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Fukushima 
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Lessen 

 

• Een belangrijke les: risico‟s van technologie zijn slechts 

beperkt voorspelbaar 

 

• Aardbevingsbestendigheid kan niet getest worden in 

laboratorium 

 

• Je kan (simulatie)modellen bouwen en berekeningen doen maar 

sommige aannames zijn niet te testen op voorhand 

 

• Principiële grens aan voorspelbaarheid! 
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Kernenergie als maatschappelijk 

experiment 

• Gevaren (en voordelen) blijken soms pas als een techniek 

eenmaal in de samenleving is geïntroduceerd 

 

• Willen we dit soort experimenten? 

 

• Onder wat voor voorwaarden zijn dergelijke maatschappelijke 

experimenten toelaatbaar? 
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Overzicht 

• Nieuwe techniek als maatschappelijk experiment 

 

• Voorbeelden 

 

• Verantwoord experimenteren 

 

• Consequenties voor maatschappelijk debat 
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1. 
Techniek als maatschappelijk 

experiment 
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Gevaren van nieuwe technologie 

• Asbest 

 

• Biotechnologie 

 

• Nanotechnologie 

 

• Grote maatschappelijke kosten  
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Bestaande benadering: risico 

Bepaal risico‟s van nieuwe technologie 

Beslis of deze aanvaardbaar zijn 

 

Risico = kans * gevolg 

 

Onwetendheid 

Onzekerheid 
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Voorzorgprincipe 

“When an activity raises threats to the environment or human 

health, precautionary measures should be taken, even if some 

cause-and-effect relationships are not fully established 

scientifically” 

 

(Wingspread Statement 1999) 
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Problemen met voorzorgprincipe 

 

• Onwetendheid 

 

 

• Principe geeft tegenstrijdige adviezen 
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Moeten we CO2 onder de grond 

opslaan in Barendrecht? 

Ja, want CO2 is een (mogelijk) gevaar als het in de atmosfeer 

komt (broeikaseffect) 

 

Nee, want als CO2 ontsnapt uit 
ondergrondse opslag is het mogelijk 
gevaarlijk (giftig) voor omwonenden 
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Bestaande ‘paradigma’ 

• Nadruk op anticipatie 

• Versus „resilience‟ 

 

• Eenmalige beslissing 

 

 

Bestaande paradigma kan niet goed omgaan met 

onwetendheid („unknown unknowns‟) en verrassingen 
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‘Unknown unknowns’ 
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Soorten ‘onzekerheid’ 

Gevaar Mogelijkheid dat een techniek onwenselijke effecten heeft 

Risico 
Specificatie van gevaar, meestal in termen van kansen en 
gevolgen 

Onzekerheid Mogelijke gevolgen bekend maar hun kans op optreden niet 

Onwetendheid Gevaren zijn onbekend („unknown unknowns‟) 

Onbepaaldheid 
Optreden gevaren hangt af van handelen van mensen 
(„causaal open‟) 

Ambiguïteit 
Situatie waarin er onenigheid is of een bepaald gevolg een 
gevaar is of juist een voordeel 
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Verrassingen 

• Er zullen altijd verrassingen zijn 

• Positief en negatief 

 

• Sommige gevaren (en voordelen) worden pas duidelijk nadat 

techniek in de samenleving is geïntroduceerd 

• Onwetendheid 

• Onbepaaldheid 

• Ambiguïteit 
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Techniek als maatschappelijk 

experiment 

• Experiment buiten het lab: Gevaren openbaren zich pas in 

maatschappij 

 

• Verschillen met standaardexperimenten 

• Meer en andere mensen betrokken in experiment (ook 

gebruikers en omstanders) 

• Minder controleerbare omstandigheden (gesloten versus open 

systeem) 

• Vaak niet gezien als experiment (de facto experiment) 
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[W]e are in an unavoidably experimental state. Yet this is 

usually deleted from public view and public negotiation. If 

citizens are routinely being enrolled without negotiation as 

experimental subjects, in experiments which are not called by 

name, then some serious ethical and social issues would have 

to be addressed.  

