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Samenvatting
Hoger opgeleide Nederlanders staan positief tegenover nanotechnologie. Wel willen ze dat er
nadrukkelijk wordt gekeken naar risico’s. Mochten er onaanvaardbare risico’s blijken dan moet er
de mogelijkheid zijn de ontwikkeling van nanotechnologie te stoppen. Dat zijn de voornaamste
bevindingen van de Nanokaravaan die de afgelopen maanden langs verschillende Science Cafés
is getrokken. Tijdens de Nanokaravaan zijn opvattingen van de bezoekers van de Science Cafés
gepeild en vergeleken met opvattingen van ontvangers van nieuwsbrieven van de Science Cafés
en debatcentrum Tumult. De resultaten van deze analyse zijn gepresenteerd tijdens het slotdebat
bij debatcentrum Tumult waarna een panel discussieerde over het belang van nanotechnologie.
Resultaten van de avonden laten zien dat tijdens de Science Cafés overal in meer of mindere
mate is gesproken over risico’s van nanotechnologie. Dat zwakte de positieve houding van de
bezoekers niet af, maar versterkte die eerder nog iets. In de vragenlijsten gaven respondenten
van beide groepen aan debat en discussie van belang te vinden. Op grond van deze bevindingen
kan geconcludeerd worden dat Science Cafés een podium kunnen zijn voor informeel debat en
discussie over wetenschappelijke en technologische onderwerpen. Aanbevelingen zijn daarom
ook om de dialoog over nanotechnologie te blijven voeren met en in de maatschappij en daarbij
steeds risico’s en mogelijkheden te verkennen.
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Inleiding
De opzet van het project Nanokaravaan dat de gezamenlijke Science Cafés Nederland uitvoeren
is om het zowel het publiek te informeren over nanotechnologie en toepassingen daarvan, als om
bewustwording te bevorderen via dialoog. Het doel van de wetenschappelijke begeleiding van het
project is te analyseren welke opvattingen over nanotechnologie en de toepassingen tijdens de
avonden van de Science Cafés naar voren komen bij het publiek. Een nevendoel is de kwaliteit
van een project als de Nanokaravaan zichtbaar te maken. Dit verslag bevat de resultaten van de
analyse van de vijf gehouden bijeenkomsten over nanotechnologie. Daarnaast bevat dit verslag
een analyse van opvattingen over nanotechnologie van het bezoekende publiek. Deze resultaten
worden vergeleken met opvattingen van respondenten die wel geïnteresseerd zijn in dergelijke
avonden, maar niet eerder tijdens één van de avonden een vragenlijst hebben ingevuld.
Via meerdere analysemethoden is getracht een genuanceerd beeld te krijgen van opvattingen
van het deelnemende, bezoekende publiek aan één van de georganiseerde Science Café avonden
over nanotechnologie en mogelijke toepassingen. De analyse omvatte zowel een kwalitatief als
een kwantitatief gedeelte.
In het kwalitatieve gedeelte zijn de lezingen en de discussies uitgewerkt en zijn de belangrijkste
thema’s tijdens de verschillende bijeenkomsten geïdentificeerd. Verschillende argumenten die
tijdens de bijeenkomsten naar voren zijn gebracht door het publiek zijn weergegeven. De
kwalitatieve analyse geeft inzicht in de waaier van argumenten die tijdens de dialoog over
nanotechnologie bij de Science Café bijeenkomsten een rol spelen. In het kwantitatieve gedeelte
zijn als eerste vragenlijsten uitgedeeld aan alle bezoekers van de bijeenkomsten op de
verschillende locaties. Het publiek is gevraagd naar opvattingen over nanotechnologie en
perceptie van voor- en nadelen van nanotechnologie. Een tweede digitale vragenlijst met
dezelfde vragen is via een link verstuurd naar alle mailadressen van de diverse locaties en
Debatcentrum Tumult. De mailbestanden bevatten adressen van personen die hebben
aangegeven geïnteresseerd te zijn in dergelijke bijeenkomsten waarin aspecten van wetenschap
en techniek voor een breder publiek worden besproken.
Dit verslag bevat een omschrijving van de gevonden resultaten met conclusies voor de te voeren
dialoog over nanotechnologie. In de eerste paragraaf vindt u organisatorische informatie over de
vijf bijeenkomsten. In paragraaf twee beschrijven we de opzet van de avonden. In de derde
paragraaf gaan we dieper in op de achtergrond van de bezoekers van de avonden en de
achtergrond van de respondenten van de tweede vragenlijst. De vierde paragraaf bevat een
uitwerking van de thema’s en de argumenten die op verschillende avonden naar voren kwamen
tijdens zowel de presentaties als de discussies. In de vijfde paragraaf beschrijven we resultaten
uit de vragenlijsten en vergelijken we beide groepen met elkaar. Tot slot bediscussiëren we de
bevindingen en trekken we conclusies met betrekking tot de vraag hoe het publiek is
geïnformeerd over nanotechnologie en toepassingen en hoe de dialoog tot stand is gekomen en
relateren we dit aan de doelstellingen die het Nanopodium zich heeft gesteld.
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Organisatorische informatie

Voor het project Nanokaravaan zijn in vijf verschillende Science Cafés avonden verzorgd over
nanotechnologie. Doel van de avonden was om een geïnteresseerd publiek te informeren over
nanotechnologie en discussie te entameren op een laagdrempelige manier. Daarom zijn de
avonden gratis toegankelijk. In tabel 1 staan de organisatorische gegevens van de avonden
weergegeven.
Tabel 1 Datum, titel, sprekers tijdens de bijeenkomsten
Datum
Plaats
Titel avond
15
Nijmegen
De nanorevolutie. Kansen en gevaren
december
voor gezondheid en economie
2009
25
januari
2010

Rotterdam

Biologische nanomachines

10 maart
2010

Deventer

Nanodeeltjes in het milieu: “Zijn er
echt risico’s?”

16 maart
2010

Leiden

Nanobiologie, nieuwe mogelijkheden
op de grens van nano en bio

8 april
2010

Zeist

Nano-medicijnen, een revolutie!

Spreker(s)
prof. Jan van Hest, hoogleraar BioOrganische Chemie, Radboud
Universiteit
ing. Bart Walhout, projectleider
Rathenau Instituut
prof. Claire Wyman, hoogleraar
moleculaire biologie, afdeling
Radiotherapie en Genetica van het
Erasmus Medisch Centrum
dr. Nico van den Brink,
ecotoxicoloog Alterra, Wageningen
Universiteit
prof. Cees Dekker,
universiteitshoogleraar Technische
Universiteit Delft
column door Bart Braun, o.a.
journalist Mare
prof. Albert van den Berg,
hoogleraar nanotechnologie,
Universiteit Twente
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Opzet van de avonden

De opzet van de Science Café avonden is voor een groot deel vergelijkbaar (zie tabel 2). De
setting van bijeenkomsten is informeel in een café-achtige locatie en gratis toegankelijk voor een
algemeen publiek. Op vier van de vijf locaties is de indeling van de avond gelijk. Eerst is er
ruimte voor de presentaties van het onderwerp van de avond. Vervolgens is er een korte pauze
en is er na de pauze ruimte voor vragen en discussie. Vooraf, in de pauze en achteraf is er
muziek – live of via een DJ. Op één locatie is de indeling van de avond iets anders vanwege de
iets andere standaardopzet van het Science Café. Ook is er ruimte voor een presentatie en is er
na de pauze ruimte voor vragen en discussie, maar verschil is dat er geen muziek is en tijdens de
presentatie geen gebruik mag worden gemaakt van visuele middelen als powerpoint (het laten
zien van voorwerpen en één poster is wel mogelijk). Daarnaast is de presentatie op deze locatie
gehouden in het Engels. De discussie verliep ook grotendeels in het Engels. Omdat het
inhoudelijke gedeelte van deze avond vergelijkbaar is met de andere locaties is de avond wel op
dezelfde manier geanalyseerd als de andere avonden.
Tijdens drie van de vijf bijeenkomsten is aan het begin van de avond een introductiefilmpje
getoond over nanotechnologie. Bij alle locaties is in de pauze dezelfde vragenlijst uitgedeeld met
het verzoek deze in te vullen en deze bij het eind in te leveren. Alle avonden zijn opgenomen en
‘live gestreamed’ waardoor de bijeenkomsten op het gehouden tijdstip op internet te volgen
waren en blijvend zijn te bekijken (via Internet op www.sciencecafe.nl en www.tumultdebat.nl)
Het aantal bezoekers op één avond varieerde van 75 personen tot 120 personen. In totaal
hebben 455 personen één van de georganiseerde avonden in de Science Cafés bezocht. In totaal
zijn er 251 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Het aantal ingevulde vragenlijsten is – zoals
verwacht – hoog en de respons rate ligt per Science Café rond de 50% of hoger. Dit is veel
hoger dan vaak gemeten wordt bij vragenlijsten in Nederland. En verklaring hiervoor is dat het
publiek meer geneigd is om een vragenlijst in te vullen omdat er een direct beroep op
medewerking wordt gedaan en de vragenlijsten persoonlijk uitgedeeld zijn. Daarnaast ligt een
deel van de verklaring in de opzet van Science Cafés zelf. De avonden zijn bedoeld om
wetenschap toegankelijk te maken, dus bezoekers die komen zullen meer affiniteit hebben met
wetenschap en zijn daarom ook eerder bereid mee te werken aan – in dit geval
sociaalwetenschappelijk – onderzoek.
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Tabel 2 Opzet avond met aantallen bezoekers en aantallen ingevulde vragenlijsten
Plaats
Opzet avond
Aantal ingevulde
vragenlijsten /
aantal bezoekers
(respons rate in
percentages)
Deventer
20.00 – 21.00: Presentatie spreker
66 / 120 (55%)
21.00 – 21.15: Pauze
21.15 – 22.00: Discussie
Vooraf, in pauze en achteraf live muziek
Aankondiging dat avond onderdeel is van serie in kader van
project Nanokaravaan
In de pauze uitdelen vragenlijst met verzoek deze in te vullen
Vooraf een introductiefilmpje ‘Isolde in nanoland’
Leiden

-

Nijmegen

-

Rotterdam

-

Zeist

-

20.00 – 21.00: Presentatie spreker
21.00 – 21.15: Pauze
21.15 – 22.00: Discussie
Vooraf, in pauze en achteraf live muziek
Aankondiging dat avond onderdeel is van serie in kader van
project Nanokaravaan
In de pauze uitdelen vragenlijst met verzoek deze in te vullen
Vooraf een introductiefilmpje ‘Isolde in nanoland’

46 / 80 (58%)

20.00 – 21.00: Presentatie sprekers (elk half uur)
21.00 – 21.15: Pauze
21.15 – 22.00: Discussie
Vooraf, in pauze en achteraf muziek met een DJ
Aankondiging dat avond onderdeel is van serie in kader van
project Nanokaravaan
In de pauze uitdelen vragenlijst met verzoek deze in te vullen

50 / 75 (67%)

19.30 – 20.00: Presentatie spreker
20.00 – 20.15: Pauze
20.15 – 21.00: Discussie
Aankondiging dat avond onderdeel is van serie in kader van
project Nanokaravaan
Vooraf een introductiefilmpje ‘Isolde in nanoland’
NB: presentatie in het Engels, voertaal grotendeels Engels.
Verder is het de opzet op deze locatie dat er geen gebruik wordt
gemaakt van visuele middelen als powerpoint bij de presentatie.

56 / 85 (66%)

20.00 – 21.00: Presentatie spreker
21.00 – 21.15: Pauze
21.15 – 22.00: Discussie
Vooraf, in pauze en achteraf live muziek
Aankondiging dat avond onderdeel is van serie in kader van
project Nanokaravaan
In de pauze uitdelen vragenlijst met verzoek deze in te vullen

42 / 85 (49%)
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Achtergrond van de respondenten

In deze paragraaf beschrijven we als eerste de achtergrond van de bezoekers van de avonden.
Daarna volgen de achtergrondkenmerken van de groep die de digitale vragenlijst heeft ingevuld.
Zie tabel 4 voor een overzicht van achtergrondkenmerken van zowel de respondenten tijdens de
avonden als de respondenten van de digitale vragenlijst.

Achtergrond van de bezoekers van de Science Café avonden

Van het totale aantal respondenten tijdens de Science Café avonden is 70% man en 30% vrouw.
Meer dan de helft van de respondenten is gehuwd of woont samen. Ook heeft iets meer dan de
helft van de respondenten kinderen. Over het totaal genomen is 23% van de respondenten
ouder dan 65 jaar en is de helft van het publiek tussen de veertig en 65 jaar. De gemiddelde
leeftijd van de bezoekers is 47,9 jaar. Dat is acht jaar ouder dan de gemiddelde leeftijd van de
Nederlandse bevolking in 2009. Het publiek is hoofdzakelijk hoog opgeleid. De helft van de
bezoekers werkt full time of part time, terwijl acht procent van de bezoekers studeert en één
vijfde deel van de respondenten gepensioneerd is.

Een paar opvallende verschillen tussen locaties

In tabel 4 zijn een aantal opvallende verschillen tussen locaties vet gemaakt. In Nijmegen
hebben meer jongeren de avond bezocht. Van de respondenten was 39% tussen de 20 en 40
jaar tegenover 26% van het totaal. Een verklaring is dat meer studenten de avond in Nijmegen
hebben bijgewoond (20%). Dit kan komen doordat één van de sprekers hoogleraar is aan de
Radboud Universiteit die gevestigd is in dezelfde stad. In Deventer hebben meer bezoekers met
een middelbare opleiding (24%) de avond bezocht. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in
Deventer geen universiteit is gevestigd, hoewel er wel HBO-opleidingen zijn gevestigd. Ook zijn
de avonden in Deventer en Zeist door meer vrouwen bezocht dan in de andere steden en in
vergelijking met het totaal. In Deventer is 37% van de bezoekers vrouw en in Zeist was dit 45%
tegenover 27% van het totaal. Ook was in Deventer ruim 60% van de bezoekers tussen de 40 en
65 jaar. Voor het totaal aantal bezoekers is dit 50%. In Rotterdam en Zeist hebben vooral
ouderen de avond bezocht. Van het totaal aantal bezoekers is 23% ouder dan 65 jaar, terwijl dit
in Zeist voor 40% van de bezoekers geldt en in Rotterdam voor 36% van de respondenten.

