 10 
2. een beetje mee eens 90 17 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 189 35 
4. een beetje mee oneens 77 14 
5. mee oneens 134 25 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 47 9 
2. een beetje mee eens 39 7 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 82 15 
4. een beetje mee oneens 96 18 
5. mee oneens 281 52 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
1. mee eens 24 4 
2. een beetje mee eens 52 10 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 140 26 
4. een beetje mee oneens 93 17 
5. mee oneens 236 43 
Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 
1. mee eens 116 21 
2. een beetje mee eens 170 31 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 123 23 
4. een beetje mee oneens 64 12 
5. mee oneens 72 13 
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Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
I. mee eens 
2. een beetje mee eens 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 
4. een beetje mee oneens 
5. mee oneens 
Int. 1. Als deze koolsoorten op de markt komen, zult U ze dan kopen? 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk 
3. waarschijnlijk niet 
4. zeker niet 
Int. 2. Als er op deze wijze nieuwe koolsoorten worden ontwikkeld, zou U daar dan zelf 

tegen gaan protesteren ? 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk 
3. waarschijnlijk niet 
4 . zeker niet 

Het genetisch veranderen van tomatenplanten door het uitschakelen van een erfelijke 
eigenschap voor het kweken van tomaten die langer houdbaar zijn en niet zacht worden. 
Bekendheid: 
1. ja 
2. nee 
Attitude: 
I. heel positief 
2. positief 
3. tamelijk positief 
4. niet positief en niet negatief 
5. tamelijk negatief 
6. negatief 
7. heel negatief 
Arg. I. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 
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. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 
I. 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. 
I . mee eens 
2. een beetje mee eens 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 
4. een beetje mee oneens 
5. mee oneens 

29 
47 
69 
93 

307 

142 
253 

92 
58 

6 
13 

115 
411 

200 
345 

74 
179 
106 
69 
52 
45 
20 

296 
135 
56 
21 
37 

47 
50 

131 
112 
205 

33 
69 

182 
81 

180 
Arg. 4. Bij deze toep-dssing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
I. mee eens 49 
2. een beetje mee eens 75 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 83 
4. een beetje mee oneens 101 
5. mee oneens 237 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
1. mee eens 42 
2. een beetje mee eens 61 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 152 
4. een beetje mee oneens 85 
5. mee oneens 205 

61 

5 
9 

13 
17 
56 

26 
46 
17 
II 

I 
2 

21 
75 

37 
63 

14 
33 
19 
13 
10 
8 
4 

54 
25 
10 
4 
7 

9 
9 

24 
21 
38 

6 
13 
33 
15 
33 

9 
14 
15 
19 
43 

8 
11 
28 
16 
38 
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3. 

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 angstwekkend. 
I. mee eens 
2. een beetje mee eens 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 
4. een beetje mee oneens 
5. mee oneens 
Int. 1. Als deze tomaten op de markt komen, zult U ze dan kopen? 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk 
3. waarschijnlijk niet 
4. zeker niet 
Int. 2. Als er op deze wijze nieuwe soorten tomaten worden ontwikkeld, zou U daar dan 

zelf tegen gaan protesteren? 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk 
3. waarschijnlijk niet 
4. zeker niet 

93 
139 
119 
80 

114 

39 
60 
82 

104 
260 

144 
209 

98 
94 

9 
17 

119 
400 

Het klonen van embryo's van rundvee voor het fokken van meerdere kalveren met dezelfde kwaliteit. 
Bekendheid: 
1. ja 338 
2. nee 2m 
Attitude: 
1. heel positief 12 
2. positief 59 
3. tamelijk positief 63 
4. niet positief en niet negatief 1m 
5. tamelijk negatief 101 
6. negatief 111 
7. heel negatief 92 
Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 
1. mee eens 184 
2. een beetje mee eens 149 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 86 
4. een beetje mee oneens 37 
5. mee oneens 89 
Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 
1. mee eens 86 
2. een beetje mee eens 70 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 149 
4. een beetje mee oneens 74 
5. mee oneens 166 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 33 
2. een beetje mee eens 61 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 129 
4. een beetje mee oneens 98 
5. mee oneens 224 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 227 
2. een beetje mee eens 128 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 72 
4. een beetje mee oneens 48 
5. mee oneens 70 

