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In maart 2009 werd de CieMDN ingesteld 
met als doel het stimuleren en faciliteren 
van een maatschappelijke dialoog over 
nanotechnologie. Na de vele evenemen-
ten en discussies van de afgelopen twee 
jaar concludeerde de commissie dat 
Nederland verantwoord moet doorgaan 
met de ontwikkelingen op het gebied van 
nanotechnologie, maar met aandacht 
voor de risico’s die de technologie met 
zich meebrengt. 
Tijdens de afgelopen twee jaar bleek ook 
dat in de dialoog de bespreking van con-
crete nanoproducten centraal moet staan 
en niet nanotechnologie in het alge-
meen, omdat producten persoonlijke en 
maatschappelijke vragen bij deelnemers 
oproepen. 
Volgens het CieMDN is het logisch dat 
wetenschappers en ondernemers die 
zich met nanotechnologie bezighouden 
in het algemeen positief staan tegenover 
deze technologie en dat organisaties 

zoals de Consumentenbond en Stichting 
Natuur en Milieu meer oog hebben voor 
de mogelijke nadelen. De commissie ziet 
echter ook bij deze groepen een hoge 
mate van nuancering in hun opstelling.

Nanogestructureerde eiwitten
De toepassing van nanotechnologie in 
voeding is in enkele dialogen, internet-
discussies en theaterdebatten, aan de 

orde gekomen. De deelnemers bleken 
zich beduidend meer zorgen te maken 
over de veiligheid van nano in voeding 
dan bij andere toepassingsgebieden. 
Er moet eerst grondig worden getest 
of toepassingen van nanotechnologie 
in voeding wel veilig zijn. Tegelijkertijd 
kwam ook naar voren dat als de risico’s 
goed waren uitgezocht en deze beperkt 
zouden zijn er niet zoveel op tegen was. 
De optie om vlees te vervangen door 
nanogestructureerde eiwitten wordt 
zelfs als erg positief gezien. De huidige 
vleesvervangers voldoen niet aan de 
structuureisen.

Afwachtende houding
Nederlanders nemen een afwachtende 
houding aan ten aanzien van nanotech-
nologie als de toepassingen dichterbij 
hun lijf komen. “Nanocoating op de 
ramen van gebouwen of op de wand van 
de koelkast roept relatief weinig vragen 
op over de risico’s. Dat is wel het geval 
als het gaat om nanodeeltjes in voeding 
of cosmetica”, legt professor Peter Nij-
kamp, voorzitter van de CieMDN, uit. De 
‘dicht bij mijn lijf’-onderwerpen zoals 
gezondheid, persoonlijke verzorging, 
voeding en veiligheid en privacy zullen 

altijd hoog op de eigen agenda staan 
van Nederlanders. “De dialoog over deze 
onderwerpen zal continu gevoed moeten 
worden met nieuwe up-to-date informa-
tie over nanotechnologie die publiekelijk 
beschikbaar moet zijn”, aldus Nijkamp.
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Nederlanders weten steeds beter dan voorheen wat nanotechnologie is. Tegelijkertijd blijkt dat 

slechts een minderheid van de bevolking zich momenteel iets concreets kan voorstellen bij het 

woord ‘nanotechnologie’ en van degenen die zeggen het begrip te kennen blijft het voor eenderde 

een vaag concept. Deze conclusie trok de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie 

(CieMDN) in haar onlangs gepresenteerde eindrapport.

Nanotechnologie is 
bespreekbaar geworden

Dionne Irving

Rikilt-onderzoeker Hans Bouwmeester zal tij-
dens het VMT Food Event op 22 maart meer 
vertellen over de veiligheid van nanodeeltjes in 
voeding. Frans Kampers van de WUR geeft een 
overzicht van de mogelijkheden van nanotech-
nologie voor voeding. Koert van Mensvoort, 
bekend van de nanosupermarkt, zal de sessie 
afsluiten met een futuristisch beeld van nano-
technologie.
• www.vmt.nl

Meer weten over de veiligheid van 
nano in voeding?

‘Concrete nanoproducten 
moeten centraal staan’
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