Bezoek Science Café bijeenkomst

We hebben de respondenten gevraagd naar eventueel eerder bezoek van Science Café
bijeenkomsten. Van het totaal aantal respondenten bezoekt ruim een derde het Science Café
voor de eerste keer. Ongeveer een derde is vaker naar een bijeenkomst van een Science Café
geweest (twee tot vijf keer). Iets minder dan een derde heeft vaker dan vijf keer een Science
Café bijeenkomst bezocht. Op de meeste verschillende locaties komen deze percentages aardig
overeen. Echter, in Leiden is de helft van de bezoekers voor de eerste keer en heeft slechts
negen procent meer dan vijf keer een bijeenkomst bezocht. Wat bij deze vraag wel in gedachten
moet worden gehouden is dat niet is meegenomen hoeveel bijeenkomsten de verschillende
locaties in totaal hebben georganiseerd sinds hun bestaan.

Achtergrond van de respondenten die niet eerder een vragenlijst hebben ingevuld

Via de mailbestanden van de deelnemende Science Cafés en Debatcentrum Tumult is een digitale
vragenlijst gestuurd met de oproep om de vragenlijst over nanotechnologie in te vullen.
Respondenten die de vragenlijst invulden en aangaven niet eerder een vragenlijst over dit
onderwerp te hebben ingevuld kregen dezelfde vragen voorgelegd als de respondenten tijdens
de avonden. Respondenten die aangaven wel eerder een vragenlijst te hebben ingevuld kregen
deels andere vragen en deels vragen die de verschillen in opvattingen tijdens de avond en een
tijd erna wilden meten. Zoals verwacht is de respons lager dan bij de Science Café avonden.
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Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat vragenlijsten altijd een lage respons kennen (rond de
15% of lager). Daarnaast hebben mensen zich niet opgegeven op de mailinglijst om vragenlijsten
te beantwoorden en is het onderwerp nog onbekend bij een breder publiek. In totaal hebben
meer dan 400 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Het totaal aantal ingevulde en bruikbare
vragenlijsten is hiermee groot genoeg om een betrouwbare statistische analyse uit te kunnen
voeren tussen twee groepen, namelijk de groep die tijdens een avond een vragenlijst heeft
ingevuld en de groep die niet eerder een vragenlijst heeft ingevuld. De groep respondenten die
voor de tweede keer een vragenlijst heeft ingevuld was te klein om uitspraken te kunnen doen
en is daarom niet verder meegenomen in de analyse.
Van het totaal aantal respondenten van de digitale vragenlijst is 56% man en 44% vrouw. Dit is
een statistisch significant verschil met de bezoekers van de avonden. Meer dan de helft van het
aantal respondenten is getrouwd of woont samen, hetzelfde percentage als de bezoekers van de
avonden. De helft van de respondenten heeft kinderen. Over het totaal genomen is 12% van de
respondenten ouder dan 65 jaar. Dit is vergelijkbaar met de CBS gegevens. Meer dan de helft
(53%) van de respondenten is tussen de veertig en 65 jaar, terwijl 35% van de respondenten
tussen de twintig en veertig jaar is. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 56,3 jaar. Dat
is nog weer 9 jaar ouder dan het publiek dat de Science Café avonden heeft bezocht. Het publiek
is net als de bezoekers van de SC-avonden hoofdzakelijk hoog opgeleid (87%). Meer dan 60%
van de respondenten werkt full time of part time, terwijl zeven procent van de respondenten
studeert en 13% aangeeft met pensioen te zijn.
Tabel 3 Gegevens over de verzending en response rate van de digitale vragenlijst
Totaal aantal adressen Aantal ingevuld/ aantal bruikbaar Response rate
9210
569/415
415/9120=5%
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Tabel 4 Achtergrondkenmerken per locatie (afgeronde percentages)

Deventer

Leiden

Nijmegen

Rotterdam

Zeist

Totaal
SCavond

Totaal
digitaal

CBS –
NL 2009

63%
37%*

80%
20%

80%
20%

74%
26%

56%
45%

70%
30%

56%
44%

49%
51%

38%
62%

57%
44%

47%
53%

41%
60%

19%
81%

41%
59%

42%
58%

58%
42%

Kinderen (N=249)
Ja
Nee

54%
46%

44%
57%

38%
63%

51%
49%

81%
19%

52%
48%

50%
50%

Leeftijd (N=247)
jonger dan 20
20 < 40
40 < 65
65 < 80
80 en ouder

2%
24%
61%
11%
3%

0%
32%
48%
21%
0%

4%
39%
43%
10%
4%

0%
19%
45%
32%
4%

0%
14%
46%
40%
0%

1%
26%
49%
21%
2%

0%
35%
53%
11%
1%

Opleiding
(N=252)
Laag
Midden
Hoog

0%
24%
76%

2%
13%
85%

0%
18%
82%

0%
19%
82%

0%
6%
94%

0%
17%
83%

0%
13%
87%

65%

46%

51%

39%

43%

50%

61%

5%
0%

9%
7%

20%
4%

5%
4%

3%
0%

8%
3%

7%
8%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

18%
12%

28%
11%

20%
6%

37%
16%

38%
14%

27%
12%

13%
11%

33%
32%

32%
55%

37%
36%

35%

13%

27%

Geslacht (N=251)
Man
Vrouw
Status (N=251)
Alleenstaand
Gehuwd /
Samenwonend

Werkzaam in
beroep (N=257)
Full time of part
time
Studerend
Full time of part
time en
studerend
Huisvrouw of
huisman
Gepensioneerd
Anders

Bezoek SCavonden (N=259)
Eerste keer
34%
50%
35%
Twee tot vijf
33%
41%
28%
keer
Meer dan vijf
33%
9%
37%
keer
*Vet aangegeven zijn opvallende verschillen tussen locaties

24%
26%
36%
11%
4%
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Kwalitatieve analyse: thema’s en argumenten

In deze paragraaf volgt een analyse van thema’s en argumenten die tijden op de vijf avonden
tijdens de presentaties en discussies naar voren zijn gekomen. Dit zijn thema’s en argumenten
die zowel door sprekers als door het publiek zelf naar voren zijn gebracht.
Na een algemene introductie over nanotechnologie en het verhelderen van wat de term
nanotechnologie allemaal omvat, richtten de meeste sprekers zich op gezondheid en medische
toepassingen, vaak vertrekkend vanuit fundamenteel onderzoek. Eén spreker ging in op de
manier waarop de overheid omgaat met beslissingen over dit onderwerp. Een andere spreker
behandelde nanotechnologie vanuit het milieu met de vraag of er risico’s voor het milieu te
verwachten zijn. Een derde spreker bekeek het onderwerp ook vanuit de mogelijkheid voor
fundamenteel onderzoek, ging dieper in op synthetische biologie en benadrukte expliciet het nut
en de noodzaak van de maatschappelijke discussie die dit jaar in gang is gezet.
Tijdens de vijf bijeenkomsten heeft een breed scala aan thema’s en argumenten aandacht
gekregen. Dit heeft te maken met de verschillende invullingen door de sprekers vanwege hun
diverse achtergronden. Onderwerpen varieerden van fundamenteel onderzoek over de werking
van een onderdeel van een cel tot zeer gespecialiseerde en tot de verbeelding sprekende
toepassingen als lab-on-a-chip en experimenten om te kijken hoe nanodeeltjes zich in het milieu
gedragen. De sprekers bespraken de algemene ontwikkelingen van nanotechnologie en gingen
dieper in op eigen onderzoeksgebieden. Binnen de presentaties is een aantal keer expliciete
aandacht gegeven aan de noodzaak en het nut van maatschappelijke discussie en dialoog. Ook
tijdens de discussies kwamen meerdere malen vragen naar risico en veiligheid aan de orde.
Opvallend is dat meerdere keren de vergelijking is gemaakt met het publieke debat over
biotechnologie, maar dat de toon tijdens de discussies zeer verschilde van de toon tijdens de
debatten over biotechnologie. Sprekers en het publiek waren vaak eensgezind in hun opvattingen
over nanotechnologie en in tegenstelling tot het publieke debat over biotechnologie stemden
zowel publiek als de meeste sprekers in met het belang van maatschappelijke discussie, maar
werd ook de nadruk gelegd op de mogelijkheden die de nieuwe ontwikkelingen bieden. Volgens
zowel publiek als sprekers moeten thema’s als risico’s en veiligheid wel voldoende aandacht
krijgen, maar tegelijkertijd is het duidelijk dat de risico’s niet voor alle toepassingen hetzelfde
zijn. Ontwikkelingen moeten zeker mogelijk zijn en blijven. Wel is er meerdere keren gepleit om
de mogelijkheid te bieden om ontwikkelingen te stoppen mocht dat nodig zijn.

Kernthema’s tijdens de discussies

Samengevat zijn er veel inhoudelijke vragen gesteld en is er aandacht geweest voor een
aantal maatschappelijke aspecten als de aandacht voor kansen, risico’s en angsten,
zoals de kans dat nanodeeltjes de bloed-hersenbarrière passeren en daar schade
veroorzaken, publieke weerstand en actiegroepen, afval en milieuproblematiek. Het belang
van maatschappelijke discussie is meer keren door sprekers en publiek genoemd, waarbij
volgens beide groepen mogelijkheden van nanotechnologie wel een aandachtspunt moeten
blijven. In de bijbehorende tabel 6 is het brede spectrum van thema’s en argumenten zichtbaar
gemaakt dat tijdens de vijf debatten aan de orde is geweest via een samenvatting in
steekwoorden. In bijlage 1 zijn de thema’s en argumenten per locatie in meer detail uitgewerkt.
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Tabel 5: Naar voren gebrachte thema’s en argumenten tijdens de avonden per locatie
Inhoudelijk gerelateerd
D
L
N
Over nanotechnologie
Snelle ontwikkelingen
v
v
v
Klein / dwerg
v
v
v
Bottom-up en top-down
v
v
v
Kansen / mogelijkheden / mogelijke toepassingen
v
v
v
Enabling technology / converging technology
v
v
Controle op atomair niveau / nanoschaal
v
v
Oud idee, bijvoorbeeld klei, eiwitten
v
v
Containerbegrip
v
v
Gereedschap op nanoschaal
v
In vitro / in vivo
v
v
v
Voorspelling Feynman / Leeuwenhoeck
v
v
Wijze van transport van nanodeeltjes
v
v
v
Afbeelden via supermicroscoop STM
v
v
Natuurlijk versus zelf maken / ‘engineeren’
v
v
v
Ontdekking nieuwe eigenschappen, andere eigenschappen
v
v
v
Oorzaken andere eigenschappen nanodeeltjes / krachten
v
v
Transport van nanodeeltjes
v
v
v
Typen nanodeeltjes
v
v
Superafstotende eigenschappen / zelfreinigend / magnetisch
Concentraties in milieu, gedrag in milieu
v
Effecten op bodemorganismen / wormen
v
Bevindingen uit literatuur
v
Humane risico’s en milieurisico’s
v
Snelheid van afbreking nanodeeltjes in het milieu
v
Nano als gewone chemische stof
v
Atomen oppakken en verplaatsen
v
Bouwen met atomen / catalogus basiselementen
v
Ontwerpen van biologie / zelf schrijven van DNA
v
Beter begrijpen biologie / complexiteit cel
v
Toepassingsgebieden
Nanogeneeskunde, microelektronica
Inzicht in levende systemen, werking van een cel, DNA
DNA-herstel, onderhoud genoom
Fundamenteel inzicht in proteïnes (als RAD51)
Lab on a chip
Synthetische biologie
Nanokoolstofbuisjes
Toxische eigenschappen
Nanomedicine
Verbeterde scans
Medicijntoepassing
Bestuderen enkele DNA-moleculen
Meten hoeveelheid lithium in bloed
Vruchtbaarheidschip
Vroege opsporing ziekte
Nanobuisjes
Programmeerbare lijm
Chromotine
Metapopulatiedynamica
Motoreiwitten

v
v

v
v

v

v
v

v

v

v

R

Z

v
v
v

v
v
v
v

v
v

v
v

v
v

v
v
v
v
v
v
v

v
v
v

v
v

v
v
v
v
v

v
v

v

v
v
v
v
v

v

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

D = Deventer; L = Leiden; N = Nijmegen, R = Rotterdam, Z = Zeist
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Maatschappelijk gerelateerd

Risico’s
Weinig bekend over risico’s
Risico’s onderzoeken /aandacht voor veiligheid / gevaren
Giftigheid / toxiciteit / schadelijkheid van stoffen
Bloed-hersenbarrière
Omgang met nanotech
Beleidsmatig mee omgaan
Rol voor Rathenau Instituut (adviserend), RIVM (toxiciteit)
Ethische en maatschappelijke vragen
Risico, privacy, eerlijke verdeling, preventie
Aandacht op Europees niveau voor toxiciteit
Kritische vragen / moeilijkheden zichtbaar maken en bespreken
Hoe omgaan met nieuwe technologieën in algemeen
Relatie omgang met natuur
Betekenis van begrip van leven / cultureel begrip wereld
Toekomst lastig te voorspellen
Ver weg van dagelijkse toepassingen / abstract / leeft niet
Religieuze argumenten
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijke afweging van risico’s
Eisen voor maatschappelijke afweging / afwegingskader
Precautionary principle / voorzichtig zijn
Noodzaak voor discussie / stimuleren publiek debat
Aandacht voor maatschappelijke vragen meer proactief
Bepalen van grenzen (acceptabele blootstelling)
Noodzaak voor maatschappelijk onderzoek, beleving nanotech
Mogelijkheden
Leuke en nuttige toepassingen / mogelijkheden
Bijzondere, spannende tijd / vooravond nieuwe ontwikkelingen
Positieve effecten / kansen / vruchten plukken
Niet nodig ongerust te zijn / geen reden tot paniek
Toekomstbeelden / SF-films
Vergelijking met biotechnologie / asbest / stier Herman
Rol publieke weerstand met demonstraties en vernielingen
Minder controverse dan bij biotechnologie
Dialoog & risicoperceptie
Noodzaak voor communicatie / beschikbaarheid van informatie
Keurmerk / productinformatie niet verplicht
Hoe toepassing herkennen
Risicoperceptie mensen slecht / verschillende percepties
Risico in perspectief / onbekendheid kansen en effecten
Risico als effect maal kans
Droombeeld / schrikbeeld / angst
Onbedoeld / ongewenst gebruik
Verstandig kijken naar eigenschappen
(Niet alleen) invloed economische belangen