17 
26 
22 
15 
21 

7 
11 
15 
19 
48 

26 
38 
18 
17 

2 
3 

22 
73 

62 
38 

2 
11 
12 
20 
19 
20 
17 

34 
27 
L6 
7 

16 

16 
13 
27 
14 
30 

6 
11 
24 
18 
41 

42 
23 
13 
9 

13 
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Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
I. mee eens 100 18 
2. een beetje mee eens 98 18 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 155 28 
4. een beetje mee oneens 71 13 
5. mee oneens 121 22 
Em. LOver deze toepassing ben ik enthousiast. 
1. mee eens 24 4 
2. een beetje mee eens 52 10 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 73 13 
4. een beetje mee oneens 105 19 
5. mee oneens 291 53 
Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
1. mee eens 172 32 
2. een beetje mee eens 127 23 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 70 13 
4. een beetje mee oneens 69 13 
5. mee oneens 107 20 
Int. 1. Als het vlees van deze kalveren of koeien op de markt komt, zult U het dan kopen? 
1. ja, zeker 53 10 
2. ja, waarschijnlijk 143 26 
3. waarschijnlijk niet 148 27 
4. zeker niet 201 37 
Int. 2. Als er op deze manier runderen van hogere kwaliteit worden gefokt, zou U daar 

dan zelf tegen gaan protesteren? 
1. ja, zeker 33 6 
2. ja, waarschijnlijk 72 13 
3. waarschijnlijk niet 179 33 
4. zeker niet 261 48 

4. Het genetisch veranderen van bacteriën met een erfelijke eigenschap van koeien, zodat die 
bacteriën groeihormonen van runderen produceren, die aan koeien kunnen worden gegeven 
voor een grotere melkproductie. 
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 
Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 
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. 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 

305 56 
240 44 

10 2 
45 8 
63 12 
77 14 

125 23 
137 25 
88 16 

165 30 
114 21 
87 16 
59 11 

120 22 

121 22 
100 18 
116 21 
84 15 

124 23 

17 3 
33 6 

134 25 
113 21 
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5. mee oneens 248 
Arg . 4. Bij deze toep'dssing worden grcnzen overschreden, die mensen niet mogen pac;seren. 
I . mee eens 
2. een beetje mee ecns 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 
4. een beetje mee oneens 
5. mee oneens 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de 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 
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 angstwekkend. 
I. mee eens 
2. een beetje mee eens 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 
4. een beetje mee oneens 
5. mee oneens 
Int. 1. Als deze melk op de markt komt, zult U die dan kopen? 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk 
3. waarschijnlijk niet 
4. zeker niet 
Int. 2. Als op deze wijze de melkproductie wordt vergroot, zou U daar dan zelf tegen gaan 

protesteren ? 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk 
3. waarschijnlijk niet 
4. zeker niet 

5. Het genetisch veranderen van koeien met een erfelijke eigenschap van mensen, zodat die 
koeien zelf een middel maken tegen uierontsteking (mastitis). 
Bekendheid: 
l. ja 
2. nee 
Attitude: 
1. beel positief 
2. positief 
3. tamelijk positief 
4. niet positief en niet negatief 
5. tamelijk negatief 
6. negatief 
7. heel negatief 
Arg. I. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandc;e economie. 
I. mee eens 
2. een beetje mee eens 
3. niet mee eens, maar ook rtiet 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 
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22 
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9 

15 
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22 
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24 
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37 
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24 
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24 
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8 

28 
26 
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16 

8 
8 

28 
17 
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5. mee oneens 217 40 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
l. mee eens 116 21 
2. een beetje mee eens 114 21 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 147 27 
4. een beetje mee oneens 58 11 
5. mee oneens 110 20 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 133 24 
2. een beetje mee eens 104 19 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 95 17 
4. een beetje mee oneens 80 15 
5. mee oneens . 133 24 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
l. mee eens 66 12 
2. 'eenbeetje mee eens 75 14 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 167 31 
4. een beetje mee oneens 74 14 
5. mee oneens 163 30 
Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 
1. mee eens 73 13 
2. een beetje mee eens 99 18 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 117 21 
4. een beetje mee oneens 75 14 
5. mee oneens 181 33 
Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
1. mee eens 97 18 
2. een beetje mee eens 110 20 
3, niet mee eens, maar ook niet oneens 82 15 
4. een beetje mee oneens 85 16 
5. mee oneens 171 31 
Int. l. Als het vlees van deze koeien op de markt komt, zult U het dan kopen? 

. l. ja, zeker 74 14 
2. ja, waarschijnlijk 168 31 
3. waarschijnlijk niet 155 28 
4. zeker niet 148 27 
Int. 2. Als op deze wijze uierontsteking bij koeien wordt tegengegaan, zou U daar dan zelf 

tegen gaan protesteren? 
1 . ja, zeker 20 4 
2. ja, waarschijnlijk 37 7 
3. waarschijnlijk niet 156 29 
4. zeker niet 332 61 

6. lIet samensmelten van cel1en van een muis (tumorcellen) met andere cellen van een muis 
(die een bepaalde stof maken) voor de productie van die stof, die dient voor het vaststellen 
van eigenschappen van lichaam weefsel voor orgaantransplantaties. 
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 
Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 
1. mee eens . 
2. een beetje mee eens 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 

