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Inleiding: Als één van de nieuwe technologieën is nanotechnologie opgedoken in een 

breed gebied van industrieën en toepassingen. Tegen de tijd dat regelgevers zich bewust 

werden van potentiële leemtes in richtlijnen die betrekking hadden op de nano-specifieke 

aard van chemische stoffen en producten, waren er al producten op de markt. 

Wetenschappelijk bewijs uit onderzoek moest nog worden ontwikkeld. Dit gebrek aan 

tijdige afstemming vormde een cruciale hindernis om op passende wijze de risico's van 

nanotechnologie te beheersen. De maatschappij blijft op dit moment ook nog steeds 

onzeker over nanomaterialen / nanotechnologie en mogelijke risico's voor de gezondheid 

van de mens, terwijl zij tegelijkertijd veel baat zouden kunnen hebben bij het gebruik 

van nanomaterialen in innovatieve materialen, producten en toepassingen.  

 

Methoden en technieken: TNO ontwikkelt kennis om industrieën te ondersteunen bij 

het betrekken van de veiligheid van hun (nano) product bij de innovatie van nieuwe 

materialen en producten, door middel van: 1) ontwikkeling van innovatieve 

hulpmiddelen, 2) begeleiding en training ter ondersteuning van veilige innovatie en 3) 

risicobeheer voor innovatieve MKB-bedrijven, brancheorganisaties en de industrie. Deze 

activiteiten bestaan uit samenwerkingsactiviteiten in verschillende H2020 EU-projecten 

(NanoREG2, NanoFase, CaLIBRAte, EC4SafeNano, Gov4Nano) en resulteren in de 

ontwikkeling van verschillende innovatieve risicobeoordelingsmodellen in een toolbox 

met: LICARA nanoSCAN, Guidenano Tool, SUN Decision Support System, CALIBRAte 

system-of-systems, NanoSafer, Stoffenmanager Nano. Verdere ontwikkelingen richten 

zich op Safe-by-Design (SbD) en Safe Innovation en de koppeling daarvan aan wet- en 

regelgeving.  

 

Resultaten: Het Nederlandse Nanocentre (www.nanocentre.nl) geeft informatie en 

feedback aan producenten en gebruikers van nanomaterialen en wordt verbonden met 

het Europese EC4SafeNano-initiatief, als een internationaal “nanosafety platform”. Een 

discussie over de (te) geringe inbreng van arbeidshygiënisten in de chroom-6 

problematiek en wat hieraan te doen.  

 

Conclusie: Voor toekomstige en opkomende technologieën zoals nanotechnologie is 

duidelijke communicatie over de stand van de techniek, kennis, concepten over 

risicoperceptie, transparantie over het omgaan met onzekerheden van het allergrootste 

belang. Dit helpt om de risicoperceptie van het publiek ten aanzien van nanomaterialen 

te beïnvloeden, hun markt te vergroten en bedrijven helpen bij het anticiperen op 

mogelijk conservatieve regelgeving.  

 

http://www.nanocentre.nl/

