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Technologie & Techniek

Het Nederlandse onderzoek naar de 
consumentenperceptie van nanotechno-
logie staat niet alleen. Onlangs publi-
ceerde de Britse voedselveiligheidsorga-
nisatie FSA een rapport over de percep-
tie van de Britse consument. Uit dat 
rapport bleek dat Britten positief staan 
tegenover nanotechnologie voor verpak-
kingen door de voordelen van een lan-
gere houdbaarheid en minder afval. Ook 
het gebruik van nanotechnologie om het 
zout- en vetgehalte in producten te ver-

lagen kan rekenen op goedkeuring. De 
deelnemers aan het onderzoek stonden 
echter negatief tegenover het gebruik 
voor ‘triviale’ doeleinden, zoals nieuwe 
smaken en texturen. “Dit onderzoek 
suggereert dat ondanks dat consumen-
ten sceptisch zijn over de motieven ach-
ter de introductie van nanotechnologie, 
ze toch enthou siast zijn als ze een dui-
delijk voordeel voor hen zien”, verklaart 
Andrew Wadge, FSA chief scientist. Deze 
laatste conclusie blijkt ook uit de resulta-
ten van de Nederlandse studie. Neder-
landse consumenten zijn positief als de 
technologie bijdraagt aan de persoonlij-
ke gezondheid of aan de eigen behoefte 
aan gebruiksgemak. Ook toepassingen 
die een bijdrage leveren aan een beter 
milieu, hebben een grotere kans op con-
sumentenacceptatie. 

Nanotechnologie is de toekomst
Opdrachtgever van de Nederlandse stu-
die was het ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). De 
Nederlandse overheid beschouwt nano-
technologie als een belangrijke technolo-
gie voor de toekomst. Bovendien is het 
domein voedsel en landbouw een van de 
vijf prioriteitsgebieden van de Neder-
landse regering. Die wilde weten hoe 
consumenten toepassingen van nano-
technologie in hun voedsel zullen bele-
ven, omdat juist op dit gebied maat-
schappelijke organisaties en burgers  
vragen zullen hebben over de voedsel-
kwaliteit van producten met nanotechno-
logie. In het onderzoek is uitsluitend 
gekeken naar nanotechnologie in relatie 
tot voedselkwaliteit en naar de perceptie 

van de Nederlandse consument. De 
onderzoekers deden bureauresearch. 
Daarnaast hielden ze 22 diepte-inter-
views en 6 focusgroepdiscussies. 
In overleg met EL&I en professor Frans 
Kampers van Wageningen UR bediscus -
sieerden de onderzoekers de volgende  
toepassingen:
– Smart Dust. Dit zijn heel kleine senso-

ren die de groei van landbouwgewas-
sen monitoren, zodat het gebruik van 
pesticiden, kunstmest en water effi-
ciënt wordt afgestemd.

– Melkfiltratie. Nanofiltratie verwijdert 
bacteriën waardoor zonder hitte melk 
lang houdbaar kan worden gemaakt.

Bedrijven moeten de risico’s en voordelen van nanotechnologische toepassingen in voedsel en 

landbouw op hetzelfde niveau brengen. Dit zal de consumentenperceptie over nanotechnologie 

ten goede komen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research. 

Consumenten denken nog nauwelijks na over nanotechnologie, maar de overheid moet de 

consumentenperceptie blijven monitoren, omdat deze kan veranderen. 

WUR-rapport over consumentenperceptie nanotechnologie

‘Het moet relevant zijn’

‘Van consumenten moet 
voedsel natuurlijk zijn’

Uit het onderzoek concluderen 
de onderzoekers dat nanotech-
nologie nog nauwelijks leeft bij 
consumenten.
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– Onvu-sticker. Deze sticker met nano-
technologie toont de houdbaarheid 
van producten afhankelijk van de tijd 
en bewaartemperatuur.

– PET-flessen. Door de huidige PET-fles-
sen een laag van nanogrootte aan de 
binnenkant te geven, zijn ze ondoor-
dringbaar voor zuurstof en kunnen ze 
in plaats van glazen flessen worden 
gebruikt.

– Koffiecreamer. Dit product bevat silica 
om te voorkomen dat het klontert. 
Door het tot nanogrootte te vermalen 
neemt de werking van het ingrediënt 
toe en hoeft er minder te worden toe-
gevoegd.

– Heldere dranken. Nanotechnologie 
maakt het mogelijk om gezonde stof-
fen aan drank toe te voegen zonder 
dat dit de smaak en de helderheid van 
de drank beïnvloedt.

