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Inleiding
Volgens wetenschappers en politici staan we momenteel aan het begin van een nieuwe industriële
revolutie. Deze industriële vernieuwing wordt gekenmerkt door nieuwe informatie-, bio-, en eco-technologieën die het productieproces domineren. De productiestijging komt voort uit innovatie en kennistechnologie. Fossiele brandstoffen worden verdrongen door meer duurzame energiebronnen en efficiënter
energiegebruik en het winnen van energie uit afval. Internet en draadloze communicatie vervangen de
vaste communicatienetwerken. Deze hoogwaardige technologische vernieuwing die plaatsvindt wordt
samengevat in de term Smart Industry.
Smart Industry omvat alle inspanningen die als doel hebben: het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen
zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en op maat gemaakt kan produceren. Dit betekent
meer maatwerk, producten die tot stand komen afgestemd op de wensen van de klant, hergebruik van
materialen, reductie en hergebruik van afval en de inzet van duurzame energiebronnen. Innovaties
hierbij zijn robotisering, 3D-printing, nanotechnologie en het Internet of things (communicatie tussen
machines onderling).
In deze notitie wordt specifiek ingegaan op nanotechnologie; tot welke mooie toepassingen deze innovatie leidt en welke mogelijke nadelen er aan kleven.

Definitie van nanotechnologie
Wat is nu eigenlijk nanotechnologie? Nanotechnologie houdt zich bezig met het ontwikkelen van technieken waarmee deeltjes kleiner dan 100 nanometer kunnen worden gemaakt, veranderd en gebruikt
voor toepassingen in onder andere: materialen, voeding, elektronica en geneesmiddelen. 1 nanometer
is 1 miljoenste millimeter, ongeveer 80.000 keer kleiner dan de dikte van een menselijke haar.
Op nanoschaal krijgen materialen unieke eigenschappen: ze worden bijvoorbeeld ultrasterk, extreem
zuinig of waterbestendig. De kleine afmetingen geven de deeltjes eigenschappen die wezenlijk anders
zijn dan grotere elementen van hetzelfde materiaal.
Nanotechnologieën worden toegepast op allerlei gebieden zoals gezondheidszorg (geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen), ICT (computerchips), auto-industrie (kraswerende lakken), consumentenproducten (tandpasta, deodorant, cosmetica), verlichting, laboratorium- en kantoorapparatuur, voeding,
milieu (waterzuivering) en landbouw, veiligheid, lucht- en ruimtevaart en duurzame energie.
Ook binnen de Bouwwereld is de nanotechnologie in opkomst. Nanotechnologie wordt toegepast in
bouwtoepassingen, betonmortel en betonproducten. Te denken valt aan toepassingen in hoge sterkte
beton (UHPC), zelf reinigend beton (ZR), zelfverdichtend beton (SCC), vezeltoevoegingen aan beton, etc.
Nanotechnologie is meer dan alleen producten met deeltjes op nanoschaal. Soms zijn onderdelen van
producten tot op nano-niveau verkleind (zoals bij nano-electronica, bijvoorbeeld chips in computers en
mobiele telefoons). Andere producten zijn gemaakt met gebruik van nanotechnologie zonder dat in het
product zelf nanodeeltjes of nanostructuren zijn verwerkt.
De vraag die bij de toepassingen van nanotechnologie boven komt is: Wegen de voordelen van nanotechnologie op tegen de eventuele nadelen? Is nanotechnologie wel beheersbaar? Moet de stand der
techniek leidend zijn of niet? Iets wat technisch mogelijk is, hoeft nog niet wenselijk te zijn, zeker niet
als de gevolgen niet in te schatten zijn. Is nanotechnologie nu een zegen of een vloek? Of beide?
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Medische toepassingen van Nanotechnologie
De meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden van nanotechnologie vind je in de medische wetenschap. Binnen de medische wereld neemt de nanotechnologie een hoge vlucht en er worden prachtige
en belangwekkende toepassingen gevonden. Om een kijkje te geven in de ‘keuken’ van de medische
wetenschap volgen hier een aantal aansprekende voorbeelden.
Nanodeeltjes in strijd tegen kanker
Zo onderzoeken Amerikaanse onderzoekers of nanodeeltjes van goud en silicium ingezet kunnen worden om darmkanker in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een
nieuwe techniek om beginnende tumoren in het lichaam op te sporen, namelijk de inzet van ‘moleculaire verkenners:’ moleculen die in het lichaam kankercellen herkennen en zich eraan vasthechten. Met
bijvoorbeeld speciale microscopische technieken worden deze moleculen – en daarmee dus de tumor
– zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.