D
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

L
v

N

R

Z

v
v
v
v

v
v

v
v
v

v
v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v

v

v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v

v

v
v

v
v

v
v

v

v

v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

v

v

v
v

v

v
v
v
v
v
v
v

Divers
Relatie maatschappelijke discussie en onderzoeksfinanciering
Intellectueel eigendom, auteursrecht, patenten
Bepaling richting onderzoek / soort opleiding
Eigen belang onderzoekers om veilig te werken

v
v
v

v
v

v
v

v
v
v

v

v

v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v
v
v
v
v

v
v

v
v
v

D = Deventer; L = Leiden; N = Nijmegen, R = Rotterdam, Z = Zeist
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5

Kwantitatieve analyse: opvattingen van het
publiek over nanotechnologie

Naast een analyse van de besproken thema’s en argumenten tijdens de bijeenkomsten is het
publiek dat de avonden van de Science Cafés bezocht gevraagd een vragenlijst over
nanotechnologie in te vullen. De vragenlijst bevatte vragen over de achtergrond van de
respondenten, de maatschappelijke en politieke betrokkenheid van respondenten, welke locatie
respondenten bezoeken en hoe vaak. Ook is respondenten gevraagd naar opvattingen en
meningen over nanotechnologie. Tot slot is dezelfde vragenlijst verstuurd naar de mailadressen
van de deelnemende Science Cafés en Tumult. Door een selectievraag in de digitale vragenlijst
toe te voegen was het mogelijk hiervoor respondenten te selecteren die niet eerder tijdens één
van de eerdere Science Café avonden een vragenlijst hebben ingevuld. Hierdoor is een
vergelijking mogelijk van respondenten die tijdens het invullen van de vragenlijst aanwezig waren
op een Science Café bijeenkomst over nanotechnologie (groep: SC-avond) en respondenten die
niet naar één van deze bijeenkomsten zijn geweest (groep: digitaal).
Hieronder volgt een bespreking van de resultaten. Zie ook de tabellen in bijlage 2 voor meer
statistische informatie over de betrouwbaarheid van de data, de gemiddelde scores en de
verschillen tussen de twee groepen.

Opvattingen over het betrekken van burgers bij wetenschap en nanotechologie en eigen gedrag

Science Cafés willen op een laagdrempelige manier mensen betrekken bij discussies. Dit is een
doel dat ook het Nanopodium zich heeft gesteld. Om erachter te komen of mensen het belangrijk
vinden om bij de dialoog over nanotechnologie betrokken te raken zijn verschillende vragen
gesteld over de eigen actieve maatschappelijke en politieke betrokkenheid van respondenten,
hun betrokkenheid bij activiteiten rond nanotechnologie en hun opvattingen over het betrekken
van burgers bij beslissingen over nanotechnologie in het algemeen.
Van de bezoekers van de avonden heeft meer dan 90% wel eens informatie over
nanotechnologie gelezen, gezien of gehoord in kranten, op de radio, of op televisie (zie ook tabel
6). Daarnaast heeft meer dan 50% procent wel eens informatie over nanotechnologie opgezocht
in de bibliotheek of op internet. Daarentegen heeft 12% van de respondenten in een
discussiegroep meegedacht over nanotechnologie en heeft 5% zelf een bijeenkomst over
nanotechnologie georganiseerd. Van de respondenten van de digitale vragenlijst heeft ook meer
dan 90% van de digitale respondenten wel eens informatie over nanotechnologie gelezen, gezien
of gehoord in kranten, op de radio, of op televisie. Van hen heeft 45% wel eens informatie
opgezocht, terwijl 12% heeft meegedacht in een discussiegroep en 5% zelf een bijeenkomst over
nanotechnologie heeft georganiseerd. Gemiddeld is de groep die de avond heeft bezocht iets
actiever dan de groep die de digitale vragenlijst heeft ingevuld (gemiddelde 1.9 tegenover 1.8).
De groepen verschillen echter niet sterk van elkaar.
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Tabel 6 Betrokkenheid van respondenten bij nanotechnologie

Heeft u wel eens…
Informatie over nanotechnologie
gelezen, gehoord of gezien in kranten,
op de radio, op televisie?
Met iemand over nanotechnologie
gepraat?
Informatie over nanotechnologie
opgezocht in bibliotheek of internet?
Een bijeenkomst over nanotechnologie
bezocht, zoals een lezing of een
publieke hoorzitting?
In een discussiegroep meegedacht
over nanotechnologie?
Zelf een bijeenkomst over
nanotechnologie georganiseerd?

Nee, nog nooit (in
%)
SC-avond / digitaal

Een enkele keer
of soms (in %)
SC-avond / digitaal

Regelmatig of
vaak (in %)
SC-avond / digitaal

9.3 / 6.7

58.9 / 65.9

31.7 / 27.4

27.8 / 34.3

55.6 / 56.3

16.6 / 9.3

47.0 / 54.9

38.5 / 35.5

14.6 / 9.6

59.0 / 75.5

30.6 / 19.6

9.4 / 5.0

87.1 / 87.2

9.6 / 11.0

3.2 / 1.8

95.2 / 96.1

2.4 / 2.6

2.4 / 2.3

Van de groep die tijdens een avond aanwezig was heeft 79% aangegeven het een goede
ontwikkeling te vinden om burgers te betrekken bij beslissingen over ontwikkeling van
nanotechnologie. Van de digitale respondenten had 65% deze mening. Het Science Café publiek
is in 68% van de gevallen van mening dat het betrekken van burgers ook invloed heeft op de
beslissingen van de overheid. Een ruime meerderheid, 58%, is deze mening toegedaan bij de
digitale groep. Ook bij deze vragen hechten bezoekers van de avonden iets meer belang aan het
betrekken van burgers dan de andere groep. Echter, de verschillen tussen de groepen zijn niet
groot (niet statistisch significant).
Tabel 7 Science Cafés willen op een laagdrempelige manier mensen betrekken bij discussies. Wat vinden
respondenten daarvan?

Het betrekken van burgers
bij beslissingen over
ontwikkeling van
nanotechnologie …

Helemaal oneens / een
beetje oneens
Niet oneens / niet eens
Een beetje eens / helemaal
mee eens

… is een goede
ontwikkeling

Totaal SC-avond

Totaal digitaal

… heeft
invloed op
beslissingen
van de
overheid
Totaal SC-avond

12%

15%

18%

19%

9%
79%

20%
65%

14%
68%

22%
58%

Totaal digitaal

Interessant is de vergelijking met het belang dat mensen hechten aan het betrekken van burgers
en hun eigen maatschappelijke en politieke betrokkenheid (tabellen 8 en 9). In beide groepen is
50 tot 58% van de respondenten maatschappelijk actief. Twintig tot 30% van de respondenten is
ook politiek actief. Dit verschil tussen het belang dat mensen hechten aan het betrekken van
burgers bij ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de daadwerkelijke
betrokkenheid van dezelfde respondenten bij wetenschap en technologie is ook in andere studies
gevonden. Mensen hechten wel belang aan betrokkenheid, maar komen er vaak niet aan toe om
die betrokkenheid om te zetten in daadwerkelijke actieve participatie (zie ook Dijkstra, 2008).
Redenen hiervoor zijn niet gevraagd in dit onderzoek. Uit ander onderzoek is bekend dat dit te
maken heeft met een gebrek aan tijd en het ontbreken van een directe noodzaak om te
participeren.
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Tabel 8 Maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen via verenigingen, commissies, besturen,
vrijwilligerswerk, burenhulp et cetera

Hoe
maatschappelijk
betrokken bent
u?

Deventer

Leiden

Nijmegen

Rotterdam

Zeist

Totaal
SCavond

Totaal
digitaal

Helemaal niet /
nauwelijks
betrokken
Enigszins
betrokken
Erg betrokken /
heel erg betrokken

12%

15%

20%

12%

11%

14%

11%

36%

41%

37%

35%

32%

36%

32%

52%

43%

43%

53%

58%

50%

58%

Tabel 9 Politieke betrokkenheid in het algemeen via politieke activiteiten

Hoe politiek
betrokken bent
u?

Deventer

Nijmegen

Leiden

Rotterdam

Zeist

Totaal
SCavond

Totaal
digitaal

Helemaal niet /
nauwelijks
betrokken
Enigszins
betrokken
Erg betrokken /
heel erg betrokken

35%

38%

51%

27%

29%

36%

28%

45%

44%

33%

46%

49%

43%

42%

20%

18%

16%

27%

23%

21%

30%

Perceptie van en vertrouwen in nanotechnologie

Via meerdere vragen is de perceptie van nanotechnologie gemeten. Gevraagd is naar de
algemene houding tegenover nanotechnologie, maar ook is gevraagd naar de gepercipieerde
voor- en nadelen, de gevoelens die mensen hebben, de opinie over nanotechnologie in het
algemeen en het vertrouwen in onderzoek naar nanotechnologie. Voor gemiddelden op deze
vragen zie ook de tabellen in bijlage 2.
Positievere houding bezoekers Science Cafés
De houding van respondenten uit beide groepen tegenover nanotechnologie is hoog. Daarbij
komt dat de groep die bij één van de avonden is geweest gemiddeld gezien positiever staat
tegenover nanotechnologie dan de groep die de digitale vragenlijst heeft ingevuld en zeer
waarschijnlijk niet naar één van de avonden is geweest. Het gemiddelde in de groep die wel op
de avond aanwezig is geweest is 4.0 tegenover een gemiddelde van 3.5 van de andere groep (zie
figuur 1). Dit verschil is statistisch significant. Ook bij de gepercipieerde voor- en nadelen van
nanotechnologie schat de groep die bij de avonden aanwezig is geweest de voordelen
consequent voor zichzelf, de gemiddelde Nederlander en de maatschappij als geheel iets
positiever in (zie tabel 10). Wat betreft het vertrouwen in het onderzoek naar nanotechnologie
verschillen de groepen niet. Het vertrouwen in onderzoekers van nanotechnologie door de
respondenten in beide groepen is hoog. De gemiddelde score in beide groepen is 4.3 op een
schaal van 5.
Een mogelijke verklaring voor de gevonden verschillen is dat de inhoud van de avond hieraan bij
heeft gedragen. Echter, uit eerder onderzoek bij biotechnologie is bekend dat mensen bij
dergelijke activiteiten gesterkt worden in hun opvattingen. Mensen die positief zijn worden
bevestigd in hun opvattingen en worden positiever, terwijl mensen die een negatiever oordeel
geven, kritischer worden (Dijkstra, 2008). Een andere mogelijke verklaring is dat mensen die al
positiever tegenover nanotechnologie stonden en iets vaker al actief waren, dus iets vaker
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informatie hebben opgezocht, met mensen hebben gepraat over nanotechnologie of discussies
hebben bijgewoond, degenen zijn geweest die één van de avonden hebben bezocht.
Figuur 1 Algemene houding tegenover nanotechnologie van het Science Café publiek

Voorgelegde stellingen:
- De ontwikkelingen trekken me aan
- Ik denk dat de ontwikkelingen belangrijk zijn
- Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen
- Ik heb persoonlijke belangstelling voor nanotechnologie
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Tabel 10 Nadelen en voordelen van nanotechnologie
Vraag: Als u denkt aan toepassingen van nanotechnologie en u neemt alles in overweging, ziet u dan
vooral nadelen of vooral voordelen van nanotechnologie?

Voor uzelf

Vooral
nadelen/
enige
nadelen
Geen
nadelen/
geen
voordelen
Enige
voordelen /
vooral
voordelen