120 22 
425 78 

66 12 
148 27 
114 21 
106 19 
45 8 
49 9 
17 3 

112 21 
113 21 
157 29 
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4. een beetje mee oneens 53 10 
5. mee oneens 110 20 
Arg. 2. Deze toepac;sing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 
1. mee eens 33 6 
2. een beetje mee eens 47 9 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 147 27 
4. een beetje mee oneens 89 16 
5. mee oneens 229 42 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 240 44 
2. een beetje mee eens 155 28 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 90 17 
4. een beetje mee oneens 31 6 
5. mee oneens 29 5 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 99 18 
2. een beetje mee eens 102 19 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 107 20 
4. een beetje mee oneens 79 14 
5. mee oneens 158 29 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
1. mee eens 42 8 
2. een beetje mee eens 75 14 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 143 26 
4. een beetje mee oneens 96 18 
5. mee oneens 189 35 
Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 
1. mee eens 106 19 
2. een beetje mee eens 147 27 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 128 23 
4. een beetje mee oneens 70 13 
5. mee oneens. 94 17 
Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
I. mee eens 78 14 
2. een beetje mee eens 109 20 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 89 16 
4. een beetje mee oneens 92 17 
5. mee oneens 177 32 
Int. 1. Als deze stof op de markt komt, zouden de doktoren die dan in een medisch onderzoek 

bij U mogen gebruiken als bij U een transplantatie nodig zou zijn? 
I.ja, zeker 191 35 
2. ja, waarschijnlijk 198 36 
3. waarschijnlijk niet 92 17 
4. zeker niet 64 12 
Int. 2. Als er op deze wijze een middel voor het onderzoek van lichaamsweefsels wordt 

gemaakt, zou U daar dan zelf tegen gaan protesteren? 
1. ja, zeker 13 2 
2. ja, waarschijnlijk 25 5 
3. waarschijnlijk niet 161 30 
4. zeker niet 346 63 

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: 
I. ja 148 27 
2. nee 397 73 
Attitude: 
1. heel positief 75 14 
2. positief 163 30 
3. tamelijk positief 110 20 
4. niet positief en niet negatief 82 15 
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5. tamelijk negatief 37 7 
6. negatief 50 9 
7. heel negatief 28 5 
Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 
1. mee eens 130 24 
2. een beetje mee eens 126 23 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 141 26 
4. een beetje mee oneens 40 7 
5. mee oneens 108 20 
Arg. 2 . Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 
1. mee eens 40 7 
2. een beetje mee eens 51 9 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 133 24 
4. een beetje mee oneens 102 19 
5. mee oneens 219 40 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 272 50 
2. een beetje mee eens 133 24 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 75 14 
4. een beetje mee oneens 28 5 
5. mee oneens 37 7 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 109 20 
2. een beetje mee eens 110 20 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 96 18 
4. een beetje mee oneens 75 14 
5. mee oneens 155 28 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
1. mee eens 41 8 
2. een beetje mee eens 62 11 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 118 22 
4. een beetje mee oneens 109 20 
5. mee oneens 215 39 
Em. 1. Over deze toepassing hen ik enthousiast. 
1. mee een.<; 124 23 
2. een beetje mee eens 144 26 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 112 21 
4. een beetje mee oneens 55 10 
5. mee oneens 110 20 
Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
1. mee eens 80 15 
2. een beetje mee eens 93 17 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 89 ]6 
4. een beetje mee oneens 80 15 
5. mee oneens 203 37 
Int. I. Als dit medicijn op de mrukt komt, zou U daar dan mee behandeld willen worden 

als er hij U prohlemen zijn met hloedstolsels ? 
I. ja, zeker 208 38 
2. ja, waarschijnlijk 2CX) 37 
3. waarschijnlijk niet 82 15 
4. zeker niet 55 10 
Int. 2. Als er op deze wijze een medkijn voor het oplossen van bloedstolsels wordt gemaakt, 