Een belangrijk criterium is wel dat een moleculaire verkenner veilig toegepast kan worden bij patiënten. Het is onderzoekers van de Stanford University (VS) inmiddels gelukt een moleculaire verkenner
te ontwikkelen die geen schadelijke gevolgen heeft voor de patiënt. Dat blijkt volgens de onderzoekers
uit succesvolle testen op muizen. Het gaat om nanodeeltjes van goud met een coating van silicium, van
zo’n honderd nanometer groot. Deze nanodeeltjes zijn in staat in je lichaam tumoren op te sporen die zó
klein zijn dat je nog geen ziekteverschijnselen hebt.
De nanodeeltjes bevatten aan de buitenkant moleculen die specifiek hechten aan kankercellen. Artsen zouden in de toekomst de nanodeeltjes in kunnen spuiten bij patiënten en vervolgens zien waar ze
ophopen. Op dit moment richten de moleculen die aan de nanodeeltjes hangen zich op tumoren in de
darm, maar volgens de onderzoekers kunnen ook moleculen gebruikt worden die specifiek hechten aan
kankercellen in de borst, long of prostaat. De volgende stap is nu het testen van de onderzoeksmethode
op patiënten.
Nano als wapen tegen de ziekenhuisbacterie
Een andere toepassing van nanowetenschap is bij bestrijding van bacteriën. MRSA, de welbekende
ziekenhuisbacterie, is ongevoelig voor verschillende antibiotica en daardoor moeilijk te behandelen.
Nano-ingenieurs ontwikkelden een hydrogel met nanosponzen die gifstoffen van de bacterie uit de
bloedbaan verwijdert. Bij muizen neemt de omvang van geïnfecteerde wonden af na behandeling met de
hydrogel, zonder dat daar antibiotica aan te pas komen.
In 2013 liet het onderzoeksteam van de Universiteit van Californië al zien dat speciale nanodeeltjes in
staat zijn om de gifstoffen van bacteriën (toxinen) te absorberen. De hydrogel dankt zijn werking aan de
miljarden nanosponzen die erin zitten. Zo’n nanospons is een speciaal nanodeeltje, gecoat met het celmembraan van een rode bloedcel. Hierdoor lijken de nanodeeltjes sprekend op echte rode bloedcellen.
Zodra de MRSA-gifstof zich probeert te hechten aan een vermomd nanodeeltje, wordt hij direct gevangen en onschadelijk gemaakt.
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Een behandeling met nanosponzen verwijdert dus de gifstoffen, maar laat de bacterie zelf ongemoeid.
Toch verwachten de onderzoekers dat het mogelijk is om een MRSA-infectie helemaal te genezen. De
gifstoffen fungeren niet alleen als wapen, maar ook als schild voor de bacteriën die ze produceren. Door
de gifstoffen te verwijderen, raken de bacteriën verzwakt en hebben de afweercellen van de patiënt een
grotere kans om de vijand te verslaan. Het grote voordeel van deze aanpak is dat er geen antibiotica aan
te pas komt. Bestaande resistentie van antibiotica zal op deze behandeling dan ook geen effect hebben.
Nano als superpleister
Wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn bezig met het ontwikkelen van een
slimme wondpleister op basis van een door hen ontdekte supergel. De gel, die lijkt op materiaal in het
menselijk lichaam, moet de wondheling bevorderen en littekens helpen voorkomen. Naast de gelijkenis
met het menselijk lichaam heeft de gel nog een groot voordeel: hij is te besturen. Door met de lengte
van de polymeren te spelen is in te stellen bij welke temperatuur het polymeer van vloeibaar verandert
in een gel. Aangetoond is dat de gel niet giftig is, goed wordt opgenomen door het lichaam en na verloop
van tijd ook weer door het lichaam afgebroken. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de gel helpt om
wonden te helen.
Nano als vervoersmiddel voor medicijnen
Nog spectaculairder zijn de elektrisch aangedreven nanomotoren die ingenieurs uit Texas onlangs
ontwierpen. Zij bouwden een supersnelle nanomotor die elektrische energie omzette in beweging. Het
synthetische motortje is 500 keer kleiner dan één zoutkorrel.
Uit experimenten bleek dat de motor vijftien uur aan één stuk door kan ronddraaien met een snelheid
van 18.000 rondjes per minuut: dezelfde snelheid als waarmee de schroef van een vliegtuigmotor ronddraait.
