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1 Wat vooraf ging …

De problematiek van de biotechnologie wordt overwegend ethisch en
technisch benaderd en doorgaans blijven de discussies beperkt tot een
kleine kring van specialisten. Genetica en biotechnologie brengen ons
vandaag nochtans dicht bij een van de meest fundamentele keuzes die de
mensheid ooit heeft moeten maken: grijpen wij in op ons genetisch erfgoed?
Een democratische samenleving zou zich moeten voorbereiden op die
beslissing. Precies daarom is het belangrijk ook de publieke opinie bij het
debat te betrekken, niet als de ultieme arbiter, maar om naast de inbreng
van experts uit wetenschap en industrie, naast politici, media en
bewegingen toch ook de burger aan bod te laten komen. In dat perspectief
wilden de initiatiefnemers van dit onderzoek de opvattingen van de Belgen
inzake biotechnologie in kaart brengen. We hopen dat die kennis de basis
kan leggen voor een dialoog met de burgers en bewegingen, en dat politiek,
wetenschappers en industrie zullen toelaten met die burger op een meer
geïnformeerde en informatieve manier in dialoog te treden. Het gaat er hem
daarbij niet alleen om te weten wat de Belgen denken over genetica, welke
ingrepen ze bijvoorbeeld aanvaardbaar en onaanvaardbaar achten. Het gaat
ook en meer nog om de denkprocessen die men achter die oordelen kan
ontwaren. Welke criteria bepalen de aanvaarding of de verwerping? Welke
kenmerken of factoren beïnvloeden of onderbouwen het al dan niet
aanvaarden van specifieke toepassingen? 

Om op die vragen een antwoord te krijgen werden 10.000 vragenlijsten
gestuurd naar een zuiver toevallige steekproef van Belgen. Daarvan kregen
we er iets meer dan 5000 volledig ingevuld terug. Uit de analyse van de
respons bleek dat het om een representatief staal van de Belgische
bevolking, 18 tot 75 jaar oud gaat1. In vier deelrapporten2 brengen we
verslag uit over de bevindingen en onderzoeksresultaten. 

In het eerste deelrapport namen we het maatschappelijk draagvlak voor
biotechnologische innovatie onder de loep. Hoe denken de Belgen over
genetische ingrepen? Welke ingrepen zijn in hun ogen aanvaardbaar?
Allereerst werd vastgesteld dat de Belgen een dubbel criterium hanteren in
de beoordeling van de aanvaardbaarheid van genetische ingrepen. Ze maken
niet enkel een onderscheid naar het organisme waarop de ingreep
plaatsvindt: plant, mens of dier; maar nemen tevens de finaliteit van de
ingreep in beschouwing: heeft de ingreep al dan niet een geneeskundige
doelstelling? Die twee criteria structureren het denken van de Belgen over

                                          
1 Zie ook het technisch rapport van het onderzoek: Debusscher, M, et al. (2004).

Biotechnologie in de publieke sfeer: opvattingen van de Belgen over
toepassingen van genetica. Deelrapport 5: technisch verslag. Brussel,
Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel.

2 Het technische rapport van het onderzoek vormt het vijfde deelrapport. Dit
rapport biedt informatie over de steekproef, schaalconstructie, enz. 
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biotechnologie en zullen aan de basis liggen van het aanvaardingspatroon.
Genetische toepassingen op mensen die medische doeleinden nastreven,
worden door een ruime meerderheid van de Belgen aanvaard. Wanneer
dezelfde technieken met gelijkaardige medische doeleinden toegepast
worden op dieren of planten, dan haakt een groot aantal van de Belgen af.
Als de technieken aangewend worden voor andere dan medische doeleinden,
is de kans op een massale verwerping heel groot. Van de twee criteria is de
finaliteit van de toepassing uiteindelijk de belangrijkste: medische
toepassingen worden in veel grotere mate aanvaard dan niet-medische. Van
zodra een genetische ingreep duidelijke medische doelstellingen dient, wordt
hij door een ruime meerderheid van de Belgen aanvaard. Dat betekent dat
de meerderheid van de bevolking kan worden overtuigd genetisch onderzoek
en biotechnologie te steunen als de diagnostische en therapeutische
mogelijkheden die er uit voortvloeien aanwijsbare medische voordelen
bieden. Impliciet hoopt die bevolking dat men het gebruik van genetische
kennis en mogelijkheden zal kunnen monitoren, gebruiken bij medische
aanwending, niet bij andere toepassingen.

In deelrapport twee gaven we een eerste aanzet tot het verklaren van de
mechanismen van de geobserveerde aanvaardings- of verwerpingspatronen
van geneeskundige en niet geneeskundige ingrepen. Heel belangrijk daarbij
bleek de nutscalculus, oftewel de inschatting én afweging van het nut en de
risico’s die mensen verbinden aan genetische ingrepen. Toepassingen
waaraan een hoog nut en lage risico’s worden toegeschreven, worden
aanvaard. Vice versa zullen toepassingen waarvan de mensen menen dat ze
bijzonder veel risico’s inhouden en in hun ogen weinig nut beloven, niet
worden getolereerd. Deze vaststelling kan worden verbonden met de eerder
vastgestelde grote aanvaarding van medische toepassingen door op te
merken dat bijna iedereen een zeer groot, ja overweldigend belang hecht aan
(de eigen) gezondheid. De meerderheid van de mensen is overigens van
oordeel dat genetica en biotechnologie het leven in de toekomst zullen
verbeteren door een positieve bijdrage aan de gezondheidszorg. En net
omdat genetische toepassingen, met welke finaliteit ook, op rechtstreekse
wijze ingrijpen op cruciale bouwstenen van lichaam en gezondheid, mag het
geen verrassing heten dat mensen deze toepassingen en de gehele
problematiek op een eerder utilitaire of ‘calculerende’ wijze beoordelen. Zal
het mijn gezondheid,  voeding of lichaamsconditie ten goede of ten kwade
komen? De aanvaardbaarheid van geneeskundige én niet geneeskundige
toepassingen blijkt sterk bepaald door de nutscalculus die voor elke
specifieke ingreep wordt doorgevoerd. Wie de aanvaardbaarheid van
biotechnologie wil begrijpen, moet derhalve die nut en risico- afweging
begrijpen.

De Belg blijkt dus, met betrekking tot de aanvaardbaarheid van genetische
ingrepen, een sterk utilitaire positie in te nemen. Die indruk wordt bevestigd
door de vaststelling dat de houding met betrekking tot de aanvaardbaarheid
van biotechnologie nauwelijks of niet samenhangt met levensbeschouwing
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en religie. De verschillen die in onze samenleving lange tijd belangrijk zijn
geweest voor ethische kwesties, spelen nog nauwelijks een rol bij het
bepalen van de houding ten opzichte van de biotechnologie. 

Die vaststelling mag er ons echter niet toe verleiden te geloven dat de
utilitaire positie ‘objectief’ is. Het is evident dat de wijze waarop mensen het
nut en de mogelijke risico’s van genetische ingrepen beoordelen, ten dele en
misschien in grote mate subjectief is. Zij wordt beïnvloed via informatie en
debat, door de media, politieke en sociale actie. De impact daarvan is
doorgaans sterk afhankelijk van de mate waarin mensen blootstaan aan
bepaalde informatie en daarvoor gevoelig zijn. Daarom werd in deelrapport 2
al nagegaan of sommige groepen in de bevolking vatbaarder zijn voor het nut
dan wel het risico van verschillende ingrepen. Meer bepaald werd
onderzocht of er zich op dat vlak verschillen aftekenen naar:
onderwijsniveau, praktische ervaring en kennis inzake genetica, religieus-
ethische opvattingen en politieke voorkeuren. We kwamen daarbij tot het
besluit dat de onderzochte sociale verschillen niet of op zwakke wijze
samenhangen met de doorgevoerde nutscalculus en de mate waarin
verschillende genetische toepassingen aanvaardbaar worden geacht. De
genetische problematiek blijkt in onze samenleving dus nog nauwelijks of
niet politiek of filosofisch verwerkt, een overduidelijk teken dat het
maatschappelijke debat over deze problematiek nog niet echt begonnen is. 