Totaal
SCavond
6%

Totaal
digitaal

Voor de gemiddelde
Nederlander

Voor de maatschappij als
geheel

Totaal SCavond

Totaal
digitaal

Totaal SCavond

Totaal
digitaal

5%

7%

5%

8%

8%

22%

35%

14%

29%

12%

19%

72%

60%

79%

66%

81%

74%

Inschatting van eigen bekwaamheid tot handelen en informatiezoekgedrag

Beide groepen geven aan in staat te zijn zelf te kunnen handelen als bij het omgaan met
mogelijke risico’s rondom nanotechnologie. Beide groepen scoren gemiddeld 3.0 op een
vijfpuntsschaal en de groepen verschillen niet in hun opvattingen hierover. Wel geeft het Science
Café publiek iets vaker aan van plan te zijn informatie te gaan zoeken over nanotechnologie dan
de groep die de digitale vragenlijst heeft ingevuld. Dit verschil is echter niet statistisch significant.
Daarnaast geven de bezoekers van de avonden aan vaker van plan te zijn informatie te gaan
opzoeken over nanotechnologie en de informatie hierover in de gaten te willen houden. Het
gemiddelde is 3.6 tegenover 3.3 voor de groep die de digitale vragenlijst heeft ingevuld.
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Conclusies en discussie
Uit de kwalitatieve analyse van de thema’s en argumenten tijdens de avonden blijkt dat veel
mensen positief staan tegenover nanotechnologie en de mogelijkheden voor toepassingen ruimte
willen geven. Wel geven mensen op verschillende locaties aan dat aandacht voor risico’s en
veiligheid van belang is. Sprekers van bijna alle locaties benadrukken het belang van
maatschappelijk debat vanwege de snelle ontwikkelingen op dit terrein en de onzekerheden die
samenhangen met deze snelle ontwikkelingen. Zowel sprekers als bezoekers geven aan dat de
mogelijkheid om een ontwikkeling te stoppen van belang is. Het belang van onderzoek naar
mogelijke risico’s is daarom van groot belang. Toch staan ontwikkelingen nu ook nog ver van de
dagelijkse beleving van mensen. Daarnaast benadrukken zowel sprekers als publiek dat ook de
mogelijkheden van nanotechnologie wel de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen.
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat over het geheel genomen de groep die de Science Café
avonden heeft bezocht iets positiever tegenover nanotechnologie staat. Veel verschillen tussen
de groepen zijn echter klein en vaak niet statistisch significant. De algemene houding van het
Science Café publiek is wel statistisch significant positiever dan de houding van het publiek dat
de digitale vragenlijst heeft ingevuld. Twee mogelijke verklaringen hiervoor zijn ten eerste dat
het bezoek aan de avond zelf en de discussie die tijdens de avond plaats vindt de houding
beïnvloedt. Een tweede verklaring is dat de groep mensen die de avond heeft bezocht vooraf
meer interesse in het onderwerp heeft gehad en al positiever over nanotechnologie dacht.
Beide groepen hechten belang aan het betrekken van burgers bij beslissingen over
nanotechnologie. Tegelijk blijkt dat bij beide groepen een klein gedeelte van de mensen actief is
betrokken bij deze ontwikkelingen. Het grootste gedeelte van de mensen heeft wel gehoord over
nanotechnologie en toont ook belangstelling voor het onderwerp. Een klein percentage van het
publiek is echter ook betrokken bij het debat over nanotechnologie en de organisatie van
activiteiten hieromheen. Voor de toekomst is het van belang om dit debat verder te stimuleren en
de dialoog tussen verschillende betrokken groepen te bevorderen. Onderzoekers hebben daarin
ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid is de algemene teneur tijdens de bijeenkomsten.
Natuurlijk is het lastig om over een containerbegrip als nanotechnologie een eenduidige mening
te meten. Toch blijkt uit eerder onderzoek naar risico’s en risicoperceptie dat gevoelens,
perceptie van voor- en nadelen en opinies een belangrijke rol spelen bij een totaaloordeel van
personen over een onderwerp. Meer kennis hierover geeft meer inzicht in de manier waarop een
dialoog met de maatschappij kan worden ingericht (vergelijk Slovic, 1987; Pidgeon, 1998;
Rogers-Hayden & Pidgeon, 2007).
Op basis van de resultaten van de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse kunnen we daarom
concluderen dat helderder is geworden welke opvattingen over nanotechnologie onder mensen
leven die geïnteresseerd zijn in avonden over wetenschap en technologie. Verder is het duidelijk
dat het organiseren van een dialoog geschikt is voor een specifieke groep mensen. Namelijk
personen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en er actief bij betrokken willen zijn. Meer
mensen – zo geven ze zelf aan – hebben wel de interesse maar niet de mogelijkheid of tijd om
actiever betrokken te raken (zie ook Dijkstra, 2008). Science Cafés bieden echter wel een
geschikt platform voor laagdrempelig debat waarbij volgens Davies en anderen (2009) betrokken
partijen – experts en publiek – op een gelijkwaardig niveau informatie uitwisselen en
standpunten ontwikkelen. Voor een dialoog, zoals het Nanopodium dat wenst – in en met de
maatschappij – zijn dit soort bijeenkomsten dan ook van belang. De bijeenkomsten worden
georganiseerd vanuit een behoefte vanuit de mensen zelf en door mensen die zelf geinteresseerd
zijn in wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten is er direct
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contact tussen de expert en het publiek. En beide partijen in de bijeenkomsten wisselen
informatie waardoor volgens Davies en anderen (2009), een sociaal leerproces plaatsvindt voor
zowel experts als het publiek.
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Bijlage 1 Kwalitatieve analyse van thema’s en
argumenten per avond
Korte omschrijvingen van de inhoud van de avonden per locatie en samenvatting van de
belangrijkste thema’s en argumenten
Plaats
Deventer

Korte omschrijving van de presentatie

Titel ‘Nanodeeltjes in het milieu: ‘Zijn er echt risico’s?’ door Nico van den Brink

Van den Brink bespreekt effecten van nanodeeltjes op bodemorganismen. Nanodeeltjes
zijn heel klein en komen altijd al voor in de natuur, bijvoorbeeld bij verbrandingen of
vulkaanuitbarstingen. Door recente ontwikkelingen worden de concentraties van
nanodeeltjes in het milieu hoger. Daarnaast is het sinds 10-20 jaar mogelijk zelf
nanodeeltjes met specifieke eigenschappen te produceren. Deze zelfgemaakte deeltjes
kunnen gemaakt zijn van koolstof maar ook van zware metalen als cadmium, zink, goud,
zilver of titanium. Bijzonder aan nanodeeltjes is dat ze andere eigenschappen hebben dan
grotere deeltjes. Van den Brink is geïnteresseerd in gedrag in het milieu en effecten op
organismen.
Er bestaan verschillende typen nanodeeltjes met verschillende toepassingen. Het aantal
toepassingen groeit snel. Bijvoorbeeld in de VS 45 in 2005 en meer dan 1000 in 2009. Veel
nanotoepassingen bevatten zilvernanodeeltjes vanwege de desinfecterende werking. Elk
nanodeeltje heeft specifieke eigenschappen waar nog weinig van bekend is. Deeltjes
komen ook in het milieu terecht. Van den Brink onderzoekt of nanodeeltjes een probleem
vormen voor het milieu. Kennis hierover is van belang om een maatschappelijke afweging
van risico’s te kunnen maken. Nu is nog weinig bekend over risico’s en is de risicoperceptie
van mensen slecht omdat er nog weinig informatie over is. Daarnaast speelt de associatie
met biotechnologie een rol. Van den Brink stelt dat het voor een afweging nodig is om
informatie over risico’s te hebben en een goed afwegingskader te hebben. Van den Brink
en collega’s hebben onderzocht hoe wormen reageren op blootstelling aan nanodeeltjes.
In vitro resultaten laten zien dat jongen bij blootstelling aan lage concentraties minder
goed groeien maar bij hoge concentraties goed groeien. In de hoge concentraties sterven
meer jongen. Verder loopt de reproductie terug en verandert de samenstelling van de
populatie. Jongen groeien langzamer en blijven langer in deze fase. In vitro experimenten
laten zien dat coelomocyten (een soort witte bloedlichaampjes) bij hoge concentraties
minder vaak overleven. Vergelijking met andere gepubliceerde studies laten verschillende
effecten zien. Maar niet alle effecten kwamen door blootstelling aan nanodeeltjes. Wat
betekenen deze resultaten dan in relatie tot risico’s? In perspectief geplaatst is bekend dat
risico’s door mensen verschillend worden gepercipieerd. Vergelijk het risico tijdens
autorijden en vliegen met de perceptie over de risico’s. Volgens Van den Brink laten
resultaten geen verontrustende effecten zien, maar is het wel nodig om meer onderzoek te
doen en risico-evaluaties te verbeteren.
Samenvatting van de belangrijkste thema’s en argumenten
Van den Brink bespreekt effecten van nanodeeltjes op bodemorganismen.
Nanodeeltjes zijn heel klein. Komen altijd al in de natuur voor, bijvoorbeeld bij
verbrandingen of vulkaanuitbarstingen. Of zelfs thuis als het gasfornuis aan staat. Het
nano-onderzoek is ook begonnen vanuit het atmosferische onderzoek waarbij naar
effecten op de longen werd gekeken. Het verschil met nanodeeltjes is dat deze nog kleiner
zijn.
Door recente (industriële) ontwikkelingen worden de concentraties nanodeeltjes in het
milieu hoger. Bovendien is het sinds 10 tot 20 jaar mogelijk om zelf nanodeeltjes met
specifieke eigenschappen te produceren. Deze ‘engineered’ deeltjes bestaan niet alleen
uit koolstof, maar kunnen ook gemaakt zijn van zware metalen als cadmium, zink, goud,
zilver, titanium. Het bijzondere van nanodeeltjes is dat deze andere eigenschappen
hebben dan grotere deeltjes. Dat komt doordat in een nanodeeltje relatief veel atomen
aan de oppervlakte zitten die kunnen reageren met de omgeving. Zo kan zilver als
nanodeeltje desinfecteren. Van den Brink is geïnteresseerd in gedrag in het milieu en
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effecten op organismen.
Er bestaan verschillende typen nanodeeltjes. Daarnaast kennen nanodeeltjes al
verschillende toepassingen. In voedsel, verpakkingen, kleren, sportmateriaal, auto’s,
de gezondheidszorg et cetera. Thuis zijn al allerlei producten met nanodeeltjes te vinden.
Veel smeersels bevatten nanodeeltjes. Het aantal nanotoepassingen groeit snel. Elk
nanodeeltje heeft specifieke eigenschappen. Van die eigenschappen is nog weinig bekend.
Nanodeeltjes komen ook in het milieu terecht. Bij productie van 1 kilo nanodeeltjes wordt
10 kilo afval geproduceerd. Ze komen bij gebruik in het milieu terecht door bijvoorbeeld
slijtage van banden of het gebruik van crèmes, die langzaam in het water terecht komen.
Ook kunnen nanodeeltjes door verbranding of storting in het milieu terechtkomen.
Van den Brink onderzoekt of nanodeeltjes een probleem vormen voor het milieu. Dit is een
vraag met een maatschappelijke afweging waarbij risico’s en voordelen moeten
worden afgewogen. Over risico’s is op dit moment weinig bekend waardoor een
afweging lastig is te maken. Daarnaast is de risicoperceptie van mensen slecht. Deze
is vaak niet op goede informatie gebaseerd waardoor acceptatie gebrekkig kan zijn. Hier
komt de associatie met de acceptatie van biotechnologie op.
Om een afweging te kunnen maken is het nodig om informatie over de risico’s te
hebben en een goed afwegingskader te hebben. Voor normale verontreinigingen is de
risicoafweging gebaseerd op de acceptabele blootstelling. De hoeveelheid die geen
problemen oplevert wordt naast de voorspelde blootstelling gezet. Als de voorspelde
blootstelling groter is dan de acceptabele is er een risico. Bij nanodeeltjes wil je dit op
dezelfde manier toepassen. In de groep van Van den Brink is onderzoek naar effect op
wormen uitgevoerd. Daarnaast is gekeken naar gevonden effecten uit de literatuur.
Dit onderzoek is wetenschappelijk zeer relevant omdat er nauwelijks kennis is over
effecten van nanodeeltjes op de bodemorganismen.
In het eigen bodemonderzoek zijn wormen blootgesteld aan geen, lage en hoge
concentraties nanodeeltjes in de vorm van C60 koolstofballetjes. Wormen zijn zowel in
vivo (groei van wormen) als in vitro (afweersysteem) onderzocht. Resultaten van in vivo
onderzoek laten zien dat de jongen bij lage concentraties minder goed groeien, maar bij
hoge concentraties goed. Dit verklaren Van den Brink en collega’s door de sterfte van de
wormen. In de hoge concentratie gaan de jongen dood. De reproductie loopt terug. De
jongen groeien langzamer en blijven langer in de groeifase zitten. Ze worden ook
gevoeliger voor andere stoffen. Resultaten van de in vitro experimenten laten zien dat de
coelomocyten (soort witte bloedlichaampjes) eerst harder gaan werken, maar er later last
van krijgen. Bij hoge concentraties overleven minder coelomocyten.
Literatuurstudies laten zien waar deeltjes terecht komen in het lichaam. De kleine deeltjes
blijven in de neus en mondholte, maar kunnen door de bloed-hersenbarrière gaan. Dit
is een andere route dan gebruikelijk. Andere studies laten zien dat watervlooien last
hebben van verstopping bij blootstelling aan nanodeeltjes. Bij vissen die zijn blootgesteld
aan titaniumoxide zagen onderzoekers geen effect op de groei, maar wel op de
natrium-kalium pomp in de hersenen. En bij vissen die zijn blootgesteld aan zinkoxide
bleken niet de nanodeeltjes het effect te veroorzaken, maar het zink. Muizen die zijn
blootgesteld aan nanokoolstofdeeltjes bleken meer testosteron te krijgen, maar minder
sperma te produceren.
Betekenen de gevonden resultaten dan ook dat er risico’s zijn? Daarvoor is het volgens
Van den Brink nodig het begrip risico in perspectief te plaatsen. Risico’s worden door
mensen verschillend gepercipieerd. Percepties van risico’s van vliegen en autorijden
zijn daarvan een voorbeeld. Van den Brink definieert risico als effect maal kans.
Bij nanodeeltjes is er weinig bekend is over de kansen, maar ook weinig over de
effecten. Van den Brink concludeert daarom dat er wel effecten zijn, maar dat de kans
hierop nog redelijk klein is. Daarom is er geen reden tot paniek. Toch zie je wel dat het
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aantal producten toeneemt met twee soorten gevolgen. Er komen meer deeltjes vrij en
ook meer deeltjes in het milieu. Daarom is het wel noodzakelijk dat er onderzoek
wordt verricht naar het verbeteren van risico-evaluaties.
De bezoekers stelden tijdens de discussie diverse soorten vragen. De eerste soort vragen
zijn verhelderende en inhoudelijke vragen over de eigenschappen van nanodeeltjes. De
andere soort vragen behandelen maatschappelijke thema’s.
Een verhelderende vraag is waarom nanodeeltjes andere eigenschappen hebben. Dit
komt doordat meer deeltjes aan de oppervlakte liggen dan bij andere stoffen. Bij
nanodeeltjes is het oppervlak immers relatief groot. Ander thema’s zijn of nanodeeltjes in
de natuur voorkomen, of er verschillen zijn met bestaande stoffen als fijn stof en of
deeltjes kunnen verdwijnen.
Een bezoeker vraagt zich af wat er nu bijzonder is aan de nanodeeltjes. Ook is een
thema of er voorwaarden aan productie zitten. Van den Brink geeft aan dat de discussie
erover gaat of nanodeeltjes als gewone chemicaliën kunnen worden behandeld.
En of zilverdeeltjes ook goede bacteriën doden. Een volgend thema is hoe onderzoek
wordt uitgevoerd. Resultaten van onderzoek zou je in een kader moeten interpreteren
omdat in natuurlijke omstandigheden een organisme anders kan reageren.
Een vraag wordt gesteld naar een keurmerk voor nanodeeltjes. Volgens Van den Brink is
bij goede toetsing een keurmerk niet nodig. In vervolg hierop wordt de vergelijking
gemaakt met de ervaringen met asbest. Volgens Van den Brink wordt er juist niet
luchtig met de ontwikkelingen op nanogebied omgegaan. Er is veel aandacht voor
maatschappelijke vragen, maar wellicht kan dat wel meer proactief in plaats van
reactief. Aansluitend hierop is het volgens Van den Brink belangrijk om naast humane
risico’s (die worden gemonitored) ook milieurisico’s te bestuderen.
Bij de ontwikkelingen speelt angst een rol, maar is het niet ook zo dat nanodeeltjes
positieve effecten kunnen hebben? Dat je met nanodeeltjes effectiever en efficiënter
kunt werken. Dat is inderdaad zo, beaamt Van den Brink, maar de risico’s moeten in
ogenschouw worden genomen. Zodat er meer bekend is als er toch onverhoopt problemen
ontstaan, dan worden toepassingen beter geaccepteerd. En nanodeeltjes worden natuurlijk
gemaakt vanwege positieve eigenschappen. Het maken van nanodeeltjes kan op twee
manieren: van groot naar klein en van klein naar groot. Herkenbaarheid van
producten met nanodeeltjes zou kunnen via e-nummers, maar het is niet verplicht de
aanwezigheid van nanodeeltjes in producten te melden.
De scheiding tussen onderzoek naar humane risico’s en milieurisico’s is groot doordat
resultaten niet toepasbaar zijn in het andere vakgebied. Ook spelen de verschillende
afwegingskaders een rol. Zo reageren wormen vaak anders op stoffen door de
fysiologische verschillen. Van den Brink beperkt zijn uitspraken dan ook tot milieurisico’s.
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Plaats
Leiden

Korte omschrijving van de presentatie

Column door Bart Braun

Braun stelt kritische vragen bij de ontwikkeling van nanotechnologie en legt de relatie met
de maatschappelijke discussie over biotechnologie. Bij biotechnologie liep Nederland
voorop met ontwikkelingen maar zijn deze niet van de grond gekomen door
maatschappelijke afwijzing. Hij hoopt dat deze ervaringen ervoor zorgen dat we deze keer
in Nederland de vruchten plukken van een nieuwe veelbelovende technologie.