Dit brengt de volgende stap in de medische technologie dichterbij, namelijk de minuscule apparaatjes
van slechts tientallen nanometers groot die zich zelfstandig door het menselijk lichaam kunnen bewegen. Bijvoorbeeld om op het juiste moment insuline af te leveren in mensen met suikerziekte. Of om
kankercellen op te sporen en te vernietigen zonder dat gezonde cellen er schade van ondervinden.
Er is al geoefend met het afgeven van medicijnen. De onderzoekers bedekten het oppervlak van de nanomotors met biochemische moleculen. Vervolgens lieten ze de motor in beweging komen. Hoe sneller
de propeller draaide, hoe sneller de moleculen werden afgegeven. De volgende testfase is de motortjes
testen in een omgeving met levende cellen.
Deze medische toepassingen hebben allemaal een hoog science fictiongehalte en bevinden zich vaak
nog in een experimenteel stadium. Ze zijn getest in een laboratoriumomgeving en in het gunstigste
geval blijkt uit testen op proefdieren dat de technologie veilig zou zijn voor gebruik op patiënten (al betekent succesvol getest op muizen niet per definitie dat de toepassing op mensen ook met succes en zonder bijwerkingen kan plaatsvinden). Er moet dus nog veel aanvullend onderzoek gedaan worden maar
als de wetenschappers hun beloften waar kunnen maken, dan leidt nanotechnologie tot een revolutie in
de medische wetenschap.
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Mogelijke risico’s van nanotechnologie
Nanodeeltjes zijn chemisch gezien niet anders dan grotere deeltjes, maar kunnen door hun eigenschappen een andere giftigheid hebben. Daarnaast kunnen ze na blootstelling op andere plaatsen in het
menselijk lichaam terecht komen dan grotere deeltjes. Uit onderzoek blijkt dat kenmerken als een sterk
vergroot oppervlak en verbinding en aanklontering van deeltjes de toxicologische eigenschappen van
nanodeeltjes veranderen. Daarmee kunnen ze biologische systemen in ons lichaam anders beïnvloeden
dan grotere delen van dezelfde stof.
Onderzoeken laten zien dat wanneer de longen blootgesteld worden aan nanodeeltjes er sterkere
nadelige effecten op de longen kunnen optreden dan bij blootstelling aan grotere deeltjes. Oppervlakte
eigenschappen, en met name de mogelijkheid tot vrije vorming van de deeltjes lijken hierbij een belangrijke rol te spelen.
Een recente studie naar de risico’s van koolstofnanobuisjes laat zien dat het mogelijk schadelijke effect
van koolstofnanobuisjes mede afhankelijk is van de lengte en mate van kluwenvorming van het deeltje.
Koolstofnanobuisjes langer dan vijftien micrometer, kunnen ontstekingsreacties veroorzaken die lijken
op de lichamelijke reactie op blootstelling aan asbest. Dit effect wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
vezels die een lengte-diameter verhouding hebben die vergelijkbaar is met die van asbestvezels. Momenteel is nog onvoldoende onderzocht welke criteria essentieel zijn om nanodeeltjes te karakteriseren
en te vertalen naar een relevante dosis, maar uit voorzorg wordt het veiligheidsrisico van nanobuisjes
veelal gelijkgesteld aan asbestdeeltjes.
Door hun eigenschappen zijn nanodeeltjes in staat om natuurlijke barrières in het lichaam te passeren
die door de stoffen in microvorm niet genomen kunnen worden. Hierdoor kunnen ze in de bloedbaan
terecht komen en op die manier naar andere organen getransporteerd worden (ter illustratie: een rode
bloedcel heeft een diameter van circa 5.000 nm), bovendien kunnen ze de bloed-hersenbarrière passeren. Proefdieronderzoek naar nanodeeltjes van koolstof en goud heeft aangetoond dat deze deeltjes ook
via de neus en de reukzenuw de hersenen kunnen bereiken.
Doordat de nanodeeltjes andere fysische eigenschappen hebben dan de niet nano varianten van dezelfde
stof, zullen er andere grenswaarden voor blootstelling aan nano geformuleerd worden. Blootstelling
van deeltjes in niet nanovorm wordt meestal uitgedrukt als concentratie in milligram per kubieke meter
lucht. Momenteel is er nog geen eenduidige universele fysisch/chemische parameter om de risico’s van
de blootstelling aan nanodeeltjes in uit te drukken.