Toch tekenden zich al twee boeiende verbanden af, die in verdere rapporten
nog een rol zullen spelen. De aanhangers van de ‘groene ideologie’ hebben
een grotere kans de risico’s hoger en het nut lager in te schatten. Bij hen ligt
de aanvaardbaarheid van de verschillende toepassingen dan ook lager.
Hetzelfde geldt voor mensen die euthanasie en abortus verwerpen. Het gaat
om mensen die in het algemeen van oordeel zijn dat de mens niet zelf over
zijn lichaam kan beschikken en dat er op de omgang met het eigen lichaam
strakke (eventueel religieus geïnspireerde) beperkingen rusten. Ook voor
hen is de aanvaardbaarheid van genetische ingrepen lager. Ook die
verbanden, hoewel duidelijk, zijn niet heel sterk.  

In deelrapport 3 zetten we de zoektocht naar de verklaringen van de
aanvaardbaarheid van genetische ingrepen verder. We introduceren hiertoe
een aantal maatschappelijke attitudes en focussen meer bepaald op de
houding van Belgen ten aanzien van wetenschap en technologie.

Het vierde, en laatste, deelrapport zal handelen over een aantal praktische
toepassingen en beleidstoepassingen met betrekking tot de problematiek
van genetica. Thema’s die daar worden behandeld zijn onder meer de
koopintentie van genetisch gemanipuleerde organismen, de
aanvaardbaarheid van het gebruik van genetische informatie door
werkgevers en politie, enzovoort.
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2 Inleiding

Goed een eeuw geleden wees de Duitse socioloog Max Weber op de erosie
van de traditionele ‘magische’ zienswijze ten voordele van een toenemend
doel-rationeel denken als centraal element van de moderne
maatschappijontwikkeling. Hij noemde deze ontwikkeling ‘de onttovering
van de wereld’. Het omvat het geloof dat men de natuur via de wetenschap
kan leren kennen en met behulp van technologie kan beheersen. Weber’s
analyse wordt al snel door vele anderen gedeeld. Tegenwoordig zijn de
meeste sociologen ervan overtuigd dat modernisering gepaard gaat met een
verzwakking van de traditionele, religieuze waarden enerzijds en een
toenemend vertrouwen in wetenschap en technologie anderzijds3 (Houtman
& Mascini, 1998). Voor een aantal auteurs, zoals bijvoorbeeld Schluchter
(1990), is het instrumentele doel-rationeel denken zelfs allesomvattend in
onze Westerse samenlevingen. 

Aangezien biotechnologie een specifieke en praktische synergie vormt  van
wetenschap en technologie, kunnen we verwachten dat de
aanvaardbaarheid van genetische toepassingen afhankelijk is van het
vertrouwen dat men stelt in wetenschap en technologie. In voorliggend
deelrapport zullen we, met het oog op een beter begrip van de motivaties van
mensen om genetische toepassingen al dan niet te aanvaarden, de houding
van de Belgen ten aanzien van wetenschap en technologie gedetailleerd
beschrijven. Centraal staat de vraag in welke mate het geloof in de positieve
bijdrage van wetenschap en technologie in onze samenleving samenhangt
met de aanvaardbaarheid van genetische toepassingen. 

Naast de wetenschappelijke houding betrekken we in onze poging om een
beeld te scheppen van de aanvaardbaarheid van genetische toepassingen in
dit deelrapport tevens enkele algemene houdingen en attitudes ten aanzien
van mens en samenleving.

3 Wetenschap en technologie

Een vaak gehoord argument bij de voorstanders van biotechnologie is dat de
angsten die vandaag bestaan ten aanzien van deze nieuwe technologie niet
nieuw zijn en passen binnen een historische traditie. Ze wijzen erop dat
nieuwe wetenschappelijke bevindingen en technologieën altijd al met het
nodige scepticisme zijn onthaald. Dat deze twijfel of vrees niet nieuw is,
illustreren inderdaad de 19de eeuwse verhalen van ‘Frankenstein’ (Mary W.
Shelly) of ‘Dr. Jeckyll and Mr. Hyde’ (Robert L. Stevenson). We kunnen deze

                                          
3 Over de wenselijkheid van deze ontwikkelingen bestaat in academische kringen

vrij veel discussie. Sommigen, zoals Wilson (1982), vrezen dat deze
ontwikkelingen het morele karakter van onze samenleving ondergraven. Anderen
wijzen er dan weer op dat deze ontwikkelingen ertoe leiden dat mensen hun
eigen lot in handen nemen, wat in hun ogen positief is (Houtman & Mascini,
1998).
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in zekere zin begrijpen als vroege vormen van scepticisme of weerzin ten
aanzien van wetenschap en technologie. Deze verhalen duiden op een zekere
twijfel of vrees voor de nefaste gevolgen van dolle wetenschappers die de
gevolgen van hun onderzoeksdaden niet beheersen of controleren. Ook
vandaag wordt vanuit diverse hoeken gewezen op een groeiend scepticisme
ten aanzien van wetenschap (o.a. Inglehart, 1997; Beck, 1992). Deze ideeën
en opvattingen over wetenschap en technologie ontstaan evenwel niet in een
vacuüm, maar krijgen vorm binnen een welbepaalde socio-culturele context
(Eraly, 1986). Net zoals samenleving, wetenschap en techniek in een
voortdurende wisselwerking staan, zullen de attitudes ten aanzien van
wetenschap en technologie mee vorm krijgen door een reeks van sociaal-
culturele processen. 

Binnen de culturele theorie wordt vaak verondersteld dat denkbeelden over
wetenschap en technologie nauw samenhangen met de
maatschappijbeelden die mensen hanteren. Deze stelling wordt echter niet
vaak daadwerkelijk onderzocht (de Meere, 2000). Het lijkt ons relevant dit in
dit deelrapport juist wel te doen en te toetsen hoe deze attitude samenhangt
met sociale en culturele opvattingen of posities. 

In eerste instantie gaan we in op de vraag of Belgen zich interesseren en
informeren omtrent wetenschap en technologie. Vervolgens focussen we op
hun algemene attitude ten aanzien van deze materie: welke mogelijkheden
of verdiensten schrijven ze toe aan de wetenschap? Staan ze er optimistisch
of pessimistisch tegenover? 

3.1 Interesse in wetenschap en technologie

Een eerste vraag die we ons bij de beschrijving van de houdingen van
Belgen ten aanzien van wetenschap en technologie stellen, slaat
logischerwijs op de interesse voor deze materie. Voor wie niet beroepshalve
met wetenschap en technologie te maken heeft, neemt wetenschap en
technologie zowat de positie in van sport of cultuur. Ook al zal het in de
Westerse wereld erg moeilijk zijn om een dag door te brengen zonder in
aanraking te komen met recente technologische ontwikkelingen, dan nog
hoeft men daar niet per se in geïnteresseerd te zijn. 

Amerikaans onderzoek (National Science Board, 1998 & 2002) heeft
aangetoond dat het merendeel van de Amerikanen erg geïnteresseerd is in
wetenschap en technologie en dat deze interesse sinds 1979 is toegenomen.
In 2001 was 90% van de Amerikaanse bevolking matig tot sterk
geïnteresseerd in wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Hetzelfde geldt niet voor de Europeanen: slechts 45% van de Europeanen is
geïnteresseerd in wetenschap en technologie (INRA, 2001). Hetzelfde
Eurobarometer-onderzoek kwam bovendien tot de bevinding dat de
interesse van de Europeanen voor wetenschap en technologie voornamelijk
beperkt blijft tot de geneeskunde en het milieu (respectievelijk 56,9% en
52,1%). Het Eurobarometer-onderzoek van 2001 heeft verder aangetoond
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dat de wetenschappelijke interesses van de Belgen voornamelijk gericht zijn
op geneeskunde en het milieu. Voor onderwerpen zoals genetica of
nanotechnologie bestaat erg weinig interesse (respectievelijk slechts 17,2%
en 4,5% van de Belgen is geïnteresseerd in deze wetenschappelijke
domeinen). Dit beeld geldt trouwens voor zowat alle Europese respondenten,
ongeacht hun nationaliteit. Gegevens met betrekking tot de attitude van de
Belgische respondenten ten aanzien wetenschap en technologie in het
algemeen ontbreken spijtig genoeg in die Europese onderzoeken. Ook
daarom bevroegen we de respondenten in ons onderzoek omtrent hun
belangstelling voor wetenschap en technologie. 

