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Inhoud

1. Waar gebeurd verhaal

Een leverancier en klant in een patstelling.

2. College

Omgaan met (nano-) risico‟s wie-wat-waar?

3. Poll/ Discussie



1. Waar gebeurd verhaal

Aanbod: “Zelfreinigende nano-coating”



De klant wil de nanocoating niet, want er zit nano in en hoe zit 

het dan met de risico‟s?

“Wij willen en kunnen de nano-coatings niet gebruiken 

zolang de wetgever het voorzorgprincipe toepast”



Leverancier gaat op zoek…
→ leverancier, A.I., onderzoekers, Internet…

VIB: ???

„Momenten van blootstelling?

mengen, spuiten, rollen, schuren, reinigen

„Beschikbaarheid‟ nanodeeltjes? (vrij/ gebonden?)

Eigenschappen nanodeeltjes? (oplosbaarheid; dierproefgeg.)

Hoogte blootstelling per processtap? (meetbaar?)

„Lot‟ in het lichaam? (vrijkomen uit matrix? de-aggregeren?)

Bescherming reguliere PBMs?
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Geen „zekere‟ antwoorden → Patstelling



2. College



Schadelijkheid?

Onoplosbare, slecht afbreekbare NP

↓

Oppervlak sterk vergroot & reactief

↓

“Reactive Oxygen Species”

↓



Blootstelling?

Werkhandeling → Emissie deeltjes? 

↓

Beheersmaatregelen?

⁄ \

„vrije‟ nanodeeltjes? ↔   „gebonden‟ nanodeeltjes?

↓ ↓

aggregatie? vloeistof/ vaste matrix?

↓ ↓

inademing? inademing?

↓ ↓

de-aggregatie? vrije NP?/ NP aan oppervlak?

↓ ↓

transport? transport?



Praten over nano-risico‟s

TC 229 Nanotechnologies

Working Party on NP



Advies over nano-risico‟s

MBK-

vraagbaak



Wiebe Bijker; Commissie Maatschappelijke Dialoog Nano

(NVvA-conf. 2010)

Onzekerheid → Impasse?

Als nieuwe technologie nog bij te sturen is,

zijn (eventuele) problemen nog niet duidelijk

↕

Als (eventuele) problemen eenmaal duidelijk

worden, is het moeilijk de snelle

ontwikkelingen nog bij te sturen.



Onzekerheid tijdelijk?

Maynard e.a., 2011 (vrij vertaald):

“Het is onwaarschijnlijk dat de beoordeling van 

risico‟s de steeds snellere ontwikkeling van nieuwe 

(nano-) materialen kan bijhouden. Er zal een 

groeiende kloof zijn (…)”



Afwachten maar?



Afwachten ≠ slim

Is „nano‟ een “getolereerd” risico?

Vrijwillige/ geaccepteerde:

roken, drinken, skieën

Onvrijwillige/ getolereerde: 

verkeersongevallen, („meeroken‟) 

Onvrijwillige/  niet-getolereerde: 

hoogspanningsmasten, rampen chemie 

onvrijwillige blootstelling aan nanodeeltjes??
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Afwachten ≠ slim

1600 handtekeningen tegen komst 380kV-lijn in oostflank

Door: Frits Verhagen | vrijdag 16 april 2010

http://www.hoofddorpsecourant.nl/


Afwachten ≠ slim

“Onrust voorkómen”? (te weinig openheid):

→ zorgen/ wantrouwen bij werknemers

- versterkt als over mensen beslist wordt

- versterkt door “eenzijdige juichverhalen”

→ invloed Twitter, Facebook, Blogs etc. 

Vrije val opkomstcijfer prik tegen baarmoederhalskanker

Er lijkt geen einde te komen aan de daling van het aantal meisjes dat zich laat inenten tegen 

Humaan Papilloma Virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.
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„Werkelijke‟ en “Ervaren” risico‟s…..

Ongefundeerde aids-angst Amerikaanse rechtbank heeft ernstige gevolgen

23-05-2008

Een Texaanse rechtbank heeft een HIV-geïnfecteerde man veroordeeld 

tot 35 jaar gevangenisstraf wegens het spugen naar een politieman. 

Volgens de jury is het speeksel van een HIV-geïnfecteerde 

„een dodelijk wapen‟.
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→Hulp bij advisering over nano/ onzeker risico

Adviezen uit o.a. IRCG, SER, BASF-Code of Conduct, EU-Code

Beoordeel en beheers niet alleen risico‟s zelf, maar beoordeel 

en beheers ook de perceptie van de risico‟s

Wees niet bang om „onrust te wekken‟

Niet communiceren geeft wantrouwen en (ongefundeerde) angst

Communiceren over wat bekend is, wat niet, en wat er gedaan 

wordt, bouwt vertrouwen op

Laat zien dat mogelijke risico‟s serieus genomen worden, en dat  

actie ondernomen wordt

→ werknemers betrekken

→ voorzorg hanteren



„Voorzorg‟ ≠ „Stoppen‟, maar „Actie‟ !

(Wiebe Bijker, NVvA-congres, 2010)

Maatregelen nemen, Actief onderzoeken, Openheid



Voorzorg = maatregelen nemen



Hulp bij maatregelen nemen

Op basis van huidige kennis

Veelal „prioritering‟ en „goede praktijken‟ (voorzorg)

Of:

+ Meten



→ Einde patstelling? 100% zekerheid?

v.b. BASF-Code: 

v.b. Goede Praktijk St.M.



Poll/ Discussie

Wie heeft al eens een bedrijf moeten adviseren over 

nano-risico‟s?

Wie voelde zich toen zeker van z‟n/ haar zaak?

Mag „nano‟ alleen worden toegepast als er 100% 

zekerheid is over de risico‟s voor werknemers?



Poll

Netwerk Nanobedrijven

7 april 2011



Poll

Wie beslist wanneer we genoeg weten, c.q. of het 

veilig genoeg is?

Overheid/ Arbeidsinspectie?

Producent/Leverancier?

Werkgever? (eindgebruiker)

Adviseur/ arbodienst?

Individuele werknemer? (recht op 

„werkweigeren‟?)

Netwerk bedrijven:

“Duidelijke regels van de overheid”.



reserve