Uit het voorgaande blijkt dat er dringend meer wetenschappelijk onderzoek nodig is naar de eigenschappen van nanodeeltjes en de invloed die deze nanodeeltjes kunnen hebben bij opname door het
menselijk lichaam. Nanodeeltjes kunnen via de luchtwegen in de longen komen. Ze zijn zo klein dat ze
zelfs in de bloedbaan kunnen komen en zich kunnen verplaatsen naar belangrijke organen en de hersenen. De opname van nanodeeltjes via de huid is nog onvoldoende onderzocht. Waar de nanodeeltjes
blijven, als ze zich eenmaal in het lichaam bevinden, of ze zich ophopen of toch door het afweermechanisme van het menselijk lichaam worden afgebroken; we weten het eenvoudigweg niet.
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Toepassing van nanotechnologie in voeding en voor het
verkrijgen van drinkwater
Niet alleen werknemers kunnen bij het uitoefenen van hun werk te maken krijgen met nano-deeltjes en
nanotechnologie, ook consumenten komen in aanraking met nanotechnologie. De nano-toepassingen
dringen bij wijze van spreken door de voordeuren de huizen binnen, via allerlei consumentenproducten,
maar ook via toepassingen in drinkwater en voedsel.
Watermaatschappijen zetten nanotechnologie in voor het filteren van drinkwater. Met nanotechnologie zijn filters te maken waarvan de gaatjes allemaal precies even groot zijn. Op deze manier kunnen
micro-organismen en bacteriën uit het water gefilterd worden. Ook kan men het aantal gaatjes per
vierkante centimeter vergroten, waardoor het filteren sneller verloopt. Nederlandse onderzoekers
ontwikkelden daarnaast een hybride membraam die kan helpen om zout water op een energiezuinige
wijze te ontzilten. Deze ontwikkeling roept de volgende intrigerende vraag op: Zijn de nanofilters van de
waterbedrijven zo verfijnd dat ze in staat zijn de wellicht schadelijke nanodeeltjes die in het drinkwater
terechtgekomen zijn er weer uit te filteren? Het antwoord op deze vraag laat nog op zich wachten.
Nanotechnologie wordt ook toegepast in voedsel, bijvoorbeeld om voedsel langer vers te houden. Daarnaast maakt de techniek het mogelijk om geheel nieuwe producten te maken. Van verschillende voedingsmiddelen is bekend dat er nanotechnologie voor is gebruikt. Onduidelijk is echter om hoeveel en
welke toepassingen het precies gaat. De roep om helderheid neemt daardoor toe.
Ook de Europese Unie heeft het gebruik van nanotechnologie in voedsel onderzocht. Bekende toepassingen zijn: nano-silica als antiklontermiddel in poedervormige soepen en sauzen of als smaakversterker
in thee. Daarnaast worden bijvoorbeeld ‘gezondheidsdrankjes’ met nano-zilver via internet aangeboden.
Een andere veelgebruikte techniek in de voedselindustrie is het zogenaamde encapsulatie. Met behulp
van nano-zeven worden ingrediënten opgesloten in een soort mini-capsules. Dit geeft het effect dat light
mayonaise hetzelfde smaakt als de volvette variant. De deeltjes in dit product bestaan van buiten uit vet,
maar van binnen uit water. Je proeft dus de volle smaak van mayonaise, maar eet grotendeels water.
‘Nanovoedsel’ wordt beschouwd als veelbelovend, maar er zijn ook nog veel vragen. Zo bestaat onduidelijkheid over het gezondheidsrisico van synthetische, niet-afbreekbare nanodeeltjes. In 2008 gaf de
European Food Safety Authority aan de veiligheid van gezondheidsdrankjes met nano-zilver niet te kunnen garanderen. Ook de Nederlandse RIVM en Voedsel en Waren Autoriteit pleiten voor meer risico-onderzoek.
Een concreet voorbeeld van een nanotoevoeging aan voedsel waar wel enig wetenschappelijk onderzoek
naar is gedaan, is de eerder genoemde nanosilica (een zand-/kwartsachtige stof). Nanosilica is aanwezig in verschillende voedingsmiddelen, bijvoorbeeld als antiklontermiddel (siliciumdioxide E551) in
instant soepen en oploskoffie. De deeltjes uit deze voedingsmiddelen blijken de nanovorm te behouden
in het maagdarmkanaal; ze lossen dus niet op. Het is niet duidelijk wat een langdurige lage blootstelling
aan nanosilica via voedsel voor effecten op de gezondheid van mensen heeft.