TABEL 1: INTERESSE IN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (PERCENTAGES)

(Helemaal)
niet akkoord

Tussen-
beide

(Helemaal)
akkoord

Ik ben erg geïnteresseerd in wetenschap en technologie 32,6 35,7 31,7
Ik kijk vaak naar televisie-programma’s over wetenschap
en/of technologie

27,4 37,4 35,2

Ik lees de artikelen in de krant die gaan over wetenschap
en/of technologie

40,6 34,7 26,7

Ik lees vaak tijdschriften met wetenschappelijke en/of
technologische onderwerpen

52,5 31,7 15,7

De bevindingen bevestigen het Europese beeld: slechts één derde van de
Belgen is echt geïnteresseerd in wetenschap en technologie. Een even grote
proportie van de respondenten geeft aan niet geïnteresseerd te zijn. 

De reeds vernoemde Europese en Amerikaanse onderzoeken bevroegen niet
enkel de interesse van de respondenten voor wetenschap en technologie,
maar ook de mate waarin ze zich geïnformeerd voelen over deze
onderwerpen. De conclusie van deze onderzoeken was dat noch de
Europeanen noch de Amerikanen zich goed geïnformeerd voelen: meer dan
60% van de Europeanen en ongeveer 40% van de Amerikanen hebben het
gevoel niet goed ingelicht te zijn over de verschillende opgesomde
wetenschapsdomeinen (INRA, 2001; National Science Board, 2002).

De voornaamste informatiebronnen voor wetenschap en technologie zouden
volgens Macer (1994) de media zijn. Met name de televisie werpt zich op als
het belangrijkste medium van informatie en sensibilisering. Deze bevinding
komt niet enkel naar voor in het Eurobarometer-onderzoek (INRA, 2001),
maar zien we eveneens bevestigd in tabel 1. Televisieprogramma’s over
wetenschap en/of technologie (zoals bijvoorbeeld ‘Hoe?Zo!’ – VRT) worden
door ongeveer 35% van de bevolking vaak bekeken. Kranten- of
tijdschriftartikels van wetenschappelijke aard of met wetenschappelijke
onderwerpen zijn beduidend minder populair. Slechts een minderheid leest
deze artikels (vaak). Voor krantenartikels bedraagt dit 26,7% van de
bevolking (versus 40,6% die dit niet doet). De tijdschriftartikels kunnen
slechts op 15% trouwe lezers rekenen (versus 52,6% niet-lezers).
Opmerkelijk is tot slot dat voor alle vier de stellingen niet enkel een
duidelijke groep ‘niet geïnteresseerden’ zich kenbaar maken, maar dat
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bovendien voor elke stelling ongeveer een derde (31 à 37%) van de
respondenten zich op de vlakte houdt. In zekere zin geven ze met hun
middenpositie aan dat ze geïnteresseerd noch ongeïnteresseerd zijn. Zeker
voor de stelling ‘Ik ben erg geïnteresseerd in wetenschap en technologie’
zouden we voor een aantal van de respondenten deze middenpositie kunnen
opvatten als een impliciete vorm van desinteresse. Hoe dan ook, deze
opmerking bevestigt alleszins de beperkte interesse van de Belgen voor
wetenschap en technologie. En wanneer ze al meer willen weten over deze
thema’s zullen ze een voorkeur geven aan de TV en in mindere mate een
artikel uit een krant of tijdschrift lezen. 

De vier stellingen opgesomd in tabel 1, kennen onderling een sterke
samenhang. Zo zullen mensen die aangeven geïnteresseerd te zijn in
wetenschap bijvoorbeeld sneller geneigd zijn er iets over te lezen. Deze
samenhang laat ons toe op basis van de vier stellingen een schaal voor
wetenschappelijke interesse te construeren4. Een hoge score voor de schaal
wijst op een sterke interesse voor wetenschap en technologie, en vice versa. 

FIGUUR 1: ALGEMENE SCHAAL VOOR  INTERESSE IN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

17,98

23,62

30,65

19,46

8,29

0

5

10

15

20

25

30

35

zeer laag 
(0-20)

   laag    
(20-40)

noch laag,
noch hoog

(40-60)

   hoog   
(60-80)

zeer hoog
(80-100)

score op 100 op algemene wetenschappelijke interesse

%
 b

ev
ol

ki
ng

Deze algemene schaal, uitgezet in figuur 1, illustreert op een andere manier
de bevinding dat de Belgen niet echt enthousiast worden van wetenschap en
technologie. Slechts 27% van hen vertoont een zekere interesse terwijl meer
dan 40% niet of slechts in beperkte mate geïnteresseerd is. Opnieuw treffen
we een grote groep respondenten (30,65%) aan die noch een hoge, noch een
lage mate van interesse vertonen in wetenschap en technologie. 

                                          
4 Deze schaal is opgesteld met behulp van een factoranalyse. Het is een somschaal

die loopt van 0 tot 100 en als gemiddelde waarde 44,82 heeft. Meer uitleg
omtrent deze schaalconstructie is te vinden in de bijlage. 
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Wanneer we kort inzoomen op een aantal relevante socio-demografische
tegenstellingen, stoten we op enkele interessante, maar deels ook zeer
voorspelbare verschillen. Verschillende studies (National Science Board,
1998 & 2002; INRA, 2001) kwamen al tot de bevinding dat mensen met een
hoger opleidingsniveau meer interesse vertonen voor wetenschap en
technologie dan lagergeschoolden. Wij stellen dat eveneens vast. 

TABEL 2: INTERESSE IN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE NAAR ONDERWIJSNIVEAU (ANOVA)5

Gemiddelde

Geen of lager onderwijs 36,5

Secundair onderwijs 45,0

Hoger onderwijs 52,4

Totaal 44,8

Verder blijkt dat mannen gemiddeld meer interesse vertonen voor
wetenschap en technologie dan vrouwen6, hetgeen voorgaand
Eurobarometer-onderzoek bevestigt (INRA, 2001). De mannelijke interesse
voor ‘harde domeinen’, waaronder wetenschap en technologie, komt dus ook
hier tot uiting. 

Inzake leeftijd zijn de verschillen minder eenduidig. In het algemeen
vertonen ouderen meer interesse dan de jongeren. De grootste interesse
voor deze onderwerpen vinden we bij de respondenten tussen 35-65 jaar.
Jongeren onder 35 jaar en de 65-plussers vertonen minder interesse. 

TABEL 3: INTERESSE IN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE NAAR LEEFTIJD (ANOVA)7

Leeftijd Gemiddelde

18-25 43,3

26-35 43,1

36-45 45,8

46-55 46,5

56-65 45,6

66-75 43,4

Totaal 44,7

                                          
5 Eta: .216 / p: .000

6 De gemiddelde waarde van mannen bedraagt 49,0. Voor vrouwen is dit 40,6.
Eta: .171 / p: .000

7 Eta: .057 / p: .008
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Verder blijkt ook de regio8 waaruit men komt een rol te spelen: Brusselaars
zijn meer geïnteresseerd in wetenschap dan Walen of Vlamingen. Maar hier
zijn de verschillen verwaarloosbaar klein.