zou U daar dan zelf tegen gaan protesteren? 
1. ja, zeker 17 3 
2. ja, waarschijnlijk 27 5 
3. waarschijnlijk niet 149 27 
4 . zeker niet 352 65 
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R. Het gebruik van bacteriën voor de productie van een stof waarmee aspartaam wordt gemaakt 
(zoetjes ter vervanging van suiker). 
Bekendheid: 
1. ja 147 27 
2. nee 398 73 
Attitude: 
1. heel positief 49 9 
2. positief 163 30 
3. tamelijk positief 87 16 
4. niet positief en niet negatief 154 28 
5. tameliJlc negatief 36 7 
6. negatief 41 8 
7. heel negatief 15 3 
Arg. 1. Deze toepa<;sing heeft positieve gevolgen voor de Nedcrland<;e economie. 
1. mee eens 128 23 
2. een beetje mee eens 122 22 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 166 30 
4. een beetje mee oneens 49 9 
5. mee oneens 80 15 
Arg. 2. Deze toepassing heeft schadeliJlce gevolgen voor het milieu. 
1. mee eens 29 5 
2. een beetje mee eens 46 8 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 179 33 
4. een beetje mee oneens 94 17 
5. mee oneens 197 36 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 73 13 
2. een beetje mee eens 118 22 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 147 27 
4. een beetje mee oneens 85 16 
5. mee oneens U2 22 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 32 6 
2. een beetje mee eens 42 8 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 122 22 
4. een beetje mee oneens 97 18 
5. mee oneens 252 46 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
1. mee eens 48 9 
2. een beetje mee eens 81 15 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 182 33 
4. een beetje mee oneens 75 14 
5. mee oneens 159 29 
Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 
1. mee eens 60 11 
2. een beetje mee eens 114 21 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 164 30 
4. een beetje mee oneens 80 15 
5. mee oneens 127 23 
Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
1. mee eens 20 4 
2. een beetje mee eens 56 10 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 108 20 
4. een beetje mee oneens 101 19 
5. mee oneens 260 48 
Int. 1. Als deze zoetjes op de markt komen, zult U die dan kopen? 
1.ja,zeker 64 12 
2. ja, waarschijnlijk 101 19 
3. waarschijnlijk niet 156 29 
4. zeker niet 224 41 
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Int. 2. Als op deze wijze zoetjes worden gemaakt, zou U daar dan zelf tegen gaan protesteren? 
1. ja, zeker 7 1 
2. ja, waarschijnlijk 10 2 
3. waarschijnlijk niet 122 22 
4. zeker niet 406 74 

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 95 17 
2. nee 450 83 
Attitude: 
1. heel positief 24 4 
2. positief 129 24 
3. tamelijk positief 91 17 
4 . niet positief en niet negatief 173 32 
5. tamelijk negatief 59 11 
6 . negatief 43 8 
7. heel negatief 26 5 
Arg. 1. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. 
1. mee eens 166 30 
2. een beetje mee eens 146 27 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 151 28 
4. een beetje mee oneens 29 5 
5. mee oneens 53 10 
Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu . 
1. mee eens 38 7 
2. een beetje mee eens 50 9 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 198 36 
4. een beetje mee oneens 102 19 
5. mee oneens 157 29 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 12 2 
2. een beetje mee eens 47 9 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 235 43 
4 . een beetje mee oneens 89 16 
5. mee oneens 162 30 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 76 14 
2. een beetje mee eens 77 14 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 142 26 
4. een beetje mee oneens 87 16 
5. mee oneens 163 30 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadeliJk zijn voor de gezondheid van mensen. 
1. mee eens 51 9 
2. een beetje mee eens 76 14 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 204 37 
4. een beetje mee oneens 68 12 
5. mee oneens 146 27 
Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousia.,t. 
1. mee eens 39 7 
2. een beetje mee eens 85 16 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 181 33 
4 . een beetje mee oneens 101 19 
5. mee oneens 139 26 
Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
1. mee eens 52 10 
2. een beetje mee eens 71 13 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 120 22 
4. een beetje mee oneens 101 19 
5. mee oneens 201 37 



70 

Int. 1. Als deze kaas op de markt komt, zult U die dan kopen? 
1. ja, zeker 65 12 
2. ja, waarschijnlijk 196 36 
3. waarschijnlijk niet 180 33 
4. zeker niet 104 19 
Int. 2. Als op deze wijze stremsel voor de kaasbereiding wordt gemaakt, zou U daar dan 

zelf tegen gaan protesteren? 
1. ja, zeker 9 2 
2. ja, waarschijnlijk 32 6 
3. waarschijnlijk niet 160 29 
4. zeker niet 344 63 

10. Het gebruik van bacteriën (boterzuurbacteriën) voor de productie van een grondstof voor 
biologisch afbreekbare plastics. 
Bekendheid: 
1. ja 196 36 
2. nee 349 64 
Attitude: 
1. heel positief 206 38 
2. positief 202 37 
3. tamelijk positief 72 13 
4. niet positief en niet negatief 49 9 
5. tamelijk negatief 6 1 
6. negatief 4 1 
7. heel negatief 6 1 
Arg. I. Deze toepassing heeft positieve gevolgen voor de Nederland~ economie. 
I. mee eens 300 55 
2. een beetje mee eens 130 24 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 69 13 
4. een beetje mee oneens 29 5 
5. mee oneens 17 3 
Arg. 2. Deze toepassing heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. 
1. mee eens 31 6 
2. een beetje mee eens 27 5 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 72 13 
4. een beetje mee oneens 76 14 
5. mee oneens 339 62 
Arg. 3. Deze toepassing leidt tot een betere gezondheid van mensen. 
1. mee eens 179 33 
2. een beetje mee eens 128 23 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 140 26 
4. een beetje mee oneens 39 7 
5. mee oneens 59 11 
Arg. 4. Bij deze toepassing worden grenzen overschreden, die mensen niet mogen passeren. 
1. mee eens 27 5 
2. een beetje mee eens 25 5 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 77 14 
4. een beetje mee oneens 86 16 
5. mee oneens 330 61 
Arg. 5. Deze toepassing kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
1. mee eens 27 5 
2. een beetje mee eens 37 7 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 116 21 
4. een beetje mee oneens 92 17 
5. mee oneens 273 50 
Em. 1. Over deze toepassing ben ik enthousiast. 
1. mee eens 289 53 
2. een beetje mee eens 135 25 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 75 14 
4. een beetje mee oneens 23 4 
5. mee oneens 23 4 
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Em. 2. Deze toepassing vind ik angstwekkend. 
l. mee eens 15 3 
2. een beetje mee eens 21 4 
3. niet mee eens, maar ook niet oneens 70 13 
4. een beetje mee oneens 91 17 
5. mee oneens 348 64 
Int. 1. Als dit soort plastics op de markt komt, zult U die dan kopen? 
1. ja, zeker 277 51 
2. ja, waarschijnlijk 184 34 
3. waarschijnlijk niet 57 10 
4. zeker niet 27 5 
Int. 2. Als op deze wijze plastics worden gemaakt, zou U daar dan zelf tegen gaan protesteren? 
1. ja, zeker 7 1 
2. ja, waarschijnlijk 6 1 
3. waarschijnlijk niet 103 19 
4. zeker niet 429 79 

