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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Doelstelling onderzoek

Evaluatie van de momenteel beschikbare instrumenten en 

good practices die de praktijk (kunnen) ondersteunen bij het 

veilig werken met nanomaterialen op de werkplek

 Welke instrumenten?
 Bruikbaarheid en inzetbaarheid?
 Kwaliteit en onderbouwing?
 Aan te bevelen instrumenten?
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Projectstappen

1
• Inventarisatie instrumenten en good practices

2
• Opstellen criteria voor beoordeling

3
• Evaluatie van instrumenten en good practices
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 1 – Inventarisatie

 gerenommeerde ontwikkelaars (NL, EU, ISO, OECD, WHO, ..)

 wetenschappelijke literatuur

 ´grijze literatuur´ (rapporten)

 input van arbodeskundigenplatform (KIR-nano)

Lijst met ca 40 nano-tools
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria 

 welke tools zijn er?             (40 nano-tools)

 wat zijn dit voor tools?       (16 kenmerken)

 hoe staat het met:               (36 kenmerken)

 beschikbaarheid?
 toepassingsgebied?
 benodigd kennisniveau?
 gebruiksvriendelijkheid?
 kwaliteit?
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria voor identificatie
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria voor evaluatie
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria voor evaluatie (2)
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leek expert

onvoldoende goed
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 3 – Evaluatie nano-instrumenten

 Evaluatie op thema’s

 beschikbaarheid

 toepassingsgebied 

 benodigd kennisniveau 

 gebruiksvriendelijkheid

 kwaliteit

NVvA Symposium, april 2017



10

Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 3 – Evaluatie (2)

onvoldoende goed
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Waar staan we nu?

 Oplevering rapportage

 Ontsluiting informatie (website?)
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Dank voor uw aandacht!

www.caesar-consult.nl
daan.huizer@caesar-consult.nl of joost.vanrooij@caesar-consult.nl
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