Afrondend kunnen we stellen dat de Belgen relatief weinig interesse hebben
voor wetenschap en technologie, en daarin aansluiten bij een algemene
Europese tendens die verschilt van wat er in de Verenigde Staten gebeurt.
Het lijkt dus niet absurd dat de overheid probeert de belangstelling voor
wetenschap en technologie te stimuleren. Als zij dat doet, zal zij niet buiten
de populariserende en informerende rol van de televisie kunnen. Dit
medium werpt zich op als het meest toegankelijk voor
informatieverspreiding en sensibilisering omtrent wetenschap en
technologie. Verder vertonen mannen en hooggeschoolden meer interesse en
informeren ze zich meer dan vrouwen en laaggeschoolden. De oudere
generaties zijn op hun beurt eveneens geïnteresseerder dan de jongeren. De
verschillen tussen de regio’s zijn van beperkte aard. De lagere interesse bij
de jongeren zou onrustwekkend kunnen zijn omdat zij kan wijzen op een
tendens tot afname van de belangstelling over de tijd. Die conclusie kan
echter niet met zekerheid worden getrokken.

3.2 Attitudes ten aanzien van wetenschap en technologie

Hoe denken de Belgen over wetenschap? Leidt hun beperkte
wetenschapsinteresse tot een eerder pessimistische of negatieve houding
ten aanzien van wetenschap? Of heeft deze desinteresse geen effect op hun
houding tegenover wetenschap en technologie?  

In de literatuur vinden we tegenstrijdige bevindingen omtrent de houding
ten opzichte van de wetenschap  van de Belgen. Enerzijds kwam onderzoek
uit de jaren ’80 (Eraly, 1986) tot de vaststelling dat onder Belgen een zekere
ambivalentie bestaat ten aanzien van wetenschap en technologie. Anderzijds
wijzen de resultaten van andere studies in de richting van een eerder
positieve houding ten aanzien van wetenschap en technologie. Zo bleek
zowel uit internationaal onderzoek van Macer (1994) als uit onderzoek van
de National Science Board (1998; 2002) dat in alle onderzochte landen9 een
positieve visie op wetenschap en technologie bestaat. Ook recent
Eurobarometer-onderzoek (INRA, 2001) toont aan dat Europeanen een
eerder optimistische houding hebben ten aanzien wetenschap in het
algemeen. Dat deze positieve houding ook voor België geldt, kwam tot uiting
in eerder Eurobarometer-onderzoek (INRA, 1997). In dit laatste onderzoek
werden de respondenten gevraagd naar hun optimisme inzake de bijdrage

                                          
8 Eta: .043 / p: .011

9 Voor het onderzoek van Macer zijn dit Australie, Hong kong, India, Israel, Japan,
Nieuw Zeeland, de Fillipijnen, Rusland, Singapore en Thailand. De respondenten
uit de onderzoeken van de National Science Board waren afkomstig uit de
Verenigde Staten.
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van zes specifieke wetenschappelijke en technologische domeinen10. Het valt
op dat de meerderheid van de Belgen een optimistische houding aanneemt
ten aanzien van alle bevraagde domeinen en dit zowel in 1991, 1993 als in
199611. 

De afwezigheid van een sociaal-wetenschappelijke consensus omtrent de
‘juiste’ methode om de attitude ten aanzien van wetenschap en technologie
te meten (Urban & Pfenning, 2000) zou misschien mee aan de basis kunnen
liggen van deze enigszins tegenstrijdige uitkomsten. Wij hebben de
respondenten een reeks stellingen voorgelegd en hen gevraagd in hoeverre
ze met die stellingen akkoord gaan. Tabel 4 geeft een overzicht van de
verschillende stellingen en de resultaten.

TABEL  4: HOUDING T.A.V. WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE  (PERCENTAGES) 

(Helemaal)
niet akkoord

Tussen-
beide

(Helemaal)
akkoord

Door wetenschap, techniek en technologie zullen er
meer mogelijkheden zijn voor de volgende generatie.

5,4 22,1 71,5

Wetenschap en technologie maken ons leven
makkelijker en comfortabeler.

10,0 29,9 60,0

Wetenschappers en technologen leveren een
waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

5,8 34,6 59,5

De voordelen van wetenschap zijn groter dan de
schadelijke gevolgen.

15,5 50,5 34,0

Wetenschap en technologie maken ons leven gezonder. 21,6 47,8 30,6

Deze resultaten ondersteunen de stelling dat de Belgen over het algemeen
een positieve, optimistische attitude aannemen ten aanzien van wetenschap
en technologie. Een grote meerderheid van de Belgen is ervan overtuigd dat
er dankzij wetenschap en technologie meer mogelijkheden zijn voor de
komende generaties (71,5%), dat wetenschap en technologie ons leven
comfortabeler zullen maken (60%) en een waardevolle bijdrage leveren aan
de samenleving (59,5%). Verder gaan meer Belgen wel akkoord dan niet
akkoord met de stelling dat de voordelen van wetenschap groter zijn dan de
schadelijke gevolgen (34% vs. 15,5%) en dat wetenschap en technologie ons
leven gezonder maken (30,6 vs. 21,6%). Wat bij deze laatste twee stellingen
in het oog springt, is echter de grote groep onbeslisten of twijfelaars
(respectievelijk 50,5 en 47,8%). Dat wijst toch ook op twijfels en zelfs
scepticisme ten opzichte van de bijdrage van de wetenschap aan de
levenskwaliteit. 

                                          
10 Deze domeinen zijn: telecommunicatie, informatietechnologie, zonne-energie,

nieuwe materialen, ruimtevaart en biotechnologie/genetica. 

11 Interessant voor ons onderzoek is dat van de verschillende wetenschappelijke
domeinen genetic engineering het slechtst scoort op de optimisme-schaal. 
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3.3 Algemene schaal voor ‘attitude ten aanzien van wetenschap en
technologie’

De stellingen omtrent wetenschap en technologie, samengebracht in tabel 4,
vertonen een sterke samenhang: wie meent dat de mogelijkheden voor
volgende generaties toenemen dankzij wetenschap zal bijvoorbeeld ook
overtuigd zijn van het overwicht aan voordelen dat verbonden is aan
wetenschapsbeoefening. Op basis van deze stellingen construeerden we dan
ook een schaal voor de houding ten aanzien van wetenschap en
technologie12. Hoe hoger men op deze schaal scoort, hoe positiever men
staat ten aanzien van wetenschap en technologie, of hoe meer  vertrouwen
of positieve verwachtingen men koestert. Omgekeerd geeft een lage score
aan dat de respondent wetenschapspessimistisch of –sceptisch van aard is. 

FIGUUR 2: ALGEMENE WETENSCHAPSATTITUDE
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Uit de antwoorden op de verschillende stellingen over wetenschap en
technologie hebben we geleerd dat de Belgen vrij positief staan ten aanzien
van wetenschap en technologie. Dit blijkt ook uit de verdeling van de
algemene schaal (figuur 2). Slechts een hele kleine minderheid wordt
gekenmerkt door een negatieve visie (8,61%), terwijl bijna 50% van de
bevolking positief staat tegenover deze zaken. Ook voor deze algemene
schaal treffen we een grote groep onbeslisten aan (41,86%). Ondanks hun
eerder beperkte interesse voor wetenschap en technologie staan de Belgen
er dus toch positief tegenover. Ze hebben niet zo snel de neiging naar een
krant of tijdschrift te grijpen om zich te informeren over wetenschappelijke
thema’s, ze zijn zeer matig tot niet geïnteresseerd in wetenschap en
technologie … maar zijn overwegend wel optimistisch en positief over de
bijdragen van de wetenschap en de technologie. Een negatieve houding
                                          
12 Deze schaal is opgesteld met behulp van een factoranalyse. Het is een somschaal

die loopt van 0 tot 100 en als gemiddelde waarde 62,03 heeft. Meer uitleg
omtrent deze schaalconstructie is te vinden in de bijlage. 
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blijkt niet zozeer uit expliciet scepticisme, wel uit twijfel (42% van de
bevolking). 