11. Het samensmelten van cellen van een muis (tmnorcellen) met andere cellen van een muis 
(me een bepaalde stof maken) voor de productie van die stof, ten behoeve van een 

. zwangerschapstest bij mensen. 
Attitude: 
1.~~~ ~ 8 
2. positief 86 16 
3. tamelijk positief 89 16 
4. niet positief en niet negatief 121 22 
5. tamelijk negatief 55 10 
6. negatief 97 18 
7. heel negatief 54 10 

Scherm 134. 

Nu volgen enkele vragen over dergelijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de biologie in het 
algemeen. 
Op de volgende kaartjes staat een aantal 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 biologie? En 
welke bewering is daama 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 economie 57 10 
Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 25 5 
Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 166 30 
Arg. 4. er worden grenzen overschreden 157 29 
Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 70 13 
Em. 1. enthousiast 30 6 
Em . 2. angstwekkend 40 7 

2. als tweede genoemd 
Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economie 62 11 
Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 101 19 
Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 101 19 
Arg. 4. er worden grenzen overschreden 75 14 
i\.rg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 103 19 
Em . 1. enthousiast 42 8 
Em. 2 . angstwekkend 61 11 

3. als derde genoemd 
Arg. 1. positieve gevolgen voor de Nederlandse economie 75 14 
Arg. 2. schadelijke gevolgen voor het milieu 118 22 
Arg. 3. leidt tot een betere gezondheid 70 13 
Arg. 4. er worden grenzen overschreden 67 12 
Arg. 5. kan schadelijk zijn voor de gezondheid 126 23 
Em. l. enthousiast 53 10 
Em. 2. angstwekkend 36 7 
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4. als vierde genoemd 
Arg. I. 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. I. enthousiast 
Em. 2. angstwekkend 

5. als vijfde 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. I. enthousiast 
Em. 2. angstwekkend 

6. als zesde genoemd 
Arg. I. 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. I. enthousiast 
Em. 2. angstwekkend 

7. als zevende genoemd 
Arg. I. 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. I . enthousiast 
Em. 2. angstwekkend 

Schenn 135 t/m 138. 
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48 
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139 
98 

72 
17 
11 
33 
18 

199 
195 

Hoezeer bent u geïnteresseerd in dit soort nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de biologie? 

15 
26 
II 
13 
21 

5 
10 

21 
17 
14 
13 
14 
10 
11 

16 
9 

11 
14 
7 

26 
18 

13 
3 
2 
6 
3 

37 
36 

1. heel geïnteresseerd 81 15 
2. tamelijk geïnteresseerd 243 45 
3. neutraal 137 25 
4. niet zo geïnteresseerd 56 10 
5. helemaal niet ge'înteresseerd 28 5 

Hoe vaak denkt u na over dit soort nieuwe ontwikkelingen? 
1. heel vaak. 21 4 
2. tamelijk vaak 130 24 
3. soms 281 52 
4. zelden 80 15 
5. nooit 33 6 

Als cr iets over deze ontwikkelingen op de radio of tv komt, kijkt/luistert u dan? 
1. (bijna) altijd 103 19 
2. vaak 190 35 
3. soms 185 34 
3. zelden 49 9 
4. nooit 18 3 

Hoe belangrijk vindt u deze ontwikkelingen voor u zelf? 
1. heel belangrijk 71 13 
2. tamelijk belangrijk 242 44 
3. Iliet belangrijk maar ook niet onbelangrijk 161 30 
4 . tanlelijk onbelangrijk 53 10 
5. heel onbelangrijk 18 3 
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Scherm 139. 

