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ginnen bij voorlichting over biotechnologie.
Voorhchting is nodig omdat "een weloverwoMRllieuk@lurmer
aen stelhaname van aroeoen consumenten
?e prefereGn is bovensledht ge'informeerde
9. Keurmerken en mdiau P.J. S. reacties op incidenten." (pag. 56)
Het ondsrzoek is gebaseerd op een enqubte
onder 1729 huishoudens (onderzoek kennisHet ssuceae van Ben keurmerk hangt ~ngrote niveau) en groepsinterviews/discussies (onmMe af wen de m a g of consumenten in staat derzoek meningsvorming). Uit het onderzoek,
err be~eidzijn daze keurmerken bij hun aan- blijkt dat biotechnologie voor velen een verk~besDisSingte gebruiken. S W l K A heeft warrend begrip is. Van min of meer dagelijkse
$8 healbaarheid onderzochtvan twee soorten artikelen zoals bier, groene zeep, melk of pekeurmerkan, die geheel af gedeeltelijkbetreknicilline weet het grootste deel van de consuk ~ n ghebben op milieu-aspecten van produk- menten niet of het met behulp van biotechnoten.
logie gemaakt is.
Uit het onderzoek bhjkt dat consumenten po- Bij de meningsvorming over biotechnologie
sitref staan tegenover een m~lieukeurmerk. blijken de toepassingen bij respectievelijk
Tach verwachten zij daarvan maar weinig ef- micro-organismen, planten, dieren en menfect. Meer vertrouwen hebben zij in een ver- sen op steeds grotere ethische bezwaren te
bod op schadelijke produkten.
stuiten. De mening van consumenten over
Overrgens hebben zij de indruk dat echt ml- biotechnologie in de medische en voedingslieuschadelijke produkten toch niet op de (Ne- middelensfeer is tweeslachtig, over toepasderlandse) markt kunnen komen. Tien pro- singen in de milieusector is men daarentegen
cent van de ondervraagden geeft aan altijd onverdeeld positief.
een produkt met een milieukeurmerktezullen
Opvallend is dat van een vooraf opgestelde
kopen, m ~ t shet niet slechter is lets duurder
lijst van argumenten voor of tegen het gebruik
mag wel. Bij deze tien procent zijn ouderen en van biotechnologie ongeveer een derde niet
alleenstaanden oververtegenwoordigd. Deze door de ondervraagden werd genoemd; we1
groepen blijken ook hoog te scoren op andere brachten de ondervraagden nog eens 40
milleu-gedragsvariabelen zoals het gebruik
nieuwe argumenten naar voren. De ondervan de glasbak.
zoekersconcluderen dat de meningen over dit
De auteur pleit voor een basiskeurmerk, onderwerp nog niet zijn uitgekristalliseerd.
waarbij veiligheid en kwaliteit standaard ge- Gezien her comolexe karakter van het onderkeurd worden Wordt aan deze aspecten voi- werp en het ger/ngekennisniveau bevelen de
daan dan kan getest worden op milieuvrien- auteurs aan met voorlichten te beginnen bij
delijkheid, energieverbruik en andere eigen- groepen die meer bij het onderwerp zijn be:
schappen, bij verf bijvoorbeeld het milieu- trokken, zoals boeren of milieu-groeperingen.
aspect, bij koffiezetmachines de bruikbaar- (EF)
he~dsduur.Een milieukeurmerkalleen is minder zinvol, daar consumenten aangeven alleen mteresse te hebben voor milieuvrienBiotechnologie 2
delijke produkten, die niet slechter zijn. Buiten beschouwing van het onderzoek blijft hoe SWOKA, 1990. Biotechnologie: actie of reacverschillende aspecten binnen een keurmerk tie? Onderzoek naar consumentenaspecten
tegen elkaar afgewogen moeten worden. (EF) van biotechnologie en de rol van de consumentenbeweging op dit technologiegebied.
G. Fonk. Rapport nr. 88.
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SWOKA, 1989. Consument en biotechnologie, kennis en meningsvorming van consumenten over biotechnologie. Anneke Hamstra, Marijke H. Feenstra. Rapport nr. 85.
Hamstra en Feenstra hebben onderzocht wat
Nederlanders over biolechnologie weten en
wat ze ervan vinden. Een doel van het onderzoek was de acceptatie van biotechnologie te
voorspellen onder het Nederlandse publiek.
Het rapport beoogt bovendien meer duidelijkheid te verschaffen over hoe en waar te be-

Dit rapport sluit aan op het hiervoor genoemde SWOKA-rapport van Hamstra en
Feenstra. Het handelt over relevante consumentenaspecten in de moderne biotechnologie en de mogelijke rol van de consumentenI
beweging in de biotechnoloaie.
In bet-rakort wordt aeoleit ioor de o~richtina
van een' platform bi%kchnologie, kaarin dc

die i n de Rijksbegrot~ng1990 van het Ihtll~nilsterie van Landbouw, Natuurbeheer en "
serii worden aanaekondiad.
verier gaat het rapport ['n op de oozekerheden en angsten die bij consumenten FkurtnenE
leven over produkten d ~ eop basw van mderne biotechnologle worden gernaakt. o m
deze te verminderen en de maatschapprelijke
acceptatie te bevorderen doen de auteurs de
aanbeveling om te kornen tot een Programma
van consumentenelsen. dat bij de ontwikkeling van nieuwe biotechnologische produkten
kan worden meegenomen. Andere aanbevelingen uit het rapport: overleg om tot maatschappelijke norrnerlng te komen, het opstellen van beslisschema's om ris~coanakysete
bevorderen en een waarnemer van de consumentenbeweging bij het produktieproces.

(JG)

Binnenmilieu
Binnenshuis zijn allerlei milieufactoren van
invloed op de gezondheid. De Nederlandse
Vereniging voor Medische Milieukunde heeft
onlangs een videoproduktie laten maken,
waarin de belangrijkste van deze factoren
worden behandeld. Zo komen aan de orde het
leefmilieu, vocht en ventilatie, bestrijdingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, hobby en
doe-het-zelf activiteiten en verbrandingsgassen. Ook worden gedragsalternatieven gegeven voor milieu en gezondheidsvriendelijk
handelen in huis. Door bepaalde dingen te
doen of te laten, hebben rnensen de kwaliteit
van het binnenmilieu zelf in de hand.
Maatschappelijke organisaties en verenigingen en gezondheidsdienstenkunnen de video
gebruiken bij hun voorlichtingsaktiviteiten.
De video, getiteld Binnenmilieu en gezondheid heeft een speelduur van ongeveer 15
minuten en is verkrijgbaar bij het Distributiecentrum DOP, postbus 20014,2500 EA Den
Haag, tel. (070) 3789885.
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