 

(EU expert group on science and governance 2007) 
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Verantwoord experimenteren 

 

• Focus niet op de aanvaardbaarheid van een techniek (op een 

specifiek moment) maar op de aanvaardbaarheid van het 

maatschappelijk experiment met die techniek 

 

• Leidt tot nieuwe filosofische en maatschappelijke vragen 
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2. 
Experimenten in 3 technische 

domeinen 
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Drie technische domeinen 

• Kernenergie 

 

 

• Biotechnologie 

 

 

• Nanotechnologie 
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Kernenergie 

Introductie in de VS in jaren 60 en 70 

 

• Geen volledige theorie van reactoren 

• Geen operationele ervaring 

 

Daarom: 

 

• PRA (Probabilistic Risk Assessment): Rasmussen Report 

(1975) 
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Maar … 

• PRA kan meer in beperkte mate onzekerheden wegnemen 

 

• Onwetendheid 

 

• Noodzaak van operationele ervaring 

 

 

• De facto experiment 
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Snelle opschaling van 

kernenergie in de VS in de 

jaren ‘60 en ‘70 

• Snelle toename van gemiddelde capaciteit: van 636 MW 

(1963) tot 1141 MW (1972) 

 

• Tussen 1964 en 1974: ieder jaar meer capaciteit aanbesteed 

dan totale capaciteit geïnstalleerd 

 

• Tussen 1963 en 1972: geen enkele centrale in bedrijf zo 

groot als de kleinste aanbesteed 
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Gevolgen 

• Gebrek aan of relevante operationele ervaring 

 

• Snelle toename van veiligheidskwesties 

• Verandering in licentieprocedure 

• Ontwerpveranderingen 

 

• Vertragingen en snel toenemende kosten 

 

• Sinds 1978 geen nieuwe kerncentrales (TMI in 1979) 
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Experimentele aard nog niet 

onderkend 

• Bijvoorbeeld: kernafval 

 

• Radiotoxisch voor een periode van  5.000 – 200.000  jaar 

 

• Grote onzekerheden 

 

• Onbepaaldheid 

 

• Toekomstige generaties 
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Voedselbiotechnologie 

• Bestaande testen en risicoanalyses ontwikkeld voor 

bestanddelen, niet zo maar toepasbaar op genetisch 

gemanipuleerd voedsel  

 

• „Substantial equivalence‟ (OECD 1993) 

 

• Later: aanvullende risico-analyses 

 

• Maar kunnen onzekerheid en onwetendheid niet volledig 

wegnemen 
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Experimentele aard van 

biotechnologie in EU steeds 

meer erkend 

• “Development of organisms for agricultural or environmental 

applications should be conducted in a stepwise fashion, 

moving, where appropriate, from the laboratory to the 

growth chamber and greenhouse, to limited field testing and 

finally, to large-scale field testing” (OECD 1986: 43).  

 

• EU Directive 2001/18 

• post-market monitoring 

• labeling and traceability  

• First approvals limited to a period of ten years  
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Nanotechnologie 

• Manipulatie op atomaire en moleculaire schaal: 1 – 100 nm 

(10-9 m) 

• Kan eigenschappen van materialen fundamenteel veranderen 

 

Voorbeelden toepassingen: 

• Zonnebrand 

• Zelfreinigende ramen 

• Slijtvaste banden 

• Supergeleiding 

• RFID chips 

• Medische diagnostiek 
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Nanotechnologie 

  Risicovraagstuk   

 Eenvoudig   
Privacyvraagstuk  
Zelftests  
Toxiciteit goed afbreekbare nanodeeltjes   

 Complex   
Duurzaamheid  
Kloof tussen arm en rijk   

 Onzeker   Toxiciteit slecht afbreekbare nanodeeltjes   

 Ambigu   

Kloof tussen diagnostiek en therapie  
Geavanceerde thuiszorgtechnologie   
Enhancement  
Sommige militaire toepassingen nanotechnologieën   
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Gezondheidraad 

• “[E]r [is] aanleiding … om de toxicologische eigenschappen 

van slecht oplosbare en moeilijk afbreekbare nanodeeltjes 

goed te onderzoeken alvorens ze massaal in productie te 

nemen en op de markt te brengen” (p.15-16). 

 

• “Het uiteindelijke doel is om het risicovraagstuk van de 

toxiciteit van nanomaterialen uit de categorie „onzeker‟ en in 

de categorie „eenvoudig‟ te krijgen. Dan is de resterende 

wetenschappelijke onzekerheid gering en volstaat een 

routinematige aanpak” (p. 109).  