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 welke instantie u de voorlichting het meest betrouwbaar 
vindt? En welke u daarna het meest betrouwbaar vindt? Leg de kaartjes op volgorde, de betrouwbaarste 
boven en de minst betrouwbare onder. 
1. als eerste genoemd 

1. overheid/ministerie 71 13 
2. industrie 4 1 
3. wetenschappers 194 36 
4. joumalisten 17 3 
5. milieugroepen 73 13 
6. consumentenorganisaties 150 28 
7. kerkelijke organisaties 22 4 
8. op school 8 1 
9. plaatselijke belangengroepen 6 1 

2. als tweede genoemd 
1. overheid/ministerie 96 18 
2. industrie 12 2 
3. wetenschappers 100 18 
4. joumalisten 36 7 
5. milieugroepen 104 19 
6. consumentenorganisaties 134 25 
7. kerkelijke organisaties 15 3 
8. op school 31 6 
9. plaatselijke belangengroepen 17 3 

3. als derde genoemd 
l. overheid/ministerie 85 16 
2. industrie 27 5 
3. wetenschappers 54 10 
4. journalisten 60 11 
5. milieugroepen 95 17 
6. consumentenorganisaties 98 18 
7. kerkelijke organisaties 27 5 
8. op school 57 10 
9. plaatselijke belangengroepen 42 8 

4. als vierde genoemd 
1. overheid/ministerie 75 14 
2. industrie 34 6 
3. wetenschappers 63 12 
4. joumalisten 56 10 
5. milieugroepen 76 14 
6. consumentenorganisaties 83 15 
7. kerkelijke organisaties 19 3 
8. op ScllOOI 81 15 
9 . plaatselijke belangengroepen 58 11 

5. als vijfde genoemd 
1. overheid/ministerie 60 11 
2. industrie 41 8 
3. wetenschappers 46 8 
4. joumalisten 80 15 
5. milieugroepen 70 13 
6. consumentenorganisaties 43 8 
7. kerkelijke organisaties 43 8 
8. op school 80 15 
9. plaatselijke belangengroepen 82 15 

6. als zesde genoemd 
l. overheid/ministerie 56 10 
2. industrie 62 11 
3. wetenschappers 30 6 
4 . joumalisten 84 15 
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5. milieugroepen 51 9 
6. consumentenorganisaties 19 3 
7. kerkelijke organisaties 48 9 
8. op school 97 18 
9. plaatselijke belangengroepen 98 18 

7. als zevende genoemd 
9 I. overheid/ministerie 49 

2. industrie 90 17 
3. wetenschappers 26 5 
4. journalisten 80 15 
5. mil ieugroepen 34 6 
6. consumentenorganisaties 7 1 
7. kerkelijke organisaties 72 13 
8. op school 84 15 
9. plaatselijke belangengroepen 103 19 

8. als achtste genoemd 
1. overheid/ministerie 37 7 
2. industrie 111 20 
3. wetenschappers 21 4 
4. journalisten 84 15 
5. milieugroepen 27 5 
6. consumentenorganisaties 7 1 
7. kerkelijke organisaties 84 15 
8. op school 70 13 
9. plaatselijke belangengroepen 104 19 

9. als negende genoemd 
1. overheid/ministerie 16 3 
2. industrie 164 30 
3. wetenschappers 11 2 
4. journalisten 48 9 
5. milieugroepen 15 3 
6. consumentenorganisaties 4 I 
7. kerkelijke organisaties 215 39 
8. op school 37 7 
9. plaatselijke belangengroepen 35 6 

Scherm 140. 

En hoe krijgt u die informatie nu ? U mag meer antwoorden geven. 
O. ik krijg geen informatie 29 5 
1. de radio of de tv: actualiteitenprogramma's of het journaal 407 75 
2. de radio of de tv: speciale programma's over dit onderwerp 255 47 
3. de radio of de tv: overige progranlma's 125 23 
4. de krant 346 63 
5. speciale brochures over dit onderwerp 101 19 
6. door het praten met andere mensen, die deskundig zijn 98 18 
7. door lIet praten met andere mensen in mijn omgeving, die niet speciaal deskundig zijn 158 29 

Scherm 141. 

Over welke aspecten van dit soort nieuwe ontwikkelingen zou u graag meer informatie hebben? U mag 
meer antwoorden geven. 

O. Geen 52 10 
1. De gevolgen voor de Nederlandse economie 83 15 
2. De gevolgen voor de derde wereld 135 25 
3. De gevolgen voor het milieu 278 51 
4. De gevolgen voor de gezondheid 367 67 
5. De grenzen van de mogelijkheden 180 33 
6. De kwaliteit van de (nieuwe) producten 148 27 
7. De controleerbaarheid van de gevolgen van nieuwe toepassingen 322 59 
8. De regels die gesteld zijn aan het gebruik van nieuwe toepassingen 210 39 
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Scherm 142 t/m 154. 