Verder stellen we vast dat de algemene wetenschapsattitude nauw,
bovendien op positieve wijze, verbonden is met de interesse die men heeft in
wetenschap en technologie (r: .243). Mensen die geïnteresseerd zijn in
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen of die op regelmatige
basis een televisieprogramma met een wetenschappelijk onderwerp
bekijken, zijn geneigd deze ontwikkelingen positiever te evalueren dan
mensen zonder een grote wetenschappelijke interesse. We concluderen dus
dat de Belgen wel degelijk een uitgesproken opinie hebben over de plaats en
de verdiensten van wetenschap en technologie in de samenleving. In
tegenstelling tot de aanvaardbaarheid van biotechnologie is de algemene
mening van Belgen inzake wetenschap en technologie uitermate positief.
Deze bevinding is consistent met de resultaten van het onderzoek over
maatschappelijk vertouwen. In ‘Anatomie en oorzaken van het wantrouwen’
(2002) wordt vastgesteld dat wetenschap één van de instellingen is waar
men nog het meest vertrouwen in heeft. In vergelijking met pers,
bedrijfsleven of gerecht scoort wetenschap –althans gedurende de jaren
negentig- inzake vertrouwen zeer hoog bij de Vlamingen.

4  Biotechnologie en wetenschap

In hoeverre hangt de algemene attitude ten aanzien van wetenschap en
technologie nu samen met de specifieke attitudes ten aanzien van de
aanvaardbaarheid van biotechnologie? De bestaande literatuur biedt ons
weinig houvast voor het beantwoorden van deze vraag. In de meest recente
Eurobarometer-onderzoeken naar de attitudes van Europeanen inzake
biotechnologie (Gaskell, Allum & Stares, 2003; INRA, 2001) werden de
respondenten gevraagd naar hun houding ten aanzien van wetenschap en
technologie. Deze onderzoeken lieten, ons inziens, een belangrijke kans
liggen door niet dieper in te gaan op het mogelijke verband tussen beide
attitudes. Het lijkt ons logisch dat mensen die eerder optimistisch zijn over
wetenschap en technologie in het algemeen, makkelijker geneigd zullen zijn
ook biotechnologie positief te evalueren. Wij verwachten dan ook een
positieve relatie tussen beide houdingen. 
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TABEL 5: SAMENHANG ATTITUDE TEN AANZIEN VAN WETENSCHAP EN AANVAARDBAARHEID VAN

BIOTECHNOLOGIE 

 

Attitude t.a.v.

wetenschap Nutscalculus

Aanvaard-

baarheid van

geneeskundige

toepassingen

Aanvaardbaar-

heid van niet

geneeskundige

toepassingen

Attitude t.a.v.

wetenschap
1

Nutscalculus ,274(**) 1

Aanvaardbaarheid

van

geneeskundige

toepassingen

,405(**) ,551(**) 1

Aanvaardbaarheid

van niet

geneeskundige

toepassingen 

,205(**) ,483(**) ,535(**) 1

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Die verwachting wordt bevestigd door de analyses. Zo blijkt uit tabel 5 dat
mensen met een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en
technologie sterk geneigd zijn in de afweging tussen nut en risico van
biotechnologie vooral het nut te benadrukken (r: .274). Deze relatie komt
ook tot uiting in de aanvaardbaarheid van biotechnologie en dit ongeacht de
doeleinden waarvoor deze technologie wordt gebruikt. Dit betekent echter
niet dat op dit vlak geen verschillen bestaan. Onze analyses uit vorige
deelrapporten hebben reeds aangetoond dat de aanvaardbaarheid van
gentechnologie sterk kan verschillen naargelang haar doelstelling. Dat
verschil komt ook tot uiting in de relatie tussen de mate van
wetenschapsoptimisme en de aanvaardbaarheid van biotechnologie. Vooral
de relatie tussen de wetenschapsattitude en de aanvaardbaarheid van
geneeskundige toepassingen is bijzonder sterk (r: .405). Niet geneeskundige
toepassingen worden ook makkelijker aanvaard naarmate de respondenten
wetenschap en technologie positief evalueren, maar dit verband is
beduidend minder sterk dan bij geneeskundige toepassingen (r: .205).
Hierdoor rijst het vermoeden dat medisch-georiënteerde biotechnologie
nauwer geassocieerd wordt met wetenschap en technologie in het algemeen
dan biotechnologie zonder medische doeleinden. Het lijkt waarschijnlijk dat
in de populaire voorstelling van wetenschap de medische wetenschap en de
medische onderzoeker een belangrijke rol speelt. 

De sterke relaties tussen de algemene wetenschapsattitude enerzijds, de
nutscalculus en de mate van aanvaardbaarheid van biotechnologie
anderzijds, geven alvast aan dat de houding ten aanzien van wetenschap
van essentieel belang is om te begrijpen hoe Belgen tot een aanvaarding of
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verwerping van biotechnologie komen. Het is dan ook relevant na te gaan
wat de houding van de Belgen ten aanzien van wetenschap en technologie
beïnvloedt. In eerste instantie gaan we na of er relevante verschillen zijn
tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, naar regio, enzovoort
(4.1)? Vervolgens (4.2) presenteren we een verklarend model dat het
relatieve belang van de relevante kenmerken en maatschappelijke attitudes
schetst.

4.1 Attitudes ten aanzien van wetenschap en socio-demografische
verschillen

Een van de bevindingen van recent Amerikaans onderzoek (National Science
Board, 2002) was dat mannen wetenschap positiever inschatten dan
vrouwen. Onze bivariate analyses bevestigen dat mannen significant
positiever staan ten aanzien van wetenschap en technologie dan vrouwen,
maar de vastgestelde verschillen zijn klein en nagenoeg verwaarloosbaar13.
Verder merken we dat de ook significante verschillen bestaan naargelang de
regio waaruit men komt. Brusselaars staan gemiddeld het meest positief ten
aanzien van wetenschap en technologie (63,05), gevolgd door de Vlamingen
(62,75). De Walen zijn minder positief (60,36). Ook deze verschillen zijn
echter klein (eta: .073 / p: .000). Het geslacht en de regio van herkomst
vertellen ons weinig tot niets over verschillen in de attitude ten aanzien van
wetenschap.  

Het opleidingsniveau en de leeftijd van de respondenten blijken, ook na
controle voor overige relevante kenmerken zoals verder in het rapport zal
blijken, betere voorspellers te zijn van deze attitude (respectievelijke eta-
waarden van 0,112 en 0,146 / p: .000). Het reeds vernoemde Amerikaans
onderzoek (National Science Board, 2002) kwam eveneens tot de
vaststellingen dat mensen met een hoger opleidingsniveau geneigd zijn
wetenschap en technologie positiever in te schatten dan laaggeschoolden.
Onze analyses bevestigen dat beeld: hoe hoger het behaalde diploma, hoe
positiever de wetenschapsattitude. 

TABEL 6: ATTITUDE TAV WETENSCHAP  NAAR ONDERWIJSNIVEAU  (ANOVA)

Onderwijsniveau Gemiddelde

Geen of lager onderwijs 59,6

Secundair onderwijs 62,0

Hoger onderwijs 64,7

Totaal 62,0

                                          
13 De gemiddelde waarde van mannen op de algemene schaal bedraagt 62,57. Voor

vrouwen was dit 61,49. De eta-waarde voor deze variabele bedraagt slechts 0,035
/ p: .014.
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Houtman en Mascini (1998) kwamen reeds eerder tot deze vaststelling dat
een positieve houding ten aanzien van wetenschap en technologie meer
voorkomt bij oudere leeftijdsgroepen dan bij jongeren. Tabel 7 toont aan dat
ook voor onze respondenten een positief verband bestaat tussen leeftijd en
een positieve wetenschapsattitude: hoe ouder men is, hoe positiever men
staat tegenover wetenschap en technologie in het algemeen. Tot slot wijzen
we erop dat deze evolutie zich niet op perfect lineaire wijze voltrekt. Ook hier
hebben we te maken met een relatief sceptische generatie geboren tussen
1958 en 1967. Indien het vastgestelde leeftijdseffect als een generatie-effect
mag worden geïnterpreteerd, wat ons plausibel lijkt, dan betekent deze
vaststelling dat mettertijd, met elke nieuwe generatie die aantreedt het
geloof in de wetenschap een beetje afneemt en de scepsis tegenover de
wetenschap een beetje toeneemt. Binnen die algemene tendens
onderscheidt de generatie geboren tussen ’58 en ’67, de mensen die 17
werden tussen ’75 en ’85, nog eens door een extra sceptische houding. 