Uit onderzoek bij muizen blijkt wel dat inslikken van zeer grote hoeveelheden nanosilica tot beschadiging van levercellen en -weefsel kan leiden. Kennelijk verlaten de nanodeeltjes ergens onderweg in de
spijsvertering het maagdarmkanaal en klonteren samen in de lever. Wanneer de stof direct in het bloed
geïnjecteerd wordt zijn lagere doseringen al schadelijk. Verder zijn er aanwijzingen dat nanosilica in
weefsel kan stapelen. Stapeling betekent niet per definitie dat er een gezondheidsrisico is, maar wel dat
dit zorgvuldig onderzocht moet worden. Goede informatie over de eventuele ophoping van nanosilica in
weefsels en kwantitatieve informatie over de opname hiervan uit voeding, is daarom van belang om tot
duidelijke uitspraken over mogelijke gezondheidsrisico’s te komen.
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Uit onderzoek blijkt dat 87% van de consumenten vindt dat op het etiket van voedingsmiddelen vermeld
moet staan dat er bij de productie nanotechnologie is gebruikt. Het is de vraag of ‘etikettering’ helpt om
een weloverwogen keuze te maken. We weten van veel nanodeeltjes nog niet of ze veilig of onveilig zijn.
Vermelding op het etiket is dus geen garantie voor veiligheid en tegelijkertijd zegt het niets over een
gezondheidsrisico. Het geeft de consument wel de mogelijkheid om bewust te kiezen voor wel of geen
nano-ingrediënten. De verwachting is dat het aantal toepassingen van nanomaterialen in voeding en
andere producten zal blijven toenemen.
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Overheidsbeleid
De Nederlandse overheid hecht zeer aan de ontwikkeling van nanotechnologie vanwege de kansen die
zij biedt voor economische groei en maatschappelijke vraagstukken. Nanotechnologie doet haar intrede
op verschillende terreinen en zal volgens de overheid de komende jaren een belangrijke bijdrage gaan
leveren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid (nieuwe
medische apparatuur), duurzaamheid en klimaat (zuinige auto’s en trucks), alternatieve duurzame energiebronnen (productie van zonnecellen, elektrisch rijden en slimme energienetten), en voeding (besturingen voor duurzame tuinbouw met minimaal gebruik van grondstoffen).
De overheid hanteert volgens eigen zeggen een voorzichtige strategie ten aanzien van het omgaan met
nanodeeltjes. Men wil geen herhaling van het asbestdossier waarbij asbest massaal in allerlei producten en constructies werd toegepast en waar pas jaren later bleek dat asbest gezondheidsrisico’s met
zich meebracht. De overheid streeft allereerst naar een situatie waarin mens en milieu geen of slechts
verwaarloosbare risico’s lopen bij de toepassing van nanodeeltjes.
Daarnaast kan weging plaatsvinden van de economische en maatschappelijke kosten en baten die
samenhangen met de eventuele risico’s. Hiervoor is het nodig dat de samenleving inzicht krijgt in de
risico’s die zijn verbonden aan de ontwikkeling en toepassing van nanodeeltjes. Primair ligt volgens de
Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid bij die ondernemingen die de nanodeeltjes produceren
en toepassen. De overheid moet er op toezien dat die verantwoordelijkheid op adequate wijze wordt
ingevuld. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties.
Op papier heeft de overheid het nanoprobleem dus getackeld en zich al ingedekt door de verantwoordelijkheid bij de ondernemingen die met nano werken te leggen. De vraag is echter of nanotechnologie nog
wel beheersbaar is. Wat als ondernemingen onder druk van concurrentie in binnen- en buitenland toch
nanoproducten op de markt brengen waarbij deeltjes verwerkt zijn die uiteindelijk schadelijk zijn voor de
volksgezondheid?
De wens om de ontwikkeling van nanotechnologie te monitoren blijkt uit het aantal onderzoeken die in
opdracht van de overheid hebben plaatsgevonden.
Het Ministerie van SZW liet in 2010 een marktonderzoek doen door de Voedsel en Waren Autoriteit
(VWA) naar de aanwezigheid van consumentenproducten met nanomateriaal op de Nederlandse markt.
De VWA constateert dat er in zo’n 120 producten op de Nederlandse markt nanomateriaal verwerkt is.
Veelal gaat het hierbij om cosmeticaproducten, lakbeschermers van de auto-industrie en vuil- en vochtafstotende kledingvezels.
