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Risicocommunicatie en perceptie over het gebruik van nanomaterialen 
Ondanks talloos onderzoek bestaat er nog veel onzekerheid over de mogelijke risico’s van het 
omgaan met nanomaterialen op de werkplek. De European Agency for Safety and Health at Work 
(EU-OSHA) publiceerde een rapport over hoe deze risico’s te communiceren naar de werker en 
hoe de risicoperceptie is bij werknemers en werkgevers. Het rapport “Risk perception and risk 
communication with regard to nanomaterials in the workplace” beschrijft de basisprincipes van 
risicocommunicatie en past deze toe op het werken met nanomaterialen. Daarnaast noemt EU-
OSHA de uitdagingen en problemen van risicocommunicatie en de activiteiten van diverse 
belangrijke stakeholders op dit terrein: beleid, vakbonden, industrie en wetenschappers. EU-
OSHA concludeert dat risicocommunicatie over het werken met nanomaterialen te wensen 
overlaat. Veel werknemers zijn zich er niet van bewust dat zij met nanomaterialen werken; vooral 
in het MKB is nog weinig kennis aanwezig. Hoewel er diverse initiatieven op het gebied van 
risicocommunicatie zijn, is er behoefte aan een gezamenlijke aanpak (beleid, sociale partners, 
nationale gezondheidsorganisaties en -instituten). Strategieën Risicocommunicatie dienen er op 
gericht te zijn werkgevers te ondersteunen om goed gefundeerde beslissingen en adequate 
preventieve risicoreducerende maatregelen te nemen. Anderzijds moeten werknemers controle 
kunnen houden over hun werkomgeving en zichzelf goed kunnen beschermen. EU-OSHA heeft 
een online database ontwikkeld met goede voorbeelden van risicobeheersing bij het omgaan met 
nanomaterialen op de werkplek uit acht lidstaten en van diverse industrieën.  
RIVM/KIR overweging: Ook in Nederland zijn er verschillende initiatieven op het gebied van 
risicocommunicatie over het gebruik van nanomaterialen op de werkplek. Voorbeelden hiervan 
zijn ‘Handleiding veilig werk met nanomaterialen’, ‘Stoffenmanager nano’, ‘Control Banding 
Nanotool’ en ‘Nanowijzer’. Het EU-OSHA rapport benadrukt het belang van een goede en 
gecoördineerde risicocommunicatie om de bewustwording van het werken met nanomaterialen te 
verhogen en om zowel onderschatting als overschatting van de mogelijke risico’s te voorkomen. 
De resultaten en aanbevelingen van het EU-OSHA rapport kunnen ook in Nederland voor beleid, 
sociale partners en de betrokken onderzoeksinstituten een toegevoegde waarde hebben in de 
communicatie over en bewustwording van risico’s bij werknemers en werkgevers van het omgaan 
met nanomaterialen op de werplek. 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/risk-perception-and-risk-communication-with-regard-to-nanomaterials-in-the-workplace
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/risk-perception-and-risk-communication-with-regard-to-nanomaterials-in-the-workplace
https://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies/index_html/practical-solution?SearchableText=nano*&is_search_expanded=&getRemoteLanguage=en&keywords:list=&nace2=&multilingual_thesaurus2=&submit=Search
http://nano.stoffenmanager.nl/
http://controlbanding.net/Services.html
http://controlbanding.net/Services.html
http://www.nanowijzer.nl/

