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Korte impressie
Voor 14 master en PhD-studenten op het gebied van toxicologie heeft projectleidster Marga
Jacobs op 12 oktober 2010 in Utrecht een presentatie gehouden over nanotechnologie en
andere risico's. De Postgraduate Education on Toxicology (PET) vormde het kader van de
presentatie. De cursus, georganiseerd door de Wetenschapswinkel Groningen, vond plaats
in Utrecht. Omdat er ook internationale studenten deelnamen aan deze cursus is de
presentatie in het Engels gehouden. Uiteraard was naast de studenten ook de docent Henk
Mulder aanwezig.
Kernpunten uit de presentatie zijn:
- er is een onderzoekshiaat over de toxicologie
van de verschillende deeltjesgrootten
- ondanks de grote onbekendheid van de risico’s
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op deze nieuwe technologie met haar
potentiële risico’s
- fabrikanten geven geen openheid over het gebruik van nanodeeltjes
De presentatie die op maat voor deze bijzondere doelgroep in het Engels is gemaakt is te
vinden op de website van Leefmilieu.
Vragen van deelnemers
•
Waarom zijn andere milieuorganisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace, niet met het
onderwerp bezig?
•
Het brede publiek lijkt zich nog niet zo druk te maken over nanotechnologie, hoe komt
dit volgens jullie?
•
Worden de deeltjes nu al gebruikt?
•
Waarom is er nog zo weinig bekend over de risico’s van het gebruik van nanodeeltjes in
de producten?
•
Heeft labellen wel zin, want het grote publiek kan het toch niet beoordelen?
•
Wat wil Leefmilieu bereiken met het project?
Documentatie
•
Presentatie Nanotechnology and other risks, Marga Jacobs, 12 oktober 2010.
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