Geen bezwaar
Uit het onderzoek concluderen de onder-
zoekers dat nanotechnologie nog nauwe-
lijks leeft bij consumenten. Pas door te 
praten over toepassingen en door voor-
beelden te tonen, krijgen de consumen-
ten enig idee van wat nanotechnologie is. 
Het merendeel lijkt nog geen bezwaar te 
hebben tegen nanotechnologie in voed-
sel en landbouw. Dit kan wel per toepas-
sing verschillen. Op zich is het niet gek 

dat consumenten niet precies weten wat 
nanotechnologie inhoudt. Nationaal en 
internationaal voeren wetenschappers 
nog steeds intensief overleg over de defi-
nitie van nanotechnologie en aanverwan-
te termen als nanodeeltjes en nanomate-
rialen. 

Natuurlijk
De consument wil natuurlijk. VMT schreef 
al eerder over deze trend die nog steeds 
actueel is. Deze behoefte speelt ook een 
rol bij nanotechnologie.
‘Voedsel moet natuurlijk zijn en niet 
technologisch’ is de opvatting van de 
consument. Het begrip ‘natuurlijkheid’ 
speelt een sleutelrol in de perceptie van 
consumenten en dan vooral in de percep-
tie van risico’s. 
De consumenten die meededen aan het 
onderzoek gaven aan als ‘natuurlijk’ 
voedsel te zien: voedsel geproduceerd, 
dus verbouwd en verwerkt, zonder of 
door zo min mogelijk gebruik te maken 
van technologie. Ongezond is dat wat in 
je lichaam komt en daar ‘van nature’ niet 
thuishoort. 

Rol van stakeholders
Nanotechnologie lijkt geen probleem te 
zijn voor consumenten zolang het een 
natuurlijke toepassing betreft. Relevantie 
blijkt belangrijk voor consumenten. Daar 
ligt voor bedrijven een belangrijke taak, 
concluderen de onderzoekers. Uit de 
focusgroepdicussies kwam de spanning 
tussen de risico’s versus de voordelen 
die met een toepassing gepaard gaan 
dui delijk naar voren. De ‘voorstanders’ 
zien vaak de persoonlijke voordelen, de 
‘tegenstanders’ maatschappelijke 
risico’s. 
Tijdens de discussies werden de persoon-
lijke voordelen vaak niet zo overtuigend 
in de groep naar voren gebracht als de 
maatschappelijke risico’s; hierdoor krijgt 
risicoaanpak de overhand. Ditzelfde 
gevaar dreigt in een maatschappelijke 
discussie, vrezen de onderzoekers. Vol-
gens hen moeten bedrijven werk maken 
van het op hetzelfde niveau brengen van 
de voordelen als de risico’s en eventueel 
aansluiting zoeken bij ngo’s rondom 
nanotechnologie. 
De overheid moet de consumentenper-
ceptie blijven monitoren, omdat deze 
zich nu nog in een beginstadium bevindt. 
De perceptie kan op termijn veranderen. 
Zaak is dan om op tijd met goede en 
betrouwbare informatie te komen.

Informatie
De overheid of maatschappelijke organi-
saties discussiëren nauwelijks met con-
sumenten over nanotechnologie. Daarom 
lijkt voedselveiligheid nog nauwelijks een 
rol te spelen. Zodra consumenten meer 
informatie over risico’s en toepassingen 
krijgen, worden ze kritischer. Momenteel 

wordt relatief veel onderzoek gedaan 
naar nanotechnologie in voedsel en land-
bouw en de mogelijke risico’s op korte en 
langere termijn, bijvoorbeeld door een 
instituut als het Rikilt.  

Bron: Consumentenperceptie van nanotechnolo-
gieën in voedsel en landbouw: een eerste verken-
ning, januari 2011, Wageningen UR Food & Bio-
based Research. 

WUR-rapport over consumentenperceptie nanotechnologie

‘Het moet relevant zijn’

Dionne Irving

De Commissie Maatschappelijke Dialoog Nano-
technologie (CieMDN) werd in 2009 ingesteld 
met als doel het stimuleren en faciliteren van 
een maatschappelijke dialoog over nanotechno-
logie. Na de vele evenementen en discussies van 
de afgelopen twee jaar concludeerde de com-
missie dat Nederland moet doorgaan met de 
ontwikkelingen op het gebied van nanotechno-
logie, maar met aandacht voor de risico’s die de 
technologie met zich meebrengt. 

Grondig testen
De deelnemers bleken zich beduidend meer zor-
gen te maken over de veiligheid van nano in 
voeding dan bij andere toepassingsgebieden. Er 
moet eerst grondig worden getest of toepassin-
gen 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. 
“Nanocoating op de ramen van gebouwen of 
op de wand van de koelkast roept relatief wei-
nig vragen op over de risico’s. Dat is wel het 
geval als het gaat om nanodeeltjes in voeding 
of cosmetica”, legde professor Peter Nijkamp, 
voorzitter van de CieMDN, uit bij de presentatie 
van het eindrapport. 

Meer zorgen over nano in voeding

‘De overheid moet de 
consumentenperceptie blijven 
monitoren’
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