Als u op dit moment zou moeten stemmen voor de Tweede Kamer, op welke partij zou u dan stemmen? 
l. CDA 95 17 
2. PVDA 63 12 
3. VVD 59 11 
4 . D66 131 24 
5. Groen Links 45 8 
6. SP 4 1 
7. SGP 4 1 
8 . GPV 12 2 
9. RPF 8 1 
10. Centrum Democraten 7 1 
11. overige 5 I 
12. geen/ga niet stemmen 110 20 

Welk dagblad leest u regelmatig? Indien u meer dagbladen regelmatig leest, wilt u dan het 
dagblad aangeven dat u het meest leest? 

1. Telegraaf 
2. Algemeen Dagblad 
3. Volkskrant 
4 . NRC 
5. Trouw 
6. Parool 
7. regionaal dagblad 
8. overige 
9. geen 

Geslacht 
1. man 
2. vrouw 

Leeftijd (als continue variabele en in cohorten) 
1. 16 - 29 jaar 
2. 30 - 39 jaar 
3.40 - 49 jaar 
4. 50 - 59 jaar 
5.60 - 69 jaar 
6.70 + 
9. onbekend 

Gezinsgrootte 
1. 1 persoon 
2. 2 personen 
3.3 personen 
4 . 4 personen 
5. 5 personen 
6. 6 personen of meer 

Hoogste gevolgde opleiding respondent 
1. lager onderwijs (LO, LAVO, VGLO) 
2. lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, ITO, LEAO) 
3. middelbaar algemeen onderwijs (MAVO, IVO, MULO, ULO, 3 jarige HBS, e.d.) 
4. middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, UTS, MEAO, etc.) 
5. hoger algemeen onderwijs (HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, MMS, HBS) 
6. hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, WO-kandidaats) 
7. wetenschappelijk onderwijs (doctoraal) 

Beroep respondent 
1. bedrijfshoofd/directeur (lOof meer werknemers) 
2. bedrijfshoofd/directeur (minder dan 10 werknemers) 
3. zelfstandig, hoger vrij beroep 
4 . zelfstandig, boer of tuinder 
5. hogere employé 
6. middelbare employé 
7. lagere employé 
8. geschoolde handarbeider 

54 10 
49 9 
62 11 
31 6 
23 4 
6 1 

261 48 
21 4 
38 7 

259 48 
286 52 

106 19 
167 31 
114 21 
61 11 
73 13 
22 4 

2 1 

80 15 
170 31 
86 16 

140 26 
55 10 
14 3 

37 7 
101 19 
103 19 
100 18 
50 9 

106 19 
48 9 

1 0 
7 1 

11 2 
8 1 

63 12 
149 27 

18 3 
36 7 
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9. ongeschoolde handarbeider 4 
10. gepensioneerd 58 
11. werkloos, arbeidsongeschikt 22 
12. student, scholier 31 
13. huisvrouw 137 

Aantal kinderen in huishouden 
1. geen 235 
2. 1 kind 89 
3. 2 kinderen 143 
4. 3 kinderen 59 
5. 4 of meer kinderen 19 

Plaats in huishouden 
I . hoofdkostwinner 288 
2. echtgenoot/echtgenote van hoofdkostwiIUler 200 
3. vaste partner (ongehuwd) van hoofdkostwiIUler 11 
4. ouder/schoonouder van hoofdkostwinner 1 
5. kind van hoofdkostwinner 27 
6. huisgenootlhuisgenote 9 
7. anders 9 

Burgerlijke staat 
1. ongehuwd, nooit gehuwd geweest 124 
2. gehuwd 370 
3. weduwe/weduwnaar 30 
4. gescheiden 21 

Welstand (NIPO-codering; combinatie van opleidings- en beroepsniveau) 
LA 89 
2. BB 103 
3. BO 90 
4. C 179 
5. D 84 

Regio 
I . 3 grote steden 19 
2. rest westen 138 
3. noorden 74 
4 . oosten 151 
5. zuiden 161 

Provincie 
I . Groningen 18 
2. Friesland 40 
3. Drente 16 
4. Overijssel 52 
5. Gelderland 88 
6. Utrecht 34 
7. Noord Holland 34 
8. Zuid Holland 89 
9. Zeeland 24 
10. Flevoland 11 
1 I. Noord Brabant 90 
12. Limburg 47 
99. onbekend 2 

Mededeling over de score op de kennistest: 'U heeft .. . antwoorden goed', met als toelichting: 
1 - 5 goed: 'U heeft helaas vaak verkeerd gekozen; maar een lage score komt vaak voor bij dit onderwerp' 
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' 
10 - 11 goed: 'U bent tamelijk goed op de hoogte' 
12 - 13 goed: 1] bent goed op de hoogte' 
14 - 15 goed: 1] bent zeer goed op de hoogte' 

Gelegenheid voor het intypen van commentaar van de respondent op de vragenlijst of het onderwerp. 
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BIJLAGE 3. COMMENTAAR VAN RESPONDENTEN 

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

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

eerste twee categorieën is een verdere onderverdeling gemaakt tussen negatief en positief 

commentaar. Opmerkingen met dezelfde bewoordingen zijn samengenomen. In dat geval is 

tussen haakjes het aantal van deze opmerkingen vermeld. 

