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Inhoud presentatie

Niet: 

�Nanotechnologie bekijken vanuit inhoudelijk, �Nanotechnologie bekijken vanuit inhoudelijk, 

chemisch, toxicologisch perspectief

Wel:

�Nanotechnologie bekijken vanuit de �Nanotechnologie bekijken vanuit de 

maatschappij. Welke vragen zijn er? 

Welke wensen en welke bezorgdheden?Welke wensen en welke bezorgdheden?



Waar praten we over?

Nanodeeltjes
Deeltjes die in één van de drie Deeltjes die in één van de drie 
dimensies kleiner zijn dan 100 nm

� non manufactured

� nano versie  ‘oude stoffen’� nano versie  ‘oude stoffen’

� nieuwe nanomaterialen

Parameters anders dan massa zijn belangrijk om het Parameters anders dan massa zijn belangrijk om het 

gezondheidseffect te bepalen, o.a.:

� Deeltjesgrootte� Deeltjesgrootte

� Actief oppervlak

� Aantallen deeltjes

� Agglomeratie/aggregatie� Agglomeratie/aggregatie



Toepassingen van nano in en om het huis 



Onzekerheden (1)

Door hun afmetingen gedragen nanodeeltjes 

zich anders dan de bulkvariant van de stofzich anders dan de bulkvariant van de stof

Deeltjes nemen andere eigenschappen aan

Onzekerheid over de juiste dosismetrie

Onjuiste nano claimsOnjuiste nano claims



Onzekerheden (2)

� Onvoldoende data beschikbaar mbt:

�Fysische / chemische / toxicologische data�Fysische / chemische / toxicologische data

�Blootstelling

�Effectiviteit van beheersmaatregelen

�Openheid over toepassingen (bijv. via MSDS)�Openheid over toepassingen (bijv. via MSDS)

� Onvoldoende kennis bij:

�bedrijven in de keten (wordt ‘nano’ gebruikt?)�bedrijven in de keten (wordt ‘nano’ gebruikt?)

�de arbeidsinspectie

�Arbo-deskundigen�Arbo-deskundigen

�No data, no market

� Hoe een veilige werkplek in te richten?

�grenswaarden v.s. werkwijze



Grote beloftes 

“Nanotechnology offers the potential for improving 
people’s standard of living, health care, and 
nutrition; reducing or even eliminating pollution nutrition; reducing or even eliminating pollution 
through clean production technologies; repairing 
existing environmental damage; feeding the 
world’s hungry; enabling the blind to see and world’s hungry; enabling the blind to see and 
the deaf to hear; eradicating diseases and 
offering protection against harmful bacteria and 
viruses”; …viruses”; …

Philip J. Bond, US Under-Secretary of Commerce, ‘Responsible 

nanotechnology development’, in SwissRe workshop, Dec 2004



Nederland en nanotechnologie

� 2004-2009 R&D consortium Nanoned € 235 

miljoenmiljoen

� 2010-2015 FES-voorstel Nanotechnologie� 2010-2015 FES-voorstel Nanotechnologie

� Nederlandse overheid: 

Actieplan nanotechnologie (Juni 2008)

1) Klankbordgroep risico’s (2008-2010)

2) Brede maatschappelijke dialoog (2009-2011)

3) Juridische aspecten3) Juridische aspecten



EU en nanotechnologie

� Nanotechnologie één van de speerpunten van 

de Europese kenniseconomie.de Europese kenniseconomie.

� Slogan binnen EU is: ‘we need responsible � Slogan binnen EU is: ‘we need responsible 

development of nanotechnologies by all 

stakeholders’

� Codes of Conduct en (open-einde) participatie-

processen van burgers, consumenten, processen van burgers, consumenten, 

maatschappelijke organisaties



EU en nanotechnologie

Nanotechnology Capacity Building NGO’s

Europees project om vakbonden en natuur-

en milieuorganisaties te helpen bij het en milieuorganisaties te helpen bij het 

formuleren van een standpunt ten aanzien 

van nanotechnologie met betrekking tot de van nanotechnologie met betrekking tot de 

milieu-, arbeid-, gezondheid- en ethische 

aspecten van nanotechnologieaspecten van nanotechnologie

Directorate General Research

European FP6 programme Science and SocietyEuropean FP6 programme Science and Society



Onzekerheden meer dan risico’s…

Patenten

� Leidt de ontwikkeling van nanotechnologie tot � Leidt de ontwikkeling van nanotechnologie tot 

een groter wordende kloof tussen 

bevolkingsgroepen in een samenleving en bevolkingsgroepen in een samenleving en 

tussen landen onderling?