Uit eerder TNO onderzoek in 2009 naar “Vervaardiging en (professioneel) gebruik van nano-eindproducten in Nederland” bleek al dat blootstelling onder meer mogelijk is in verf- en drukinktindustrie, metaal-oppervlaktebehandeling, bouw, autoschadeherstel-, schoenherstel-, schoonmaak-, en textielsector. Het optreden van blootstelling wil niet zeggen dat hierbij ook risico’s zijn aangetoond. De meeste,
maar niet alle, bedrijven nemen maatregelen om de risico’s te beheersen. TNO laat zich er verder niet
over uit of deze maatregelen succesvol zijn.
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De Arbeidsinspectie heeft van december 2010 tot mei 2011 een inspectieproject uitgevoerd om in beeld
te brengen hoe bedrijven omgaan met nanodeeltjes. Daaruit blijkt dat de geïnspecteerde bedrijven bij
het werken met nanodeeltjes (algemene) beheersmaatregelen nemen gericht op het verlagen van de
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij een groot aantal bedrijven ontbreekt wel specifieke aandacht
voor nanodeeltjes in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Verder constateert de Arbeidsinspectie
dat de beschikbaarheid van informatie over de aanwezigheid van nanodeeltjes in de keten van producent
naar eindgebruiker een knelpunt vormt.
Ook de SER volgt de ontwikkeling van de nanotechnologie met een kritische blik.
In 2009 publiceerde de SER het advies ‘Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek.’ Centraal daarin
staat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die op de werkvloer met nanodeeltjes werken.
Uitgangspunt is dat stoffen met onzekere of onbekende risico’s, waartoe ook nanodeeltjes behoren, behandeld moeten worden als (zeer) gevaarlijke stoffen. Dat houdt in dat het beleid en de uitvoeringsmaatregelen in die gevallen gericht moeten zijn op het voorkomen of minimaliseren van de blootstelling van
werknemers. De huidige Arbowet en -regelgeving en de Europese stoffenwetgeving (REACH) vormen
volgens de SER de basis voor het treffen van beschermende maatregelen.
Primair is de werkgever daarvoor verantwoordelijk uit hoofde van zijn zorgplicht, neergelegd in de
Arbowet. Dat impliceert dat de inspanning van de werkgever erop gericht moet zijn blootstelling aan
nanodeeltjes te voorkomen en – in gevallen waarin blootstelling onvermijdbaar is – de blootstelling wat
betreft duur en omvang zo beperkt mogelijk te houden.
De SER heeft in maart 2012 in een rapport de voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische
nanomaterialen bepaalt. De SER constateert een toenemend gebruik van synthetische nanodeeltjes
in producten en voorziet mogelijke gezondheidsrisico’s. Normaal gesproken wordt de beroepsmatige
blootstelling beoordeeld aan de hand van een aanvaardbare grenswaarde, wat ook voor nanodeeltjes
uit nanomaterialen wenselijk is. De Gezondheidsraad heeft echter aangegeven dat de huidige wetenschappelijke kennis te beperkt is om een gezondheidskundige grenswaarde te kunnen afleiden voor
nanodeeltjes. Daarom komt de SER met een voorzorgsmaatregel, namelijk voorlopige nanoreferentiewaarden, totdat de medische wetenschap de veilige grenswaarden heeft vastgesteld. Deze voorlopige
grenswaarden zouden volgens de SER moeten worden doorvertaald naar cao-afspraken en opgenomen
in arbocatalogi.
Toch blijft het ook voor politici en organisaties als de SER een worsteling hoe om te gaan met nano. De
voordelen van nanotechnologie zijn genoegzaam bekend. Daar kan geen mens tegen zijn. Wat echter de
nadelen zijn van nanomateriaal is onduidelijk, simpelweg omdat er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan is en omdat veel effecten pas na een langere periode duidelijk worden. Testresultaten
uit een laboratoriumomgeving geven ook niet altijd zekerheid, omdat niet alle omstandigheden van de
buitenwereld succesvol kunnen worden nagebootst. Een succesvolle test op muizen in een laboratorium
geeft nu eenmaal geen garantie voor een veilige toepassing van nano op mensen!
Wetenschappers pleiten wel voor registratie van gebruik van nanomaterialen. Die registratie kan alleen
door politieke druk tot stand komen. Gezien de open markteconomie zal registratie niet op nationaal
niveau, maar op Europees niveau verplicht gesteld moeten worden. Wellicht dat er zelfs moet worden
opgeschaald naar registratie op internationaal niveau, maar of dat politiek haalbaar is, is maar de vraag.
Tot op heden lukt het al niet om een Europese registratieplicht te realiseren.