Titel ‘Nanobiologie, nieuwe mogelijkheden op de grens van nano en bio’ door Cees Dekker

Dekker behandelt verschillende kanten van nanotechnologie. De stand van zaken rond
biologie door ontwikkelingen in de nanotechnologie, maar ook de praktische gang van
zaken van elke dag. Hij wil graag met publiek van gedachte wisselen over
maatschappelijke aspecten maar voelt zich daar als wetenschapper maar matig competent.
Volgens Dekker laten Science Fiction films goed zien welke verwachtingen er leefden over
mogelijke ontwikkelingen. Via films is het mogelijk om moeilijkheden te bespreken en
krijgen we een inkijk in verwachte mogelijkheden. Via een animatie laat Dekker zien op
welk punt in de ontwikkeling wetenschappers staan. Het is een bijzonder punt omdat de
mogelijkheid om zelf op het moleculaire niveau te ontwerpen zich aandient. Willen we dat
en wat willen we, zijn vragen die in de discussie van de avond spelen.
Nanotechnologie is erg klein. Op nanoschaal kunnen mensen nieuwe structuren maken en
bouwen met enkele atomen. Dit biedt perspectief voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld
op terrein van duurzaamheid. Het idee van nano is al heel oud. Grieken spraken over
atomen, Anthonie van Leeuwenhoeck kon kleine diertjes onder de microscoop zien. In
1959 voorspelde Feynman de huidige mogelijkheden en deze kwamen binnen handbereik
met de ontdekking van de Scanning Tunneling Microscope in 1986. Wetenschappers zijn in
staat atomen te verschuiven.
Bij synthetische biologie draait het om het zelf ontwerpen van de biologie. Pioniers als
Drew Endy kunnen dit al een beetje. Deze ontwikkelingen passen binnen grotere trends als
de convergentie van technologie op de terreinen bio, nano, informatietechnologie en
cognitiewetenschap. Synthetische biologie via top-down kijkt naar levende cellen en
verandert daar wat aan. Mensen als Craig Venter werken op deze manier. Een tweede
manier is van onderaf werken, bottom-up, door het buiten levende systemen op een
gecontroleerde manier bij elkaar plaatsen van losse moleculen. Zo zijn bijvoorbeeld
sensoren te maken. Ontwikkelingen gaan snel, bijvoorbeeld op DNA-gebied, maar
interpretatie van gegevens is nog in ontwikkeling. Wetenschappers kunnen DNA niet alleen
lezen, maar ook schrijven. Technieken hiervoor worden steeds sneller en goedkoper.
In het eigen onderzoek werkt de groep van Dekker aan inzicht in de manier waarop DNA in
een cel is opgerold, inzicht in beweegpatronen van kleine populaties bacteriën
(metapopulatiedynamica) en aan het gecontroleerd verplaatsen van DNA waarmee meer
inzicht in en controle over de biologie van een cel wordt verkregen. Tot slot geeft Dekker
aan dat de betekenis van de ontwikkelingen voor de maatschappij een onderwerp is waar
hij zich matig competent voelt. Het is lastig om bijvoorbeeld 30 jaar vooruit te kijken en
voorspellingen te doen. De ontwikkelingen staan aan de vooravond van toepassingen en
bieden veel mogelijkheden. Deze ontwikkelingen hebben te maken met de manier waarop
we tegen de natuur aankijken. Daarbij speelt bijvoorbeeld het Rathenau Instituut een
belangrijke rol. Daarom is discussie over de betekenis van ons begrip over leven van
belang. Het gaat niet alleen om economische voordelen, maar ook om ons cultureel begrip
van de wereld, inclusief religieuze argumenten. Dekker geeft aan dat er veel discussie zal
plaatsvinden. Tegelijk gaat het daarbij nog wel om een abstract iets omdat het ver weg is
van de praktijk in zijn eigen laboratorium.
Samenvatting van de belangrijkste thema’s en argumenten
Als columnist stelt Braun kritische vragen bij de ontwikkeling van nanotechnologie en
legt daarbij de relatie met de maatschappelijke discussie over biotechnologie. Bij
biotechnologie liep Nederland voorop met stier Herman, maar zijn toepassingen niet
grootschalig van de grond gekomen door de maatschappelijke afwijzing. Braun hoopt
dat de ervaringen met biotechnologie ervoor zorgen dat we in Nederland deze keer de
vruchten te plukken van een veelbelovende technologie.
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Dekker behandelt verschillende kanten van nanotechnologie. De stand van zaken over de
biologie in combinatie met de nanotechnologie, maar ook de praktische gang van zaken
elke dag. Op dit vlak wil hij graag met het publiek van gedachte wisselen, maar voelt hij
zich matig competent.
Volgens Dekker laten SF-films goed zien hoe mensen mogelijke ontwikkelingen in het
verleden zagen. Hij laat een stukje film zien uit Fantastic Voyage uit 1966 waarin mensen
in een duikboot afdalen in het menselijk lichaam. In een andere film, Gattaca uit 1997,
gaat het over de invloed op mensen als kennis over het genoom bekend is. Via SF-films is
het mogelijk om de moeilijkheden te bespreken, tegelijk geven SF-films een inkijk in
de verwachte mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen.
Het derde filmpje dat Dekker laat zien is een animatie van een paar moleculen in een cel.
De animatie toont volgens Dekker op welk punt in de ontwikkeling wetenschappers staan.
Volgens Dekker zitten we op een bijzonder punt in de tijd doordat de mogelijkheid om
zelf te ‘ontwerpen’ op het moleculaire niveau zich aandient. In de discussie van de
avond spelen volgens Dekker de vragen een rol of we dat willen en zo ja, wat we dan
kunnen.
Dekker behandelt de volgende onderwerpen: wat is nanotechnologie, wat is
synthetische biologie, voorbeelden van eigen onderzoek, hoe moet de maatschappij
omgaan met de nieuwe technologieën.
Nanotechnologie is erg klein. Vergelijkbaar met de stap van aardbol naar voetbal naar een
buckeyball van ongeveer een nanometer in diameter. Op dit niveau kunnen
wetenschappers atomen oppakken en verplaatsen. Het draait dus om controle op
nanoschaal. Op nanoschaal kunnen mensen nieuwe structuren maken, bouwen met
enkele atomen. Dit biedt perspectief voor bijvoorbeeld groene technologie.
Het idee van nano is al heel oud. De Grieken spraken al over atomen. Via de ontdekking
van de microscoop waarmee Antonie van Leeuwenhoeck kleine diertjes kon zien, kwam de
microkosmos binnen handbereik. In 1959 voorspelde Richard Feynman dat
wetenschappers in de toekomst atomen zouden kunnen arrangeren. De ontdekking van de
STM (supermicroscoop) in 1986 maakte mogelijk dat op atomaire schaal structuren
‘zichtbaar’ werden. Structuren worden als het ware ‘gevoeld’ en vervolgens is het mogelijk
deze af te beelden. Bij nanotechnologie draait het om het bestuderen en controleren van
atomen waardoor nanotechnologie meer een soort containerbegrip is.
Bij synthetische biologie draait het om het ‘ontwerpen’ (engineeren) van de
biologie. Dat biedt veel mogelijkheden voor toepassingen. Mensen als Drew Endy
pionieren op dit terrein. Ontwikkelingen passen binnen grotere trends als de
convergentie van technologieën op het terrein van de bio, nano, informatietechnologie
en de biologie. Het verbreedt de wetenschap. Dekker maakt de vergelijking met het
bouwen van een huis waarbij van allerlei standaardelementen het huis (een systeem)
wordt gebouwd. Dit kan dus ook op atomair niveau en wetenschappers zijn bezig om de
catalogus voor de basiselementen op te stellen zodat je in de toekomst
standaardelementen kunt bestellen en hiermee structuren kunt bouwen.
Synthetische biologie kan op twee manieren bekeken worden. De eerste benadering is de
top-down benadering vanuit levende cellen (in vivo) waaraan je iets verandert. Craig
Venter werkt op deze manier. Hij ‘stript’ als het ware een eenvoudige parasiet. Hij ontdoet
deze van alle overbodige informatie en vervolgens voegt hij met dit ‘chassis’ elementen toe
voor bepaalde toepassingen. De tweede benadering werkt bottom-up. Buiten levende
systemen (in vitro), door het op gecontroleerde manier bij elkaar plaatsen van losse
moleculen. Via deze manier zijn bijvoorbeeld sensoren te maken.
Dekker behandelt een aantal in-vivo voorbeelden waarbij vanuit een levende cel wordt
gewerkt. Een cel is enorm complex met veel componenten. Daarin kun je veranderingen
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aanbrengen ten gunste van nuttige toepassingen. Een voorbeeld is een metabolisch
netwerk dat is veranderd om het medicijn voor malaria op kunstmatige wijze te maken
met bacteriële cellen. Bij de in-vitro benadering neem je bijvoorbeeld moleculen om
daarmee een interface of een sensor te bouwen. DNA-analyse waarbij informatie over ons
genoom steeds sneller en goedkoper wordt geeft mogelijkheden voor persoonsgebonden
adviezen op bijvoorbeeld medisch terrein. De ontwikkelingen op dit terrein gaan snel,
maar interpretatie van de gegevens is nog in ontwikkeling. Daarover is nog veel
communicatie nodig, zegt Dekker.
Wetenschappers kunnen DNA niet alleen lezen, maar ook zelf schrijven. De technieken
hiervoor gaan steeds sneller en worden steeds goedkoper. Ook is het mogelijk te
programmeren met DNA door DNA te laten reageren met bijvoorbeeld nanobuisjes,
waardoor sensors, of kleine elektronische circuits kunnen worden gebouwd. Dekker noemt
dit ‘programmeerbare lijm’. Hoewel de toepassingen nog ver weg zijn, is het volgens
Dekker wel mogelijk om hierover na te denken. Functies worden dan geïnspireerd op de
biologie maar op een andere manier ingezet.
Om het verhaal minder abstract te maken, vertelt Dekker vervolgens over eigen
onderzoek. Op dit moment werkt hij met zijn mensen in drie onderzoeksrichtingen. In de
eerste richting werkt de groep aan chromatine waarbij onderzocht wordt hoe het DNA in
een cel precies is opgekruld. Uitgerekt bevat een cel namelijk ongeveer een meter aan
DNA. In de tweede richting werkt de groep aan het maken van landschapjes van
bacteriën. Vervolgens wordt gekeken hoe de bacteriën op deze eilandjes zich verplaatsen
van het ene eilandje naar het andere. Dit heet metapopulatiedynamica. In de derde
richting werkt de groep aan kleine gaatjes waar stukjes DNA doorheen kunnen
vloeien.
Dekker noemt twee voorbeelden van onderzoek. In het eerste voorbeeld wordt kennis over
motoreiwitten die materiaal in een cel verplaatsen vergroot en vervolgens wordt
gekeken hoe je ook op een andere manier die motoreiwitten kunt inzetten om transport op
een andere manier in te zetten. Een manier is om een systeem te maken waarbij de
motoreiwitten zich niet verplaatsen, maar juist vast staan en andere stoffen laten ‘crowd
surfen’. Biologische eitwitten worden hier op een niet-biologische manier gebruikt. Ook
wordt geëxperimenteerd met het maken van nanostructuren met buisjes en gangetjes
waarbij buisjes via kleine elektrische pulsjes worden gestuurd. Meer inzicht en meer
controle over de biologie van een cel is nuttig ook al staat het nog ver weg van de
toepassing. Het leidt wel tot nieuwe mogelijkheden van biofysica.
In ander recent onderzoek trekken onderzoekers uit het lab van Dekker DNA-moleculen
door kleine gaatjes. Het is mogelijk om te meten of DNA-moleculen door die gaatjes gaan.
Dat is relevant om beter te begrijpen hoe biologie werkt. En het levert misschien een
nieuwe en wellicht snellere manier op om de lettervolgorde van het DNA te lezen. Met dit
onderzoek is ook te meten of genen aan of uit staan en zo kun je iets zeggen over de
biologische toestand van een cel.
Dekker komt hiermee aan het eind van zijn presentatie en gaat tot slot in op de
betekenis van ontwikkelingen op het terrein van de nanotechnologie voor de
maatschappij. Dat is een onderwerp waar hij zich matig competent voelt. Hij kan iets
vertellen over de huidige stand van het onderzoek, maar 30 jaar vooruit kijken vindt
hij lastig. Zo heeft ook niemand kunnen voorspellen dat de uitvinding van de transistor
heeft geleid tot ‘integrated circuits’ die je tegenwoordig op chips vindt.
Volgens Dekker staan de ontwikkelingen binnen nanotechnologie aan de vooravond van
de overgang naar toepassingen. Het nut van onderzoek, zoals zijn onderzoek naar
nanokoolstofbuisjes, heeft invloed op de elektronica doordat het mogelijkheden biedt voor
nieuwe en andere principes om bijvoorbeeld computers te laten rekenen. Ook is het
onderzoek naar biomoleculen relevant doordat het betere en meer analyses over het
genoom oplevert. Al met al bieden de ontwikkelingen een breed spectrum aan
mogelijkheden.
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De ontwikkelingen hebben volgens Dekker ook te maken met de manier waarop we
tegen de natuur aankijken. In die discussie speelt bijvoorbeeld het Rathenau
Instituut een belangrijke en goede rol. Het is niet alleen de discussie over mogelijkheden
en gevaren die van belang is, maar ook is van belang de discussie over de betekenis van
ons begrip over leven. De ontwikkelingen in de synthetische biologie hebben hier
invloed. Ook spelen allerlei sentimenten een rol die een bredere impact hebben. Dat is ook
iets wat we moeten bekijken. Kortom, het gaat niet alleen om het economisch
voordeel wat ontwikkelingen ons opleveren, maar ook om ons cultureel begrip van de
wereld om ons heen. Daarbij spelen religieuze argumenten een belangrijke rol.
Voor elke toepassing is wel een droombeeld en een schrikbeeld te formuleren. Voor de
maatschappelijke discussie is het van belang relevante vragen te stellen. Schrikbeelden
zoals in Michael Crighton’s boek Prey zijn niet altijd realistisch, maar bijvoorbeeld wel de
vraag welke invloed nanodeeltjes op het milieu heeft. Bij de inzet van nanotechnologie is
het van belang om dat af te vragen.
Dekker sluit af met de opmerking dat er komend jaar veel maatschappelijke discussies
over nanotechnologie zullen plaatsvinden. Hij vindt dat een goede zaak, maar geeft tegelijk
aan dat we nog wel praten over een vrij abstract iets. Het staat nog wel ver weg van
de praktijk zoals hij dat ervaart in zijn lab.
Tijdens de discussie wordt Dekker gevraagd naar het verschil tussen leven en dood.
Volgens Dekker is het beter om te spreken van leven en levenloos en is het vanuit de
wetenschap nog niet goed mogelijk om leven te definiëren. Of een virus dan levend
is hangt ook af van je definitie over leven. Binnen het kader waarin Dekker werkt, zou een
virus niet een levend systeem zijn omdat een virus alleen in symbiose met andere
systemen, en niet zelfstandig, kan leven. Volgens Dekker kan de synthetische biologie
daarover wel meer duidelijkheid schaffen. Daarom vindt hij het een spannend
vakgebied. Dat het mogelijk is om DNA te maken vindt Dekker bijzonder omdat het
eenvoudiger klinkt dan het is. Zo bestaat de eenvoudige bacterie die Craig Venter heeft
nagemaakt uit vele honderden genen en bestaat één gen weer uit ongeveer 1000 letters
van het DNA.
Een verhelderende vraag is de vraag wat DNA is. Een tweede vraag gaat erover of het
inderdaad mogelijk is zelf genen en eiwitten te maken. Dekker bevestigt dat dit mogelijk is.
Een andere verhelderende vraag die door een bezoeker stelde was of onderzoekers ook
nieuwe natuurkundige fenomenen tegenkomen. Dekker antwoord dat er inderdaad nieuwe
fenomenen te zien zijn maar dat veel daarvan valt te verklaren op basis van de
bestaande statistische fysica en dynamica. Wel spelen nieuwe elementen zoals
thermische fluctuaties een veel grotere rol bij deze fenomenen.
Een volgende vraag is of de maatschappelijke discussie die gaande is ook vergaande
invloed zal hebben op het onderzoek en hoe dat bijvoorbeeld gefinancierd wordt?
Volgens Dekker is dat nog niet te zeggen. Hij schat in dat in eerste instantie de
wetenschappers zelf de programma’s en mogelijkheden identificeren. Dekker
vindt ook dat dat zo hoort te gaan. Daarbij is het wel van belang om daarbij een stuk
maatschappelijke verantwoordelijkheid in te bouwen. Dat gebeurt door nu
bijvoorbeeld 5 tot 10 procent van het geld te reserveren voor maatschappelijk onderzoek.
Daarin hebben de wetenschappers zelf dit initiatief genomen.
Volgens discussieleider Van den Broek worden ontwikkelingen voor een groot deel
gestuurd door economische belangen. Dekker vult hierop aan dat het niet alleen nuttig
is, maar Nederland kan zich op dit terrein ook onderscheiden door de ‘cutting edge’
technologie.
Welke krachten een rol spelen bij het manipuleren van atomen is een andere
verhelderende vraag. Dekker legt uit dat de bewerkingen in specifieke condities
plaatsvinden, waarbij de elektronen blijven plakken aan een oppervlak. Uit het publiek
komt de vraag of wetenschappers benauwd zijn om met deze geweldige wetenschap te
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ver te gaan. Door die angst zijn ontwikkelingen op het terrein van de biotechnologie
bijvoorbeeld geblokkeerd. Terwijl de ontwikkelingen elders op de wereld dan wel door
gaan. Braun antwoordt hierop dat hij denkt dat er voor nanotechnologie niet veel
angst is. Het leeft niet echt bij het publiek. Maar hij verwacht dat dit gaat
veranderen en dat een groot deel van de Nederlanders bang zal worden. Er zijn wel
risico’s en het kan ook mis gaan. Denk maar aan voorbeelden uit het verleden als Madam
Curie.
Dekker hoopt dat deze vergelijking niet terecht zal blijken te zijn, maar beaamt dat de
eigenlijke discussie over technologie an sich gaat. Hoe zet je nieuwe
technologie in? Dekker vindt wel dat angst geen reden moet zijn om alles stop te zetten.
Wel is een verstandige reactie om voortgang te maken en te blijven verkennen wat
mogelijk is en tegelijk debat te blijven voeren over de manier waarop je de technologie wilt
inzetten. Tot slot vraagt een bezoeker vraagt zich af of de nadruk niet te veel op winst
komt te liggen als de industrie zich ermee gaat bemoeien.
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Plaats
Nijmegen