Slimme omgevingen’ (nano-electronica-RFID Slimme omgevingen’ (nano-electronica-RFID 

chips)

� Wat betekent het kleiner en slimmer maken van � Wat betekent het kleiner en slimmer maken van 

apparaten voor onze privacy?
(zie Rathenau-rapport 2004, Van Est et al.)(zie Rathenau-rapport 2004, Van Est et al.)



Dialoog over nanotechnologie

� Verschillende actoren, verschillende visies, 

waarden, belangen met betrekking tot beloftes waarden, belangen met betrekking tot beloftes 

en onzekerheden

� Vergelijkbare situatie als met GMO eind jaren 

negentig (Genetisch Gemodificeerde 

Organismen)Organismen)

� ‘ We hebben er van geleerd’:met nano: ‘alles � ‘ We hebben er van geleerd’:met nano: ‘alles 

anders en beter’ � ‘responsible development’



“Responsible development”

� Participatie van publiek en maatschappelijke 

organisaties in een vroegtijdig stadiumorganisaties in een vroegtijdig stadium

� ‘Codes of Conduct’ (gedragscodes)� ‘Codes of Conduct’ (gedragscodes)

� ELSA-onderzoek (ethische, juridische en � ELSA-onderzoek (ethische, juridische en 

maatschappelijke aspecten)



Participatie van maatschappelijke 

organisaties

Wat willen de maatschappelijke organisaties?

� Beleid voor omgaan risico’s voor mens en milieu� Beleid voor omgaan risico’s voor mens en milieu

� Hanteren van het voorzorgsprincipe (regierol overheid)

� Aanvulling REACH, o.a. een heldere en internationaal 

geaccepteerde definitie van nanotechnologie en 

nanomaterialennanomaterialen

� Transparantie van het bedrijfsleven � labelling

� Nano voor een duurzame samenleving ≠ luxeproducten



Succesvolle interactie?

� Positionering in voor – en tegenstanders

� Technologie-ontwikkelaars en � Technologie-ontwikkelaars en 

maatschappelijke organisaties hebben 

verschillende verwachtingen van een interactieverschillende verwachtingen van een interactie

Technologie-ontwikkelaars: ‘een dialoog kan alleen 

maar plaatsvinden zodra een product op de markt is maar plaatsvinden zodra een product op de markt is 

of wanneer een patent is aangevraagd’

Maatschappelijke organisaties: ‘wij willen meepraten 

op het moment dat er nog beslissingen gemaakt 

moeten worden’moeten worden’



Codes of Conduct

� Hoe om te gaan met onzekerheden en de grote 

beloftes? Doordat ‘harde’ regulering ontbreekt, beloftes? Doordat ‘harde’ regulering ontbreekt, 

toch enige regulering via codes of conduct

� Er zijn verschillende soorten Codes of Conduct:

� The responsible nano code

Nanorisk Framework� Nanorisk Framework

� EU Code of Conduct (voor lidstaten)

Wie houdt er toezicht? Sancties?



De horizon voorbij…



Uitdagingen voor de arbeidshygiënist

� In het debat de verschillende nano toepassingen 

ontrafelen. Er is niet één nanotechnologie!

� Risico’s van nanodeeltjes per stof, per toepassing 

bekijken; 

� Ontwikkelen van nieuwe meetmethoden & -strategieën� Ontwikkelen van nieuwe meetmethoden & -strategieën

� Blootstellingsbeoordeling (nano- grenswaarden?, 

additieregel?)additieregel?)

� Bedrijfsgrenswaarden v.s. veilige werkwijze

� Wees kritisch op informatie

� Er is niet één visie op risico’s en de handhaving er van


