Nieuwe risico’s,
nieuwe aanpak
In discussies over nieuwe risico’s wordt steeds vaker het concept Safe-by-Design
genoemd: een aanpak waarbij mogelijke risico’s al vroeg in het innovatieproces
aandacht krijgen. Dat vraagt iets nieuws van alle betrokkenen, iets dat naast
het bekende beleid van wet- en regelgeving vorm moet krijgen. De wereld van de
Synthetische Biologie laat zien dat die nieuwe aanpak noodzakelijk is en via twee
richtingen kan worden opgepakt.
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zinnigheid. We spreken dan van nieuwe
risico’s waarvoor een andere aanpak
nodig is. Samen met experts, direct
belanghebbenden en burgers moet dan
bekeken worden hoe met deze risico’s om
te gaan. Voor nanotechnologie beveelt de
Gezondheidsraad bijvoorbeeld aan om
zo’n gesprek met de samenleving aan te
gaan, in het bijzonder over de onzekere
risico’s van nanodeeltjes. De aanpak moet
daarbij volgens de raad gebaseerd zijn
op voorzorg. Dit soort gesprekken kan
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regelgeving. In principe geldt dit beoor-
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een Europees project over maatschappe-

biotechnologische ontwikkelingen.
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deze vraag in.
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biologie sterk afnemen. Via internet heeft
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DNA te synthetiseren en van de recent

GGO-regime van risicoregulering nog

zouden samen aan de slag moeten met

ontwikkelde ‘gene editing’ technieken

verder onder druk.

de aanpak van mogelijke risico’s. In een
experimentele setting zouden ze zich

waarmee het DNA van organismen
zeer doelgericht kan worden aangepast.

Uitdagingen

kunnen richten op concrete toepassingen

Dankzij nanotechnologie kunnen we

Het concept Safe-by-Design biedt wellicht

van de synthetische biologie. Daarbij zou

experimenteren met volledig synthe-

een uitweg. Het achterliggende idee is dat

zowel het risico als het maatschappelijk

tische cellen op basis van kunstmatige

mogelijke risico’s voor mens en milieu al

nut van die toepassingen een rol moeten

membranen. Zodoende kunnen we

vroeg in het innovatieproces aandacht

spelen.

bestaande biologische systemen heront-

krijgen en de meest veilige opties verder

werpen en ook radicaal nieuwe biologi-

worden uitgewerkt. Wanneer dit vergaand

Een uitgebreidere versie van dit artikel met

sche systemen maken. Zo wordt bijvoor-

wordt doorgevoerd, zou dit kunnen

referenties is opvraagbaar bij de VVM.

beeld DNA gemaakt in vormen die in de

bijdragen aan inherent veilige processen

natuur niet voorkomen.

en producten.

1. Onlangs is in Nederland een STW onderzoeksproject van start gegaan waarin een uitwerking wordt beoogd van de hier
voorgestelde benadering: Tools of Translation of Risk research into Policies & Practices.
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