TABEL 7: ATTITUDE TEN AANZIEN VAN WETENSCHAP NAAR LEEFTIJD (ANOVA)

Leeftijd Gemiddelde

18-25 58,3

26-35 61,4

36-45 60,9

46-55 62,7

56-65 64,4

66-75 65,8

Totaal 62,1

4.2 Wetenschap maatschappelijk gekaderd

Het is natuurlijk mogelijk dat we regionale verschillen observeren omdat er
regionale verschillen in het opleidingspeil bestaan. Om daarvoor te
controleren, construeren we simultane modellen die ons toelaten het
relatieve belang van de verschillende kenmerken in te  schatten. Om een
zicht te krijgen op de ‘reële’ invloeden van de verschillende, ingevoerde
kenmerken maken we gebruik van structurele modellen. Dit zijn
multivariate, statistische modellen die toelaten een onderscheid te maken
tussen rechtstreekse en onrechtstreekse verbanden waardoor we een
duidelijker beeld verwerven van de wijze waarop verschillende factoren de
houding tegenover wetenschap beïnvloeden. 
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Ter verklaring van de houdingen van Belgen ten aanzien van wetenschap
weerhielden we volgende kenmerken14 die, na controle, significante
invloeden vertonen: leeftijd en opleidingsniveau, opvattingen inzake lijfelijke
zelfbeschikking15, de mate van negatieve toekomstverwachtingen16, het
aanhangen van het groene denken17 en de mate van interesse voor
wetenschap. 

FIGUUR 3: STRUCTUREEL MODEL ‘ATTITUDE T.A.V. WETENSCHAP’

                                          
14 De kenmerken die we aanvankelijk betrokken hebben ter verklaring van de

attitude t.a.v. wetenschap maar uiteindelijk niet weerhielden in het verklarend
model: geslacht, regio, levensbeschouwing en mate van (alternatieve of reguliere)
religiositeit, mediavoorkeur, opvattingen inzake seksuele ethiek, participatie aan
het verenigingsleven, de mate van anomie en onveiligheidsgevoelens. Deze
kenmerken bieden relatief weinig tot geen duiding aan verschillen in de attitudes
t.a.v. wetenschap of zien hun invloed ingegeven door een in het model
weerhouden kenmerk. 

15 Voor informatie over deze schaal zie deelrapport 5 (oorspronkelijke naam van de
schaal: bio-ethiek). Een lage score voor deze schaal verwijst naar een
weigerachtige, niet tolerante attitude ten aanzien van thema’s als abortus,
euthanasie, enz. En vica versa.

16 ‘Negatieve toekomstverwachtingen’ is een somschaal die loopt van 0  (= geen
negatieve toekomstverwachtingen) tot 100 (= maximale negatieve
toekomstverwachtingen). Schaalgemiddelde is 56,25. Voor meer informatie over
deze schaal: zie bijlage (Tabel 27). De schaal die we in dit rapport hanteren, wijkt
enigszins af van de oorspronkelijke schaal die besproken werd in het technisch
verslag (deelrapport 5). 

17 Voor meer informatie over deze variabele: zie bijlage deelrapport 2. Een hoge
score op deze schaal refereert aan een sterk ecologisch bewustzijn. 
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Tabel 8: Gestandaardiseerde totale effecten ‘attitude tav wetenschap’

                Van ...

Naar …
Leeftijd

Groen

gedachte-

goed

Onderwijs-

niveau

Negatieve

toekomst-

verwachtingen

Lijfelijke

zelfbeschikking

Interesse in

wetenschap

Groen

gedachtegoed
-,098 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Onderwijsniveau -,324 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Negatieve

toekomst-

verwachtingen

,201 ,223 -,281 ,000 ,000 ,000

Lijfelijke

zelfbeschikking
-,070 ,000 ,094 ,000 ,000 ,000

Interesse in

wetenschap
,021 ,061 ,249 -,045 ,048 ,000

Attitude tav

wetenschap
,139 -,105 ,175 -,189 ,129 ,207

TABEL 9: GESTANDAARDISEERDE DIRECTE EFFECTEN ‘ATTITUDE TAV WETENSCHAP’18

                Van ...

Naar …
Leeftijd

Groen

gedachte-

goed

Onderwijs-

niveau

Negatieve

toekomst-

verwachtingen

Lijfelijke

zelfbeschikking

Interesse in

wetenschap

Groen

gedachtegoed
-,098 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Onderwijsniveau -,324 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Negatieve

toekomst-

verwachtingen

,132 ,223 -,281 ,000 ,000 ,000

Lijfelijke

zelfbeschikking
-,040 ,000 ,094 ,000 ,000 ,000

Interesse in

wetenschap
,115 ,071 ,232 -,045 ,048 ,000

Attitude tav

wetenschap
,192 -,077 ,062 -,180 ,119 ,207

                                          
18 Voor een overzicht van de gestandaardiseerde indirecte effecten in dit model: zie

bijlage, tabel 29.
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Met het bovenstaande model verklaren we 14 procent van de variantie van
de houding van tegenover wetenschap in de bestudeerde bevolking. Het gaat
al bij al om een matige verklaringskracht. De belangrijkste factor in die
verklaring is de interesse voor wetenschap. Mensen met belangstelling voor
wetenschap nemen ook een positieve houding aan tegenover wetenschap.
Met een totaaleffect van .207 is de interesse in wetenschap veruit de
belangrijkste predictor. In het model gaan we uit van de veronderstelling dat
belangstelling kan worden beschouwd als een oorzaak van de houding. Het
is natuurlijk ook mogelijk dat een positievere houding tot meer
belangstelling leidt. Wat het model ons vertelt, is dat, controlerend voor
andere invloeden, belangstelling en houding vrij sterk met elkaar verbonden
zijn. Het zou derhalve geen absurd voornemen zijn, de houding tegenover
wetenschap proberen te beïnvloeden door het opwekken van belangstelling.

Verder gaat ook een belangrijke invloed op de houding tegenover de
wetenschap (totaal effect: -.189) uit van de mate waarin de respondenten
negatieve toekomstverwachtingen vertonen. Mensen die een negatief
toekomstbeeld hebben, die menen dat het beste al geweest is, hebben
evenmin een goed oog op de verdiensten en de mogelijkheden van
wetenschap en technologie. Naar hun aanvoelen zal de wetenschap het
negatieve tij niet kunnen stoppen, laat staan keren. Onderstaande tabel
illustreert dit. We beschouwen de respondenten met de minst en meest
negatieve toekomstverwachtingen naar hun attitude ten aanzien van
wetenschap. 