1. Commentaar op de vragenlijst en de onderzoeksopzet 

l.I. Negatief 
• (te) moeilijk/ingewikkeld (67x) 
• onduidelijke / onnauwkeurige vragen (22x) 
• ontbreken van antwoordcategorieën (bv. 'weet niet') (17x) 
• meer mogelijkheden voor commentaar / motivatie van antwoord gewenst (l3x) 
• saai / eentonig / niet interessant (8x) 
• informatie gewenst over foute vragen in kennistest (7x) 
• suggestieve vragen (5x) 

• te lang (2x) 
• meer omstreden onderwerpen gewenst / toepassingen te soft (2x) 

• te weinig vragen naar ethische kanten van de zaak (2x) 
• te weinig vragen naar de menselijke aspecten 
• vragen naar het protesteren per onderwerp zijn niet relevant 
• vakorganisaties niet genoemd in vraag over informatie 
• scherm te onduidelijk om mee te lezen 
• er wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen manipulaties met bacteriën en erfelijk materiaal. Dit zijn 

wezenlijk andere onderzoeken met ook duidelijk andere gevolgen. Ingrijpen in erfelijk materiaal kan 
onomkeerbaar zijn/worden. Bacteriën kunnen voor economische doeleinden gebruikt worden. 

1.2. Positief 
• interessant / leerzaam / informatief (23x) 
• leuk/goed(14x) 
• bewustmakend / ingrijpend (7x) 
• nuttig / noodzakelijk om dit goed te onderzoeken / er rekening mee te houden (7x) 

• positief (4x) 
• duidelijk / alle kanten belicht (2x) 
• de programmeur heeft prima werk afgeleverd 
• belangrijk voor milieu, gezondheid etc. omdat vrijwel iedereen er dagelijks mee te maken heeft 
• enquêtrice erg duidelijk in het vragen stellen 



2. Commentaar op het onderwerp van onderzoek 

2.1. Negatief 
• er wordt te weinig informatie over gegeven (voor meningsvorming) (l8x) 
• negatief standpunt als er dieren / dierproeven bij betrokken zijn (I Ox) 

• economische motieven zijn gevaarlijk / krijgen teveel accent / milieu belangrijker dan economie / 
ethiek belangrijker dan economie (lOx) 

• men moet niet in de natuur ingrijpen / van de schepping atblijven (5x) 

• verwacht negatieve gevolgen voor het milieu / te weinig aandacht voor milieu (5x) 

• alleen voor geneeskunde / gezondheid toelaatbaar (5x) 
• de grenzen van het normale worden overschreden / waar liggen de grenzen'! (4x) 

• negatief standpunt als er mensen bij betrokken zijn (4x) 
• negatief standpunt als er (natuurlijke) alternatieven zijn (3x) 
• twijfels bij de zekerheid / veiligheid (2x) 
• twijfel aan duidelijke vermelding op de verpakking van producten (2x) 
• geschrokken / angstwekkend (2x) 
• sta er in het algemeen negatief tegenover 
• kloof met de derde wereld wordt groter 
• geen enkele instantie is betrouwbaar omdat ze of niet deskundig zijn of omdat ze teveel het eigenbelang 

vertegenwoordigen. 

• het is toch niet tegen te houden 

2.2 . Positief 

• leuk onderwerp 
• techniek moet doorgaan; stilstaan is achteruit gaan 
• belangrijke dingen voor milieu en gezondheid; maar het moet niet ten koste van alles gaan 

3. Overig commentaar 

• informatie gewenst over resultaten van het onderzoek / wat er mee wordt gedaan (4x) 
• protesteren is een overdreven reactie (2x) 
• informatie gewenst over de opdrachtgever 

• antwoorden zijn gekleurd doordat ik lacto-vegetariër ben 
• de consument bepaalt uiteindelijk de ontwikkeling in de agrarische sector; wat de consument vraagt 

wordt geproduceerd. Wil men niet betalen voor een milieuvriendelijker product en bedrijfsvoering, dan 
zal dat niet plaats vinden; dat is economisch niet haalbaar voor de agrariër 

• er moet onderscheid worden gemaakt tussen planten en levende wezens 
• dit is een onderwerp waarover geen politieke partij een mening heeft. Dit soort zaken zijn dus mede

oorzaak, dat ik voornemens ben om niet te gaan stemmen 
• ik weet nu dat ik er te weinig vanaf weet en dat is niet plezierig 




