
 
 
KIR-Nano Workshop Nanomedicine: to be continued 
In opdracht van de Interdepartementale Werkgroep Risico’s Nanotechnologie organiseerde 
KIR-nano op 15 december 2011 een workshop over nanomedicine. Het doel van de workshop 
was het uitwisselen van kennis en visie op beleidsrelevante ontwikkelingen op het gebied van 
nanomedicine door belangrijke belanghebbenden in Nederland. Het ging hierbij nadrukkelijk 
om zowel kansen als risico’s van nanomedicine in brede zin, dus alle toepassingen van 
nanotechnologieën bij geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten. Aan 
de bijeenkomst namen veel verschillende partijen deel. Zo waren er vertegenwoordigers van 
beleid, toezicht en toelatingsinstanties van zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen, 
andere ministeries, RIVM, farmaceutische en medische hulpmiddelenindustrie, academische 
onderzoeksinstituten en consultancies op het gebied van nanomedicine. 
De workshop begon met inleidende presentaties over het huidige ‘nanomedicine landschap’, 
het overheidsperspectief rond nanomedicine en de links met andere kaders, en de praktijk van 
geneesmiddelenbeoordeling van nanogeneesmiddelen voor registratie. Vervolgens is 
gediscussieerd over een aantal actuele onderwerpen aan de hand van stellingen. Hier kwam 
onder meer de regelgeving voor medische producten aan de orde, evenals toepasbaarheid 
daarvan voor een innovatief terrein als nanomedicine met haar inherente onzekerheden op het 
gebied van zowel kansen als risico’s, samen met de beschikbaarheid van beoordelaars met 
voldoende kennis van zaken. Verder is gediscussieerd over consequenties van nanomedicine 
voor verantwoordelijkheden en rollen in de gezondheidszorg, evenals de 
ethisch/maatschappelijke aspecten, zoals medicalisering van de ‘gezonde’ burger (meer testen 
en behandelingen, dus hogere kosten) en de wijze waarop ook ontwikkelingslanden zouden 
moeten kunnen profiteren van nanomedicine. 
KIR-overweging: In conclusie vonden de deelnemers dit een geslaagde en nuttige 
bijeenkomst. Continuering in de vorm van een nationaal platform werd vooral door 
deelnemers van overheid en industrie als zeer wenselijk beschouwd. Academische 
onderzoekers willen eveneens graag blijven participeren, mits het platform sterk wordt 
verbonden met het nationale onderzoeksprogramma NanoNextNL, waarbinnen al veel 
stakeholders op het gebied van nanomedicine actief zijn. KIR-nano zal daarom, in overleg 
met VWS, in 2012 een nationaal platform nanomedicine gaan vormgeven met een directe link 
met NanoNextNL. 
 