TABEL 10:  PROCENTUELE VERDELING VAN DE RESPONDENTEN MET DE MINST EN MEEST NEGATIEVE

TOEKOMSTVERWACHTINGEN NAAR HUN ATTITUDE TAV WETENSCHAP

Negatieve toekomstverwachtingen

 

25% met minst
negatieve  toekomst-

verwachtingen

25 % met meest
negatieve toekomst-

verwachtingen
Attitude t.a.v.
wetenschap 

25% met minst
positieve attitude
t.a.v. wetenschap 

13,6% 34,9%

 25% met minder
positieve attitude
t.a.v. wetenschap

23,9% 24,1%

 25% met meer
positieve attitude
t.a.v. wetenschap

30,6% 21,6%

 25% met meest
positieve attitude
t.a.v. wetenschap

31,9% 19,4%

Totaal 100,0% 100,0%

(Pearson Chi-Square: .000)

Uit voorgaande tabel blijkt duidelijk dat de meest sombere toekomstdenkers
zich vooral ophouden binnen de groepen die een pessimistische houding
aannemen ten aanzien van wetenschap. De ‘toekomstoptimisten’ vinden we
daarentegen meer terug binnen de respondentengroep die wetenschap en
technologie het meest gunstig gezind zijn. Dit verband wijst erop dat in de
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hoofden van heel wat mensen de fundamentele ontwikkelingsgang van onze
samenleving nauw verbonden is met de ontwikkeling van wetenschap en
technologie. Algemene gevoelens van onbehagen en toekomstpessimisme
worden daarom meteen vertaald in een negatieve houding tegenover
wetenschap. Dat werd ook reeds vastgesteld door het expertenpanel van de
Europese Commissie (2004, p.36). Dat wijst erop dat de houding ten
aanzien van wetenschap (gedeeltelijk) het gevolg is van gevoelens van
machteloosheid bij de bevolking: “Genetics … can act as a ‘lightning
conductor’ for concerns about bigger issues such as the power of government
and industry and the relative powerlessness of the individual”.

Dit sterke negatieve verband tussen een negatief toekomstperspectief en een
positieve attitude ten aanzien van wetenschap (direct effect: -.180) wordt
nog een weinig versterkt door hun beperkte interesse voor de thematiek
(totaal effect: -.189). Belgisch onderzoek uit de jaren ’80 (Rosseel in Eraly,
1986) bevestigt de samenhang tussen de algemene houding die mensen
aannemen tegenover het leven en hun visie op wetenschap en technologie.
Zo was een van de bevindingen van dat onderzoek dat een negatieve
houding ten aanzien van computers nauw verbonden is met gevoelens van
(sociale) machteloosheid en een negatief toekomstbeeld.

De houding ten aanzien van wetenschap en vooral de interesse ervoor krijgt
eveneens in sterke mate vorm via het onderwijsniveau van de respondenten
(respectievelijke totaal effecten: .175 en .249). Zo zijn hoogopgeleiden niet
enkel sterker geïnteresseerd in wetenschap maar staan ze ook positiever
tegenover de verdiensten en de mogelijkheden van wetenschap en
technologie. Laaggeschoolden vertonen daarentegen meer desinteresse en
scepticisme inzake wetenschap. Deze bevinding is consistent met eerder
Europees en Amerikaans onderzoek (INRA, 2001; National Science Board,
1996 & 2002). Op te merken valt dat vooral de mate van interesse op
rechtstreekse wijze beïnvloed wordt door het behaalde onderwijsniveau. De
invloed van het onderwijsniveau op de wetenschapsattitude loopt
voornamelijk via de mate van interesse voor wetenschap. Via het onderwijs
ontvangen mensen dus blijkbaar impulsen om zich te informeren en te
interesseren. Deze bevinding sluit evenwel niet uit dat ook hier een pre-
selectiemechanisme speelt: mensen die van thuis uit een brede waaier van
interesses meekrijgen en beter over wetenschap geïnformeerd zijn, hebben
meer kans het goed te doen op school en door te stromen naar hogere
opleidingsniveaus (Tan, 1999). We merken tot slot op dat o.a. het
onderwijsniveau eveneens van grote invloed is voor de
toekomstverwachtingen die mensen koesteren (totaal effect: -.281). Zo zijn
de toekomstverwachtingen van hooggeschoolden veel positiever dan deze
van laaggeschoolden, wat ook een reële weerspiegeling is van hun
onderscheiden kansen in deze samenleving. Via de negatieve
toekomstverwachtingen projecteren mensen met een zwakke sociale positie
hun onbehagen op een sceptische houding tegenover wetenschap en
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technologie, die beschouwd worden als bepalende krachten van onze
samenleving.  

De ethische opvattingen inzake lijfelijke zelfbeschikking die mensen
koesteren, beïnvloeden op quasi volledig directe wijze hun
wetenschapsattitude: ethisch progressieven staan optimistischer tegenover
wetenschap en technologie (totaal effect: .129). Opnieuw illustreren we deze
positieve relatie tussen lijfelijke zelfbeschikking en de wetenschapsattitude
aan de hand van de groepen die zich op het de uiteindes van de schaal
bevinden.

TABEL  11: PROCENTUELE VERDELING VAN RESPONDENTEN MET MINST EN MEEST TOLERANTE HOUDING

INZAKE LIJFELIJKE ZELFBESCHIKKING NAAR HUN ATTITUDE TAV WETENSCHAP

Lijfelijke zelfbeschikking 
25% minst
toleranten

25% meest
toleranten

Attitude t.a.v.
wetenschap

25% met minst positieve
attitude t.a.v. wetenschap 

32,9% 21,1%

25% met minder positieve
attitude t.a.v. wetenschap

25,6% 22,6%

25% met meer positieve
attitude t.a.v. wetenschap

22,7% 28,4%

25% met meest positieve
attitude t.a.v. wetenschap

18,8% 28,0%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Deze tabel weerspiegelt hoe het aantal wetenschapsoptimisten toeneemt
naarmate men opschuift naar de meer ethisch tolerante groepen. Binnen de
groep van ‘ethisch toleranten’ zullen stelselmatig positievere geluiden inzake
wetenschap worden gevonden. Dat verband is evident in het licht van onze
cultuurgeschiedenis. Geloof in de maakbaarheid van mens en samenleving
is samen met het wetenschappelijke denken opgekomen. Het verzet tegen
die rationalisering van de wereld kwam van mensen die vasthielden aan
traditioneel en religieus geïnspireerde en verantwoorde beperkingen. Dat
conflict leeft blijkbaar nog steeds verder in de tegenstelling tussen de voor-
en tegenstanders van de lijfelijke zelfbeschikking. De voorstanders neigen
naar een positieve houding tegenover wetenschap, de tegenstanders naar
een negatieve. 

Het opleidingsniveau, de mate van negatieve toekomstverwachtingen en
vooral de interesse voor wetenschap zijn dus de belangrijkste prediktoren
van de wetenschapshouding van mensen.  Een minder sterke maar daarom
niet minder interessante invloed gaat uit van de leeftijd van de
respondenten. In het algemeen geldt dat hoe ouder mensen zijn, hoe
positiever ze staan tegenover wetenschap (totaal effect: .139). Als we dit
interpreteren als een generatie-effect, ondersteunt deze waarneming de
stelling dat er sprake is van een groeiend scepticisme tegenover wetenschap
en technologie (Inglehart, 1997; Beck, 1992). Volgens Inglehart zou het
scepticisme tegenover wetenschap en technologie toenemen onder invloed
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van de groeiende welvaart en het meer post-materialistisch worden van de
jongeren. Volgens Beck is het veeleer een gevolg van ecologisch bewustzijn
en gevoeligheid voor de negatieve effecten die de technologie kan hebben. De
verklaring van Beck lijkt plausibeler. We zien in elk geval dat het directe
effect van de leeftijd groter is dan het totale effect. Er zou dus, zoals Beck en
Inglehart suggereren, een vrij sterke tendens naar groeiend
wetenschapsscepticisme kunnen zijn, die echter wordt getemperd door twee
andere ontwikkelingen. Ten eerste door het stijgende onderwijspeil dat
maakt dat de jongeren hoger opgeleid zijn dan de ouderen en daardoor meer
geneigd zijn een positieve houding tegenover wetenschap aan te nemen. Ten
tweede door de projectie van onbehagen en een negatief toekomstbeeld op
een negatieve houding tegenover wetenschap. Dat onbehagen en die
negatieve toekomstvisie zijn groter bij ouderen dan bij jongeren. Zonder deze
ontwikkelingen zou het waargenomen verschil in wetenschapshouding
tussen de jongeren en de ouderen nog groter zijn en zouden de jongeren nog
sceptischer zijn. De evolutie van de interesse voor en de houding tegenover
wetenschap en technologie, verdienen dus wel aandacht. 