Korte omschrijving van de presentatie

Titel ‘Nanotechnology and Nanomedicine’ door Jan van Hest

Nanotechnologie is onder meer het sturen en ordenen van moleculen op nanoschaal. Het
gaat om kleine dingen. Een eerste toepassing is op het gebied van de microelektronica. Op
deze schaal komen kan op twee manieren, van boven af is ‘top-down’ en van beneden af
dat heet ‘bottom up’. Voor het ontwikkelen van nieuwe technieken is het nodig om bottom
up te werken. Dat gebeurt in het gebied van de supramoleculaire chemie. Toepassingen
van nano zijn te vinden in de moleculaire elektronica, maar ook in de natuur, zoals een
lotusblad. Binnen nanogeneeskunde draait het om het beter bekijken van biologische
processen en systemen. Voorbeelden van onderzoek in Nijmegen zijn het analyseren van
een afzonderlijke molecuul en een tweede terrein is het tikken met een naald op een
oppervlak waardoor structuren te ‘zien’ zijn. Een derde gebied in Nijmegen is de
nanodiagnostiek en dan bijvoorbeeld het vaststellen van glucose in een cel. Een vierde
toepassing richt zich op het teruggeven van een functie aan een cel die het niet meer doet.
Tot slot geeft Van Hest aan dat hij het belangrijk vindt om onderscheid te maken tussen
science fiction en de werkelijkheid. Het is volgens hem niet nodig om bang te zijn maar
risico’s moeten wel worden onderzocht.

Titel ‘Nano in de polder’ door Bart Walhout

Walhout stelt de vraag of het belangrijk is dat de samenleving over nano gaat nadenken.
Ontwikkelingen gaan snel, sneller dan ook in eerste instantie verwacht door het Rathenau
Instituut. Walhout stelt dat nano een revolutionaire ontwikkeling is en dat het daarom
verstandig is daarover vragen te stellen en te discussiëren. Het Rathenau Instituut vindt
het mooi dat de discussie over nanotechnologie gaat beginnen. Een advies van het
Rathenau Instituut is om ook science fiction verhalen serieus te nemen. Opvattingen over
nanotechnologie zijn te vatten in twee karakteristieken. In de eerste is nano een techniek
is die alles mogelijk maakt, een ‘enabling technology’. Dit vergt nieuwe visies op de
technologie die al werkelijkheid is geworden. Een vraag die gesteld moet worden is wat
het toekomstbeeld is dat beleidsmakers erbij hebben. In de tweede groeien gebieden naar
elkaar toe en is nano een ‘converging technology’. Nanotechnologie, biotechnologie,
informatietechnologie en cognitiewetenschappen gaan steeds meer samenwerken en
ontwikkelen nieuwe toepassingen. Daarmee worden oude opvattingen over bijvoorbeeld de
relatie tussen leven en dood overboord gezet. Discussie is daarom nodig bij
maatschappelijke en ethische vragen die opkomen. Bijvoorbeeld over hoe de organisatie in
de zorg zal veranderen, of de toepassingen voor weinigen beschikbaar is of dat het de
kwaliteit van leven verbetert. Het Rathenau Instituut stelt ook vragen over grenzen van
mogelijke toepassingen, zoals een RFID-chip in de tas van schoolkinderen in Japan. De
overheid is pas recent begonnen met het inspelen op ontwikkelingen rond
nanotechnologie. Nanotechnologie wordt gezien als pijler van de kenniseconomie en krijgt
daarom veel financiële steun. In 60 tot 80 procent van de discussies komen vragen over
risico’s terug. Tot nu toe is nog weinig bekend over risico’s. Ook op Europees niveau
realiseert men zich dat discussie van belang is. Het Rathenau Instituut vindt de discussie
over nano van groot belang en geeft adviezen voor die nanodialoog. Het is bijvoorbeeld
goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande discussies over onderwerpen als de chipcard.
Daarnaast adviseert het Rathenau Instituut om te streven naar een nieuwe agenda waarin
de samenleving aangeeft wat belangrijk is en hoe het debat verder kan worden gebracht.
Samenvatting van de belangrijkste thema’s en argumenten
Van Hest gaat vooral in op de mogelijkheden van nanotechnologie. De ontwikkelingen
gaan snel. In eerste instantie werd er vooral top-down gewerkt, de groep van Van Hest
onderzoekt mogelijkheden om vanuit de andere kant, bottom-up, nieuwe technologieën
te ontwikkelen. Van Hest presenteert een enthousiast verhaal en belicht de
mogelijkheden die nanotechnologie biedt, bijvoorbeeld op het terrein van de
nanogeneeskunde en moleculaire elektronica. Aan het eind geeft Van Hest aan dat
het volgens hem niet nodig is om ongerust te zijn, maar dat wel goed moet worden
gekeken naar risico’s.
Walhout vertelt over de impact van nanotechnologie en de manier waarop in

30

18-1-2011 Gemaakt door Anne Dijkstra
beleidsmakers in Den Haag (lees: overheid) acties worden ondernomen om de
ontwikkelingen in goede banen te leiden. Het Rathenau Instituut heeft een adviserende
functie hierbij. Zo adviseren ze om ook science-fiction verhalen serieus te nemen. Meer
algemeen kunnen opvattingen over nanotechnologie op twee manieren worden
gekarakteriseerd. In de eerste opvatting is nanotechnologie een techniek die alles mogelijk
maakt, een zogeheten ‘enabling’ technologie. Met de ontwikkeling van nieuwe
materialen zijn vele nieuwe toepassingen mogelijk. Daarom zijn ook nieuwe visies nodig
hoe de technologie in te zetten. Een vraag die het Rathenau dan stelt is wat het
toekomstbeeld is dat beleidsmakers hebben. In de tweede opvatting is nanotechnologie
onderdeel van het naar elkaar toegroeien van allerlei gebieden – een zogeheten
‘converging’ technologie. Verschillende technologieën, als nanotechnologie,
biotechnologie, informatietechnologie en cognitiewetenschappen werken steeds meer
samen en ontwikkelen nieuwe toepassingen.
Meer algemeen zorgen de ontwikkelingen ervoor dat bij de ontwikkelingen allerlei
ethische en maatschappelijke vragen naar boven komen. Vragen over risico,
privacy, eerlijke verdeling, maar ook preventie, mogelijkheden. Het Rathenau
Instituut stelt kritische vragen en stimuleert het debat over nanotechnologie. Daarbij
kijkt ze ook naar de rol van de overheid. Tot slot geeft Walhout aan dat het Rathenau de
discussie van groot belang vindt, en ook adviezen geeft voor de dialoog, als te zorgen voor
een brede publieke agenda.
Tijdens het eerste deel van de discussie konden vooral inhoudelijke vragen worden
gesteld. Deze vragen beantwoordt Van Hest. In het tweede gedeelte van de discussie
kunnen maatschappelijke vragen worden gesteld. Walhout beantwoordt de meeste van
deze vragen.
Een inhoudelijke vraag betrof bijvoorbeeld het verschil tussen biomoleculen en metalen,
op nano-niveau. Of een verhelderende vraag over het na kunnen maken van
geheugencellen, of zelfreproducerende cellen (vakgebied: synthetische biologie). Een
ander soort vraag betrof de technische mogelijkheden van nanotechnologie. Kunnen
door nieuwe ontwikkelingen op nanoniveau huidige problemen, zoals de plasticbergen,
worden opgelost.
Het publiek stelt daarnaast vragen over risico’s van nanodeeltjes. Zoals wat de
giftigheid van nanodeeltjes veroorzaakt, hoe transport van nanodeeltjes plaatsvindt
en of nanodeeltjes door een celwand kunnen, of de bloed-hersenbarrière kunnen
passeren. Andere vragen betreffen giftigheid van specifieke stoffen als titaniumoxide en
zinkoxide. Ook wordt er een vraag gesteld over de algemene noodzaak om je zorgen te
maken over ontwikkelingen op nanogebied. Hierbij geeft Van Hest aan dat zorgen niet
nodig zijn, het hangt ervan af hoe je het bekijkt. De technologie biedt ook veel
mogelijkheden. Van Hest geeft aan dat alertheid wel gewenst is en refereert naar de
biotechnologiediscussie. Van Hest verwacht minder controverse dan bij biotechnologie.
Verder is een thema tijdens de discussie het verschil in de toon van de discussie bij
biotechnologie en nanotechnologie. Is er verschil in de discussie? Volgens Walhout gaat
het ook over een stukje beleving, waarbij biotechnologie directer op je eigen leven
betrekking heeft dan nanotechnologie. Walhout geeft ook aan dat nanotechnologie veel
mogelijkheden biedt. Ook zijn er vragen over risico’s, namelijk hoe veiligheid wordt
geregeld. Dit is op Europees niveau via de Europese Commissie geregeld. Andere vragen
gaan in op de natuurlijkheid van processen, bijvoorbeeld of onnatuurlijke toepassingen
ook mogelijk zijn zoals stoffen maken die niet natuurlijk in de cel voorkomen. Of de
schadelijkheid van materialen. Wordt die schadelijkheid in de gaten gehouden? Walhout
geeft aan dat de productie van nanomaterialen nu nog niet groot is, maar toxiciteit is wel
onderwerp van studie op Europees niveau.
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Plaats
Rotterdam