 

(Gezondheisraad “Betekenis van nanotechnologieën voor de 

gezondheid” 2006) 
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Meer onderzoek zinvol, maar 

• Het is onmogelijk alle onzekerheid en onwetendheid weg te 

nemen voordat nanodeeltjes in gebruik genomen worden 

 

• Erken experimentele karakter en: 

 

• Monitoring en traceability 

• Labelling 
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3. 
Verantwoord experimenteren 
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Ethische principes voor onderzoek 

met mensen 

• Respect voor personen 

• Geïnformeerde instemming 

 

• Welwillendheid (“Beneficence”) 

• Niet schaden 

• Maximeer voordelen; minimaliseer risico 

 

• Rechtvaardigheid 

• Eerlijke verdeling 

 

(Belmont Report 1979) 
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Niet zo maar toepasbaar 

 

• Risico‟s maar gedeeltelijk bekend (onwetendheid) 

 

• Individuele versus collectieve setting 

 

• Gecontroleerde omgeving (standaardexperiment) versus open 

omgeving (maatschappelijk experiment) 

 

• Maar: achterliggende morele motivatie nog wel relevant 
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Respect voor personen 

• Respecteer morele autonomie van experimentele subjecten 

 

• Mogelijke voorwaarden: 

 

• Experimentele subjecten zijn geïnformeerd over mogelijke gevaren, 

onzekerheid, onwetendheid en verwachte voordelen 

 

• Goedgekeurd door democratisch gelegitimeerde organen 

 

• Experimentele subjecten hebben invloed op opzet, uitvoer en het 

eventueel stopzetten van het experiment 
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Welwillendheid 

• Geen onnodige gevaren nemen 

• Balans verwachtte voordelen en mogelijke gevaren 

 

Mogelijke voorwaarden: 

• Geen andere redelijke middelen om kennis over gevaren te 

vergaren 

• Mogelijkheid om experiment te stoppen 

• Gevaren inperken voor zover redelijkerwijs mogelijk 

• Er mogen redelijkerwijs maatschappelijke voordelen van het 

experiment verwacht worden 

• Proportionaliteit 
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Rechtvaardigheid 

• Eerlijke verdeling van lasten en lusten 

 

• Mogelijke voorwaarden: 

• Kwetsbare experimentele subjecten worden extra beschermd 

• Eerlijk verdeling van mogelijke voor- en nadelen 

 

 

 



43 Techniek als maatschappelijk experiment 

Management van techniek in de 

samenleving 

Belangrijke overwegingen: 

• Leren 

• Flexibiliteit en aanpasbaarheid 

• Bewust opgezet experiment 

• Veerkracht van ontvangend systeem 

 

Mogelijke voorwaarden 

• Monitoring 

• Stapsgewijze opschaling 

• Flexibele opzet 

• Geen experimenten die veerkracht van „ontvangende systeem‟ 

ondermijnen 
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Mogelijke voorwaarden 

 

1. Geen andere redelijke middelen om kennis over gevaren te vergaren 

2. Monitoring 

3. Mogelijkheid om experiment te stoppen 

4. Stapsgewijze opschaling 

5. Flexibele opzet 

6. Geen experimenten die veerkracht van „ontvangende systeem‟ ondermijnen 

7. Gevaren inperken voor zover redelijkerwijs mogelijk 

8. Er mogen redelijkerwijs maatschappelijke voordelen van het experiment verwacht 

worden 

9. Experimentele subjecten zijn geïnformeerd 

10. Goedgekeurd door democratisch gelegitimeerde organen 

11. Experimentele subjecten hebben invloed op opzet, uitvoer en het eventueel 

stopzetten van het experiment 

12. Kwetsbare experimentele subjecten worden extra beschermd 

13. Eerlijk verdeling van mogelijke voor- en nadelen 

14. Proportionaliteit 
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4. 
Maatschappelijk debat 



Huidig debat 

Voorstanders: 
Risicoanalyses laten 
zien dat risico’s 
beperkt en 
aanvaardbaar zijn 

 

 

 Pogingen debat op te lossen door meer 
wetenschappelijke kennis zullen niet slagen 

Tegenstanders: ja maar 
er kan altijd is mis gaan. 
Negatieve effecten zijn 

niet uitgesloten 
(voorzorgprincipe) 
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Wat dan? 

• Erken experimentele karakter van techniek 

• We kunnen niet alles op voorhand weten 

 

• Erken dat het om morele vragen gaat 

• Technisch-wetenschappelijke kennis belangrijk maar niet 

beslissend 

 

• Focus discussie op condities waaronder we bereid zijn 

experimenten te (blijven) doen 

• Mijn voorstel beginpunt maar niet zaligmakend 