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Consumenten geven wel aan behoefte te hebben aan duidelijkheid over nano toepassingen, met name
in de voedselindustrie. Als duidelijk is dat er bij een bepaald product nanotechnologie gebruikt is en dit
zichtbaar is voor de consument omdat het vermeld staat op het etiket, dan kan de consument een afweging maken of hij het product koopt of niet.
Daarbij speelt ook nog de kwestie van definiëring. De huidige definitie van nano (deeltjes kleiner dan
100 nanometer, dus van 1 tot 100 NM) zegt iets over afmeting maar niets over veiligheid. Deze definitie
is niet bedacht met als doel om risico’s te kunnen meten. Toxicologen zijn juist nog druk bezig om het
verband tussen afmetingen en risico’s te onderzoeken. Als bedrijven moeten gaan melden welke nanomaterialen ze gebruiken, moet je eerst precies vaststellen wat je met de term ‘nanomateriaal’ bedoelt.
Waar leg je de grens? Zijn deeltjes van 105 NM wel veilig toe te passen?
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Conclusie
Nanotechnologie biedt volop mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. En daarmee nieuwe kansen,
met name in de geneeskunde en in bouwtechnische en industriële toepassingen. De eigenschappen van
nanodeeltjes zijn echter onvoldoende duidelijk en is onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan
naar de specifieke risico’s van nanodeeltjes.
In het streven naar economische groei en innovatie blijkt dat hetgeen technisch mogelijk is ook toegepast wordt, ongeacht de gevolgen voor werknemers, consumenten en de maatschappij. Technologie is
nauwelijks nog beheersbaar en de concurrentie met bedrijven in binnen- en buitenland dwingt ondernemingen (in hun visie) er toe nieuwe technieken toe te passen, of de gevolgen nu wel of niet schadelijk
zijn. Hoe je het wendt of keert; nanotechnologie laat zich niet meer tegenhouden.
De overheid (van welke politieke signatuur dan ook) heeft nauwelijks de middelen en de mogelijkheden
om de gevolgen van een dergelijke innovatietechnologie te monitoren, laat staan te beheersen en eventueel bij te sturen. De eventuele schadelijke gevolgen van nanotechnologie (als ze er zijn) zullen veelal
pas tientallen jaren later bekend worden. De vraag is dan of er nog een relatie te leggen valt tussen de
gezondheidsproblemen van mensen en de blootstelling aan of inname van nanodeeltjes.
Aan werken met nanodeeltjes kunnen gezondheidsrisico kleven. De blootstelling aan nanodeeltjes
gebeurt vaak via inademen. Doordat de deeltjes zo extreem klein zijn, kunnen ze diep in de luchtwegen
doordringen. Bij procesmatige verwerking van nanomaterialen zoals een werknemer in een autospuiterij die nanolak verwerkt valt het risico op gezondheidsproblemen af te wenden door het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen. Als de veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden, dan hoeft
het werken met nano-materiaal dus niet te leiden tot gezondheidsklachten voor werknemers. De vergelijking met asbest en OPS (Organo Psycho Syndroom oftewel de schildersziekte) gaat op dit punt niet op.
De mogelijke risico’s van nano zijn al bekend en daar wordt door bedrijven over het algemeen zorgvuldig
mee omgegaan.
Ondanks wetenschappelijk onderzoek is er heel weinig bekend over de feitelijke risico’s van het werken
met nanodeeltjes. Er zijn er ook geen grenswaarden vastgesteld waarbinnen het werken met nanomateriaal veilig kan gebeuren. Sociale partners hebben in de SER afspraken gemaakt over het gebruik
van voorlopige referentiewaarden. Deze referentiewaarden hebben een soort waarschuwende werking.
Wordt de waarde overschreden, dan is dat een waarschuwing om de blootstelling van werknemers te
verminderen.
In sectoren waar met nanotechnologie wordt gewerkt kan je in de cao of in de arbocatalogus afspreken
om de SER-referentiewaarden als grenzen te hanteren. De arbocatalogi vormen voor de inspectie SZW
het uitgangspunt bij de naleving van de arbowet. De definitiekwestie blijft wel een probleem. Zijn deeltjes van 105 NM (net geen nano) wel veilig voor werknemers om mee te werken?
Een nog groter probleem is dat nanomateriaal via voedsel ook het persoonlijke leven van mensen insluipt. Waar blijft nano dat aan voedsel is toegevoegd? Blijft dat in het lichaam en hoopt zich dat ergens
op? Wordt dat afgebroken door het lichaam? Of verdwijnt dat via de natuurlijke weg in het afvalwater en
daarmee in het ecologisch systeem? Worden deze nanodeeltjes bij de winning van drinkwater er door de
watermaatschappij er dan weer uitgefilterd (via nanozeven)?