Korte omschrijving van de presentatie

Titel ‘De nanokaravaan: Biologische nanomachines’ door Claire Wyman

Wyman stelt dat ze op twee manieren met nanotechnologie verbonden is. In eerste
instantie bestudeert ze processen op nanoschaal. In tweede instantie zijn we allemaal als
mens een soort nanomachines. Het specifieke onderwerp van studie voor Wyman is DNAherstel of -onderhoud. DNA is van belang om ons, en andere levende wezens, in leven te
houden. Op nanoschaal is DNA een simpele lange draad gemaakt van in totaal vier
verschillende letters die steeds terugkomen in verschillende volgordes. In feite coderen de
letters het leven. Een lange draad kan breken en moet weer gemaakt worden. Een cel
sterft als het DNA niet op de juiste manier wordt hersteld. Dit herstel kan op verschillende
manieren plaatsvinden. Wyman bestudeert één van de manieren waarop DNA zich kan
herstellen. Dit proces heet ‘homologous recombination’. Hierbij werkt een team van
proteïnes samen en herstelt het DNA zodat de codes weer op de goede plaats
terechtkomen. In feite werken de proteïnes samen in een biologische nanomachine. Het
bestuderen van deze nanomachines is mogelijk doordat er afbeeldingen van kunnen
worden gemaakt.
Het bestuderen van moleculen is van belang omdat cellen bestaan uit moleculen. Op dit
moment is het inzicht in hoe een cel werkt nog beperkt, maar met nanotechnologie is het
mogelijk om naar specifieke moleculen te kijken. De nanomachine RAD51 zoekt
bijvoorbeeld gebroken DNA op, koppelt aan het goede stukje van het chromosoom en
herstelt dan het DNA zodat het mogelijk is het chromosoom weer in elkaar te zetten.
Inzicht in deze stappen kan helpen bij behandeling en preventie van ziektes. Het is
mogelijk om dergelijke nanomachines te bestuderen met speciale microscopen die met een
naald het oppervlak langs gaan en zo een reliëf van het nanolandschap te laten zien.
Bij het onderzoek gebruikt Wyman verschillende toepassingen uit de nanotechnologie
gereedschapskist. Daarmee is het mogelijk om te zien hoe de RAD51 nanomachine is
gebouwd. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat herstel start bij de combinatie van 5 of 6 RAD51
proteïnes, daarna kunnen andere proteïnes zich binden. Maar het is ook mogelijk dat een
proteïne weer loslaat voordat er een buurman naast is komen zitten. In feite is de
nanomachine erg flexibel en dynamisch. In vervolgonderzoek was het doel te kijken hoe
RAD51 weer los laat. Hiervoor waren nieuwe nanotechnologische technieken nodig zoals
een nanopincet. Hieruit bleek dat de verschillende RAD51 en het DNA op een ordelijke
manier verlaten, en niet allemaal tegelijk loslaten. Nu onderzoekers meer weten over de
werking van de nanomachine RAD51 is het mogelijk om stappen in het proces te gaan
controleren en te kijken welke stappen in het proces mogelijkheden bieden voor
behandeling bij ziektes. Dus proteïnes en DNA hebben altijd al op nanoschaal
gefunctioneerd, maar nieuw is dat we nu is staat zijn op dit niveau te kijken en te
manipuleren en op deze manier nieuwe dingen over biologie te leren is de boodschap van
Wyman.
Samenvatting van de belangrijkste thema’s en argumenten
In haar presentatie gaat Wyman in op de manier waarop processen in een cel
bestudeerd kunnen worden en de nieuwe kennis die dit oplevert. Wyman bestudeert
een proteine – RAD51 – die betrokken is bij het herstel van het DNA in een cel. In detail
beschrijft ze hoe zij en haar team in staat zijn om te meten hoe een proteïne bindt aan het
DNA, zijn werk doet, en hoe het ontkoppelingsproces te werk gaat.
Tijdens de discussie zijn voornamelijk vragen gesteld die het fundamentele onderzoek
verduidelijken of nuanceren. Ook zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassingen
van het onderzoek en praktisch nut. Een aantal vragen ging dieper in op toekomstige
ontwikkelingen. Eén vraag is gesteld over gevaren van nanotechnologie. Wyman ziet
geen redenen om hier ongerust over te zijn.
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Plaats
Zeist

Korte omschrijving van de presentatie

Titel ‘Nano-medicijnen, een revolutie!’ door Albert van den Berg

Van den Berg begint met een introductie wat nanotechnologie is, wat je ermee kunt en
ervoor nodig hebt. Risico’s komen kort aan de orde om aan te geven dat hij die ter harte
neemt. Hij zal dieper ingaan op toepassingen waar hij in Twente aan werkt.
Nanotechnologie komt van het Griekse woord ‘nanos’ en betekent dwerg. Nano krijgt de
laatste 5 tot 10 jaar meer aandacht maar is niet echt nieuw. In 1959 is door Feynman
voorspelt dat er een hele nieuwe wereld zou bevinden op deze schaal. Nanotechnologie
komt voor in de natuur, maar mensen kunnen op deze schaal toepassingen maken, zoals
kleine transistoren, maar ook nanodraadjes. In de natuur bevinden zich DNA, atomen,
eiwitten zich op dit niveau. Je kunt op twee manieren op nanoschaal komen. Van boven af,
top-down, door dingen steeds kleiner te maken. Dat is wat Van den Berg en zijn mensen in
zijn lab doen. Mogelijkheden hiervoor begonnen met de ontwikkeling van de
microelektronica en fotografische technologieën waarmee op deze schaal is te werken.
Hiervoor is het nodig om heel schoon te werken. Naast elektronische dingen is het ook
mogelijk om mechanische dingen te maken zoals een autootje dat zelfs rondjes kan rijden.
Hier kun je niks mee, maar er worden ook zinvolle toepassingen verzonnen. In veel
producten zitten al kleine sensoren, zoals in een airbag.
Het is ook mogelijk om bottom-up te werken en toepassingen te maken zoals het
superafstotend maken van oppervlakken zoals de lotusbloem dit in de natuur doet. Die zijn
bijvoorbeeld toe te passen in autoruiten of in een stropdas. De ontwikkelingen rond
nanotechnologie bieden veel kansen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. De deeltjes
hebben nieuwe eigenschappen die wellicht toxisch kunnen zijn. Daarover is nog weinig
bekend en daarom is het nodig om te kijken wat eigenschappen van deeltjes zijn en
mogelijkheden te ontwerpen om die eigenschappen te meten. Ook in het lichaam zitten
nanodeeltjes. Ook het gebied van nanomedicijnen biedt mogelijkheden voor toepassingen.
In het eigen onderzoek richt Van den Berg zich op een laboratorium op een chip. Het
meten van stoffen in hele kleine concentraties. Dit biedt mogelijkheden voor thuistesten.
De eerste toepassingen lijken mogelijk. Van den Berg is betrokken bij toepassingen als het
meten van lithium bij manisch-depressieve patiënten waarbij nu wordt gekeken of het in
de praktijk ook werkt. Deze chips kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt om bij koeien
het calcium en magnesium gehalte te meten, een stof die precies in voldoende mate in het
lijf aanwezig moet zijn ter voorkoming van melkziekte. Of het meten van de concentratie
zaadcellen van een man. Een laatste voorbeeld is de ontwikkeling van een nanopil om de
darmen te screenen in samenwerking met prof. Pinedo.
Samenvatting van de belangrijkste thema’s en resultaten
Van den Berg geeft als eerste een korte introductie over nanotechnologie en gaat in op
wat je ermee kunt en wat je ervoor nodig hebt. Ook gaat hij kort in op risico’s van
nanotechnologie. Tot slot gaat hij dieper in op het eigen werk waarbij kleine laboratoria op
chips worden ontwikkeld.
Nanotechnologie komt van het Griekse woord ‘nanos’ dat dwerg betekent. Feynman
voorspelde in 1959 al nanotechnologie in een lezing voor de American Physical Society.
Van den Berg illustreert op verschillende manieren hoe klein nanotechnologie is. Op een
overlapgebied van 10 tot 100 nanometer bevindt zich het gebied waarop zowel de natuur
op die schaal zit, als mensen op die schaal werken. Je kunt in feite vanaf twee kanten
naar het gebied van de nanotechnologie toe gaan.
De eerste kant om op nanoschaal te komen is top-down. Van bovenaf dingen steeds
kleiner maken. Via de micro-elektronica en fotografische technieken worden transistoren
steeds meer verkleind. Ook is het mogelijk mechanische, bewegende deeltjes te maken,
zoals de kleinste gitaar ter wereld of de kleinste auto. Het is leuk om zaken te verkleinen,
maar ook zinvolle dingen zijn ontwikkeld. Zoals leeskopjes voor wegschrijven van data,
sensoren in airbags of in beamers.
De tweede manier om op nanoschaal te werken is bottom-up. Van klein af opbouwen van
materialen. Verschillende samenstelling van een materiaal leidt tot verschillende, nieuwe
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eigenschappen van dat materiaal. Superafstotende, zelfreinigende eigenschappen
hebben bijvoorbeeld lotusbloemen in de natuur, maar zijn nu ook na te maken met hulp
van nanokoolstofbuisjes die waterafstotend zijn gemaakt. Autoruiten zijn zo schoon te
houden via een vuilafstotende coating.
Volgens Van den Berg biedt nanotechnologie mogelijkheden en kansen. Nieuwe
materialen met nieuwe eigenschappen zijn mogelijk. Maar natuurlijk zijn er ook risico’s
aan verbonden. Nieuwe eigenschappen kunnen ook betekenen dat deeltjes toxisch
kunnen zijn, doordat kleine deeltjes ontzettend reactief zijn. Kleine deeltjes hebben
relatief gezien heel veel oppervlak en zijn zo klein dat ze cellen kunnen binnendringen. Het
angstbeeld is asbest wat ook nano-afmetingen heeft en longemfyseem en longkanker
kan veroorzaken. Daarom is het nodig voorzichtig te zijn argumenteert Van den Berg.
Tegelijk werken mensen al eeuwen met klei-nanodeeltjes. Nanodeeltjes zijn al lang in
gebruik, daarnaast zitten in het lichaam eiwitten wat per definitie nanodeeltjes zijn.
Daarom zijn deeltjes niet over één kam te scheren. Het is niet te zeggen of
nanodeeltjes gevaarlijk of veilig zijn. Volgens Van den Berg is het nodig verstandig te
kijken naar de eigenschappen van deeltjes en de toxiciteit daarvan te bepalen.
Van den Berg komt bij zijn derde onderwerp: nanomedicijnen. Nano-medicine, de
Engelse term, dekt beter wat het allemaal inhoudt, namelijk alles wat in de medische
toepassingshoek zit en met nano te maken heeft. Een eerste toepassing is bijvoorbeeld het
maken van verbeterde scans door nanodeeltjes toe te voegen aan contrastvloeistof
waardoor een beter contrast – en dus scherpere plaatjes – wordt verkregen. Grote
bedrijven als Philips zijn daar mee bezig.
Een tweede voorbeeld dat Van den Berg noemt is medicijntoepassing. Van den Berg
laat een filmpje zien waarin nanodeeltjes een tumor vernietigen. Op dit moment is er veel
onderzoek naar mogelijkheden om medicijnen (als cytostatica) in te sluiten in kleine
nanoballonnetjes die herkennen waar ze de medicijnen vrij moeten laten. Dat voorkomt
bijwerkingen. Van den Berg voorspelt dat dit een belangrijk toekomstgebied voor de
farmaceutische industrie is.
Een derde toepassingsgebied is het gebied waar Van den Berg zelf op werkt, dat van een
laboratorium op een chip. In de jaren 70 van de vorige eeuw namen opstellingen om
biologische parameters te meten al gauw een paar meter laboratoriumruimte in beslag.
Dat is steeds verkleind. Uiteindelijk maakte microtechnologie het mogelijk om steeds
verder te verkleinen. Op dit moment bestaan er complexe chips die DNA kunnen
analyseren of heel precies kleine hoeveelheden vloeistoffen kunnen sturen en dus kunnen
controleren.
Lab-on-a-chip is te vergelijken met de micro-elektronica maar behandelt dan kleine
hoeveelheden vloeistof. Daarvoor is een kleine schakelaar nodig die vloeistof schakelt
in plaats van elektrische stroompjes. De afgelopen 5 tot 10 jaar zijn veel onderzoekers in
de wereld daarmee bezig geweest. Het is zo klein dat het bijna niet voor te stellen is, vindt
Van den Berg, en je kunt er complexe dingen mee doen. Vloeistoffen kunnen makkelijk
worden gemeten en complexe behandelingen die door analisten worden uitgevoerd kun je
automatisch in een chipje doen met veel minder vloeistof.
Van den Berg behandelt vervolgens een paar voorbeelden van toepassingen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om afzonderlijke DNA moleculen te bestuderen en te
analyseren. Van den Berg kijkt zelf ook naar commerciële mogelijkheden. Zo is bloed een
lichaamsvloeistof die veel gemeten wordt. Via een animatie laat Van den Berg zien hoe in
Twente een bedrijf is ontstaan dat chips met kleine micronaalden maakt die bijvoorbeeld
bloedcellen kunnen meten of vaccin zouden kunnen inspuiten. Volgens Van den Berg
nuttig omdat deze manier pijnloos is. Tegelijk illustreert dat ook de risico’s: het is
makkelijk om onbedoeld bloedcontact te maken. Onbedoeld en ongewenst gebruik
is ook mogelijk.
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Van den Berg en zijn groep werkt op dit moment aan een chip waarmee de hoeveelheid
lithium in het bloed is te meten. Nuttig voor manisch-depressieve patiënten die behandeld
worden met lithium en zo op een comfortabele manier te weten kunnen komen of ze wel
of niet extra medicatie erbij kunnen krijgen. Dit onderzoek waarbij precies hoeveelheden
kalium, natrium en lithiumionen kunnen worden gemeten is een succes. Een spin-off
bedrijfje heeft de chip kleiner gemaakt om hem betaalbaar te houden en de eerste
metingen met patiënten zijn verricht. De chips worden nu in samenwerking met een aantal
patiëntenverenigingen en psychiaters getest of het inderdaad goed werkt, zo geeft Van
den Berg aan.
Van den Berg vertelt dat de chip met een kleine verandering ook te gebruiken is bij het
meten van de hoeveelheid calcium bij koeien die net gekalfd hebben zodat melkziekte
vermeden kan worden.
Van den Berg gaat over naar een andere toepassing waar zijn groep ook aan werkt: de
vruchtbaarheidchip. Het is mogelijk om de concentratie van spermacellen nauwkeurig te
meten via een kleine chip. De eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. Van den Berg
geeft aan dat dit onderzoek veel media-aandacht krijgt.
Een laatste voorbeeld van onderzoek is onderzoek naar de ontwikkeling van een nanopil voor darmkankerpatiënten. Dit onderzoek voert Van den Berg uit in samenwerking met
professor Pinedo uit Amsterdam. Het idee is dan zo’n nanopil foutief DNA in de darmen
kan detecteren en de resultaten kan zenden naar een ontvangstapparaat. Dan is vervelend
darmonderzoek niet meer nodig. Van den Berg laat via een animatie zien dat het idee is
dat in de toekomst iedereen preventief zo’n pil zou kunnen slikken en dat daarmee
darmkanker in een heel vroeg stadium is op te sporen.
Van den Berg eindigt zijn presentatie met de manier waarop hij het geld dat hij afgelopen
jaar gekregen heeft voor de Spinozaprijs – 2,5 miljoen euro – wil gaan besteden. Hij wil
het geld besteden aan vervolgonderzoek aan de nanopil, het meten van toxiciteit van
nanodeeltjes via chips, en migraineonderzoek in samenwerking met de andere twee
Spinozawinnaars. Tot slot besteedt hij een deel van het geld aan het populariseren van
nanotechnologie, een sabbatical in Harvard en het aanboren van een nieuw onbekend
onderzoeksgebied en een lesmodule voor middelbare scholen.
Tot slot laat Van den Berg een kinderboekje zien dat is verschenen over de nanopil voor
kinderen van ongeveer 8 jaar.

Tijdens de discussie

Hoofdzakelijk worden in deze discussie verhelderende inhoudelijke vragen gesteld veel
gericht op mogelijke toepassingen. Ook is er aandacht voor een aantal maatschappelijke
vragen.
De eerste vraag is of het onderzoek raakt aan liposomenonderzoek. Van den Berg geeft
aan dat zijn onderzoek net ander onderzoek is dat kijkt naar een paar cellen, maar
tegelijk vergelijkbaar is en niet anders omdat het ook analyseert hoe eigenschappen bij
liposomen te bepalen zijn. Een tweede inhoudelijke vraag is of de techniek ook
toepasbaar is bij diabetici. Van den Berg geeft aan dat de sensoren die zijn groep nu
ontwikkelt complexer zijn dan de sensoren die nu gebruikt worden bij het bepalen van
het glucosegehalte in het bloed. Het zoeken naar een sensor die continu het
glucosegehalte meet is een wens die lastig is te vervullen omdat bij inkapseling in het
lichaam de meting niet meer betrouwbaar kan zijn, daarom wordt er altijd extern in het
bloed gemeten. Ideaal zou dan wellicht zijn het meten via het steeds aftappen van een
klein beetje bloed. Een derde inhoudelijk thema is in hoeverre het onderzoek naar
bijvoorbeeld het gedoseerd medicijnen toebrengen tegen kanker gebaseerd is op de
intuïtie van de onderzoeker. Van den Berg geeft aan dat veel groepen dit type
onderzoek verrichten en er veel al bekend is.
Een bezoeker is ongerust over de kans dat deeltjes de bloed-hersenbarrière passeren
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en dan ongewenste effecten veroorzaken. Van den Berg geeft aan dat hij daar niet
deskundig in is, maar dat bijvoorbeeld bij het RIVM meer op toxiciteit van deeltjes
wordt getest. Wel zijn Van den Berg en groep bezig met het maken van extra
gereedschappen om die toxiciteit te kunnen bepalen. Dat is de expertise die hij kan
inbrengen.
Verder ingaand op risico’s wordt er gevraagd of risico’s niet gigantisch toenemen. Van
den Berg geeft aan dat er inderdaad risico’s zijn, en dat bij het ontwikkelen van nieuwe
technieken ethische vragen een plaats te geven. Hij zegt dat zijn focus weliswaar op
kansen gericht is maar dat risico’s wel degelijk onderwerp van onderzoek zijn door te
kijken hoe de risico’s gemeten kunnen worden. Van den Berg benadrukt dat het
eigen belang van de onderzoekers is om superveilig te werken.
Een bezoeker is geïnteresseerd in de soort opleiding die nodig is om nanotechnologie te
kunnen studeren. Nanotechnologie is een masteropleiding, bijvoorbeeld in Twente. Een
vooropleiding kan dan Advanced Technology zijn, maar andere technische bachelors zijn
ook mogelijk omdat je vanuit allerlei invalshoeken in het vakgebied kunt komen. Die
gevarieerde onderzoeksmogelijkheden maken het onderwerp lastig, maar ook een
uitdaging en interessant. Duur van de opleiding is tenminste 5 jaar (3 jaar bachelor, 2 jaar
master), dus niet nano!
Een ander thema is de parallel naar de discussie in de biotechnologie over
intellectueel eigendom en de rol van patenten bij het onderzoek met daarbij de vraag
wat dit maatschappelijk betekent. Van den Berg geeft aan dat patenten wel een rol spelen,
maar dat ethische discussies hierover bij nanotechnologie nog niet gevoerd worden. Dat
zou wellicht wel meer mogen, geeft hij toe.
Hoe werkt het idee dat via nanodeeltjes beelden van MRI’s verbeterd kunnen worden en in
hoeverre is het onderzoek naar gedoseerd bestrijden van kankercellen al werkelijkheid?
De werking is gebaseerd op magnetische eigenschappen van de nanodeeltjes en
inderdaad worden er al testen uitgevoerd om cytostatica in nanocapsules in te brengen.
Maar dit is nog geen standaardonderzoek.
Een bezoeker vraagt of er ook publieke weerstand is tegen het onderzoek met daarbij
demonstraties of vernielingen zoals bij de biotechnologie vaak het geval is. Van den
Berg geeft aan dat dit niet het geval is, waarschijnlijk ook omdat er in zijn onderzoek
helemaal geen proefdieren worden gebruikt. Van den Berg werkt wel samen met
farmaceutische bedrijven, maar zelf heeft hij nog niks gemerkt van actiegroepen. Ook in
het biomedische onderzoek waar hij bij betrokken is werkt hij alleen aan de
technologiekant.
Of er aanpassingen nodig zijn in de geneesmiddelenregistratie is een volgende vraag.
Volgens Van den Berg bieden de ontwikkelingen bij nanotechnologie kansen voor de
farmaceutische industrie omdat ontwikkelkosten voor een nieuw medicijn veel geld
kost. Een nieuw medicijn ontwikkelen kost ongeveer 1 miljard dollar en de tijd om het
terug te verdienen is beperkt. Door bijvoorbeeld nieuwe patenten waarbij
nanotechnologische toepassingen zijn ingebed kunnen wellicht kosten sterk worden
gereduceerd.
Een andere vraag is of de uitslag van een test meteen te lezen is. Van den Berg geeft aan
dat dat wel mogelijk zal zijn, bijvoorbeeld bij het meten van glucose. Nu is het wel zo dat
glucose heel makkelijk gemeten kan worden onder meer omdat de concentratie hoog is.
Maar het meten van bijvoorbeeld kankercellen in een vroeg stadium is lastiger omdat de
kankercellen veel minder geconcentreerd zijn. Philips is wel bezig met het ontwikkelen
van een chip die snel en betrouwbaar drugsgebruik bij automobilisten meet.
Een ander thema is de vraag naar afval dat wordt geproduceerd. Van den Berg geeft aan
dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk biodegradeerbare materialen worden
gebruikt en dat het natuurlijk om kleine hoeveelheden gaat waardoor de milieubelasting
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klein is. Zijn inschatting is dat het een niet groot probleem is.
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Bijlage 2 Kwantitatieve analyses vragenlijsten
Tabel 11 Betrouwbaarheidsanalyses in Cronbach’s alfa voor de twee groepen
Totaal

Totaal

SC-avond

Opvattingen en
gedrag inzake
participatie
Participatie in
nanotechnologie
Participatie burgers
Percepties en
vertrouwen
Houding
nanotechnologie
Voor- en nadelen
Gevoelens
Positief
Negatief
Opinie over
nanotechnologie
Vertrouwen in
nanotechnologie
Vertrouwen in
organisaties
Inschatting eigen
gedrag
Zelfvertrouwen in
omgang met risico’s
Informatie zoeken

Digitaal

Aantal
items
(minmax)

N

Cronbach’s alfa

N

Cronbach’s alfa

6 (1-5)

231

.84

377

.85

4 (1-5)

244

.65

374

.66

4 (1-5)

244

.75

378

.78

4 (1-5)

236

.92

378

.92

3 (1-5)
3 (1-5)
6 (1-5)

234
237
232

.80
.76
.73

375
373
372

.81
.81
.79

4 (1-5)

245

.86

377

.87

9 (1-5)

243

.76

373

.79

5 (1-5)

237

.88

373

.88

3 (1-5)

241

.87

375

.85

Betrouwbaarheidsanalyses van de verschillende vragen laten een hoge betrouwbaarheid zien
voor alle vragen, waarbij de vragen naar participatie van burgers een redelijke betrouwbaarheid
laten zien.
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Tabel 12 Gemiddelden en standaardafwijking voor beide groepen met berekende verschillen
Totaal

Totaal

M (SD)

M (SD)

1.9 (.8)
3.6 (.8)

1.8 (.7)
3.5 (.8)

t(606)=2.52 NS
t(616)=2.72 NS

4.0 (.8)
4.0 (.8)

3.5 (.9)
3.8 (.8)

t(620)=7.53**
t(612)=2.39 NS

3.6 (.8)
2.2 (.9)

3.3 (.9)
2.3 (1.0)

t(607)=4.33 NS
t(608)=-1.42 NS

4.1 (.7)
3.2 (.5)
4.3 (.7)

3.8 (.8)
3.2 (.5)
4.3 (.8)

t(605)=4.59*
t(606)=1.51 NS
t(620)=.12 NS

3.0 (.9)
3.6 (.8)

3.0 (.9)
3.3 (.8)

t(608)=.33 NS
t(614)=5.63 NS

SC-avond

Opvattingen en gedrag inzake
participatie
Participatie in nanotechnologie
Participatie burgers
Percepties en vertrouwen
Houding nanotechnologie
Voor- en nadelen
Gevoelens
Positief
Negatief
Opinie over nanotechnologie
Positief
Negatief
Vertrouwen in nanotechnologie
Inschatting eigen gedrag
Zelfvertrouwen in omgang met risico’s
Informatie zoeken

Verschillen
tussen de
groepen (ttoets)

Digitaal

*=p<.05; **=p<.01; NS = Niet Statistisch
significant

Tabel 13 Gemiddelden en standaardafwijking per locatie

Opvattingen
en gedrag
inzake
participatie
Participatie in
nanotechnologie
Participatie
burgers
Percepties en
vertrouwen
Houding
nanotechnologie
Voor- en
nadelen
Gevoelens
Positief
Negatief
Opinie over
nanotechnologie
Positief
Negatief
Vertrouwen in
nanotechnologie
Inschatting
eigen gedrag
Zelfvertrouwen
in omgang met
risico’s
Informatie
zoeken

SC-avond
Deventer

Leiden

Nijmegen

Rotterdam

Zeist

Digitaal
Leiden

Nijmegen

Utrecht

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

1.8 (.8)

1.8 (.7)

2.2 (.7)

1.7 (.6)

1.9 (.9)

1.8 (.6)

1.9 (.7)

1.7 (.7)

3.8 (.9)

3.4 (.8)

3.6 (.9)

3.5 (.8)

3.9 (.6)

3.4 (.9)

3.5 (.9)

3.5 (.7)

4.3 (.6)

4.1 (.6)

4.2 (.6)

3.8 (.7)

4.4 (.5)

3.7 (.8)

3.8 (.8)

3.4 (.9)

3.7 (.9)

4.1 (.7)

3.8 (1.0)

4.2 (.6)

4.5 (.5)

4.0 (.5)

3.9 (.8)

3.7 (.7)

3.2 (.9)
2.4 (1.0)

3.7 (.8)
2.2 (.9)

3.8 (.7)
2.0 (.9)

3.5 (.7)
2.0 (1.0)

4.0 (.6)
2.1 (.9)

3.4 (.9)
1.9 (.9)

3.4 (.9)
2.2 (.9)

3.1 (.9)
2.4 (1.0)

3.9 (.9)
3.2 (.5)
4.3 (.6)

4.0 (.7)
3.3 (.5)
3.9 (1.0)

4.2 (.6)
3.2 (.4)
4.3 (.7)

4.3 (.6)
3.2 (.6)
4.4 (.7)

4.5 (.6)
3.4 (.5)
4.5 (.7)

3.9 (.8)
3.2 (.4)
4.2 (.6)

3.9 (.9)
3.2 (.5)
4.4 (.7)

3.7 (.8)
3.1 (.5)
4.2 (.8)

2.7 (1.0)

2.9 (.9)

3.0 (.9)

3.0 (1.0)

3.4 (.8)

2.9 (.9)

3.1 (.9)

2.9 (.9)

3.7 (.8)

3.6 (.7)

3.8 (.5)

3.4 (1.0)

3.8 (.7)

3.3 (.7)

3.4 (.8)

3.2 (1.0)
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