Wat nano-deeltjes in voedsel uiteindelijk betekend voor de gezondheid van consumenten en schade aan
het ecosysteem is volstrekt onduidelijk en onvoldoende onderzocht.
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Voorlopig standpunt CNV Vakmensen
In een groot aantal sectoren waarbinnen CNV Vakmensen opereert wordt gewerkt met nanotechnologie.
Te denken valt aan de sectoren Chemie en Industrie, de Bouwnijverheid en de Voedingssector.
De nanotechnologie kent fantastische tot de verbeelding sprekende toepassingen (met name in de
medische wetenschap) en hele praktische toepassingen (hoge sterktebeton en kraswerende autolak).
De gevolgen van nanodeeltjes voor werknemers die er mee werken, burgers die er mee in aanraking
komen en het ecologisch systeem zijn en blijven vooralsnog onduidelijk simpelweg omdat er te weinig
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Het ontbreekt ons aan kennis, ondanks de honderden pagina’s dikke onderzoeksrapporten die allemaal constateren: We weten het niet en er is meer onderzoek
nodig!
CNV Vakmensen is een groot voorstander van technologische vernieuwing en hecht er veel belang aan
werknemers zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces van technologische veranderingen. Daarbij
staat de veiligheid van werknemers te allen tijde voorop. Werkgevers en werknemers moeten hier gezamenlijk hun verantwoordelijkheid in nemen.
Zolang niet duidelijk is wat de lange termijn gevolgen zijn van werken met nanodeeltjes, moet er uiterst
voorzichtig mee omgegaan worden. Werknemers mogen in principe niet blootgesteld worden aan nanomateriaal, tenzij het echt niet anders kan. Werknemers die wel met nanomateriaal werken moeten
geschoold worden in de eigenschappen en de risico’s van het nanomateriaal en beschermd worden met
de modernste persoonlijke beschermingsmiddelen die op de markt te verkrijgen. Dit vraag om maatwerk op cao-niveau, bedrijfsniveau en aanpassing van de arbocatalogi.
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Vraagpunten
PM1.
Wanneer je het hebt over nanotechnologie en bescherming van werknemers, dan ontkom je er mijns
inziens niet aan om als vakbond weer een standpunt in te nemen over arbeidsomstandigheden, met
als gevolg dat je ook afspraken over grenswaarden in cao’s en arbocatalogi moet maken. Daarbij zou
niet alleen bescherming tegen nanodeeltjes een item moeten zijn maar ook grotere deeltjes die geen
nano meer zijn maar wellicht wel schadelijk. De definitie van nano zegt iets over afmeting maar niets
over veiligheid. We hebben arbobeleid echter jaren geleden al beleidsmatig geschrapt! Betekent dit een
wijziging van het bondsbeleid?1
PM2.
Je kunt werknemers in hun werksituatie wel beschermen tegen nano, maar wat te doen als ze als consument in de privésfeer nano door bijvoorbeeld toepassingen in voedsel weer binnenkrijgen? Moeten we
daar als vakbond, vanuit onze maatschappelijke rol, ook wat van vinden? Is het logisch om een koppeling
te maken met lifestyle/duurzame inzetbaarheid van werknemers? Of gaat dit te ver? Is dit wel een taak
van CNV Vakmensen of eerder van de Consumentenbond?
PM3.
Moeten we vanuit onze rol als maatschappelijke organisatie in het kader van MVO: people, profit, planet
en de ‘rentmeesterschapsgedachte’ nog iets vinden van synthetische nanodeeltjes die ecologische schade toebrengen aan het milieu?
PM4.
Misschien dan toch maar de belangrijkste vraag; welke kant willen we op met deze notitie? Een beschrijving van nanotechnologie, de voordelen en de eventuele nadelen is goed te doen, al loop je aan
tegen het feit dat er veel te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de nadelen. Er is gewoon
veel te weinig geld voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. De overheid heeft nauwelijks geld
en het bedrijfsleven (zeker niet onafhankelijk!) heeft een heel ander belang, zeker als men een nano-innovatie op de markt kan brengen. Welke positie wensen we als vakbond in te nemen bij een veelzijdig
onderwerp als nanotechnologie?

1

Piet Fortuin heeft in zijn eerste reactie al aangegeven dat arbeidsomstandigheden niet opnieuw geïntroduceerd gaat worden
als beleidsveld (mailbericht 12 september 2015 )
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