Een maatschappelijke attitude die het groeiende wetenschapsscepticisme
mogelijk induceert en alleszins bevordert is het groene gedachtegoed.
Onderzoek bij Canadese studenten (Ma & Bateson, 1999) heeft enigszins
verrassend aangetoond dat een ‘groene houding’ positief verbonden is met
de algemene houding ten aanzien van wetenschap. Dit blijkt in België niet
het geval. Mensen die in sterke mate het ecologische denken aanhangen,
zijn weliswaar geïnteresseerder in wetenschap (totaal effect: .061) maar
staan er tegelijkertijd kritischer tegenover (totaal effect: -.105). Het gaat dus
in veel gevallen om een geïnformeerde kritische houding. De grootste
aanhangers van het groene gedachtegoed situeren zich relatief meer in de
groepen die eerder pessimistisch of negatief betuigen ten aanzien van
wetenschap, zoals onderstaande tabel illustreert. 

TABEL 12: PROCENTUELE VERDELING VAN DE MINST EN MEEST ‘GROENE DENKERS’ NAAR HUN ATTITUDE

TAV WETENSCHAP

Groen gedachtegoed 
25% minst groene

denkers
25% meest groene

denkers
Attitude t.a.v.
wetenschap

25% met minst positieve
attitude t.a.v. wetenschap 

19,2% 29,7%

25% met minder positieve
attitude t.a.v. wetenschap

22,4% 27,8%

25% met meer positieve
attitude t.a.v. wetenschap

31,1% 22,8%

25% met meest positieve
attitude t.a.v. wetenschap

27,3% 19,7%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

En aangezien onder de jongeren voor dit ecologische denken een groter
draagvlak te vinden is (totaal effect: -.098), vormt dit een bestendiging van
hun wetenschapspessimisme. Tabel 13 illustreert hoe het aanhangen van
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het groene gedachtegoed gradueel afneemt bij het opklimmen van de
leeftijdscategorieën. 

TABEL 13:  GROEN GEDACHTEGOED NAAR LEEFTIJD (ANOVA)19

Leeftijd Gemiddelde

18-25 ,311

26-35 ,000

36-45 ,071

46-55 ,010

56-65 -,088

66-75 -,108

Totaal ,032

De jongste leeftijdsgroep (18-25 jaar) is verreweg het ‘meest groen tussen de
oren’.  De oudste generatie kent op haar beurt het minst affiniteit met het
ecologische denken. Eerder in de rapportage wezen we enkele malen op de
‘sceptische generatie’ tussen 36 en 45 jaar. Hier wordt duidelijk dat hun
scepticisme mogelijk een bron vindt in hun ecologische denken.
Desalniettemin slagen we er niet in om met de hier beschikbare data deze
hypothese te bevestigen of te verwerpen. 

Als we –bij wijze van intermezzo– nog preciezer inzoomen op het
partijpolitieke landschap en de attitudes ten aanzien van wetenschap
bekijken per politieke voorkeur, stellen we vast dat de aanhangers van
zogeheten traditionele politieke formaties zich opwerpen als
wetenschapsoptimisten. Extreem rechts en de groene partijen betonen zich
een stuk minder positief in hun verwachtingen en vertrouwen in
wetenschap. 

                                          
19 Eta: .120 / p: .000
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TABEL 14: ATTITUDE T.A.V. WETENSCHAP NAAR POLITIEKE VOORKEUR (ANOVA)20

Belgische partijen Gemiddelde

Christen-democraten 65,3

Liberale partijen 64,7

Socialistische partijen 63,7

Extreem Rechts 61,1

Groene partijen 60,2

Blanco en ongeldig 59,1

Totaal 62,4

Afrondend stellen we dan ook dat de interesse die men in wetenschap stelt
de cruciale factor is in het begrijpen van de attitudes ten aanzien van
wetenschap. Die interesse krijgt in sterke mate vorm via de het behaalde
diploma. Hoogopgeleiden hebben meer interesse voor wetenschap en gaan
via hun hogere ethische tolerantie inzake lijfelijke zelfbeschikking en hun
positievere toekomstverwachtingen deze interesse en dit optimisme
bevestigen. Voor laagopgeleiden geldt net het omgekeerde verhaal. 

                                          
20 Eta: .159 / p: .000
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5 Aanvaardbaarheid van genetische toepassingen

Waarom vinden mensen bepaalde genetische ingrepen aanvaardbaar? Welke
ideeën, opvattingen of attitudes onderbouwen deze verwerping of
aanvaarding? Welke kenmerken onderscheiden de voor- en de
tegenstanders?  In voorgaande rapporten kwamen we reeds tot de bevinding
dat in het al dan niet aanvaarden van genetische ingrepen mensen een
onderscheid maken tussen geneeskundige en niet geneeskundige ingrepen.
Een cruciale factor voor het aanvaarden of verwerpen bleek bovendien de
inschatting én de afweging van het nut en de risico’s die gepaard gaan met
deze ingrepen. Hierboven toonden we aan dat ook de attitude ten aanzien
van wetenschap eveneens een belangrijke rol speelt. We worden hierin
bijgetreden door recent onderzoek van Midden en collega’s (2002), op basis
van gegevens van Eurobarometer 46.1, waaruit bleek dat mensen die
optimistisch zijn op het vlak van technologie geneigd zijn biotechnologie
positiever te evalueren.  

In onderstaand hoofdstuk komen we tot de –althans voor dit onderzoek-
definitieve verklaringsmodellen voor de aanvaardbaarheid van genetische
ingrepen. We blijven hiervoor het onderscheid maken tussen medische en
niet-medische toepassingen omdat we vermoeden dat enigszins
verschillende mechanismen spelen in het aanvaardings- of
verwerpingsproces van elke soort ingreep, een vermoeden dat ook wordt
bevestigd.

5.1 Niet geneeskundige toepassingen

Op basis van voorgaande exploraties en inzichten construeerden we
onderstaand structureel model waarin volgende variabelen significante21

invloeden kennen op de aanvaarding van niet geneeskundige ingrepen: regio
en onderwijsniveau, de mate waarin de respondenten anomische gevoelens
of ideeën vertonen, de mate waarin het groene gedachtegoed aangehangen
wordt en tenslotte de nutscalculus en de wetenschapsattitude. Dit model
verklaart 29% van de variatie in aanvaardbaarheid en biedt dus een vrij

                                          
21 De kenmerken die we aanvankelijk betrokken hebben ter verklaring van de mate

van aanvaardbaarheid van niet geneeskundige toepassingen maar die wegens de
afwezigheid van directe effecten uiteindelijk niet werden weerhouden zijn::
geslacht, leeftijd, levensbeschouwing en mate van (alternatieve of reguliere)
religiositeit, mediavoorkeur, opvattingen inzake lijfelijke zelfbeschikking en
seksuele ethiek, interesse in wetenschap, participatie aan het verenigingsleven,
de mate van negatieve toekomstverwachtingen en onveiligheidsgevoelens. Deze
kenmerken bieden relatief weinig tot geen duiding aan verschillen in de attitudes
t.a.v. niet geneeskundige ingrepen of zien hun invloed ingegeven door een in het
model weerhouden kenmerk.
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sterke verklaring, zeker als we er rekening mee houden dat de overgrote
meerderheid van de Belgen de niet geneeskundige toepassingen afkeurt. 

FIGUUR 4: STRUCTUREEL MODEL ‘AANVAARDBAARHEID NIET GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN’

TABEL 15: GESTANDAARDISEERDE TOTALE EFFECTEN ‘NIET GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN’

                    Van ...

Naar …
Regio

Onderwijs-

niveau
Anomie

Groen

gedachtegoed

Attitude tav

wetenschap
Nutscalculus

Anomie ,097 -,409 ,000 ,000 ,000 ,000

Groen gedachtegoed ,150 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude tav

wetenschap
-,060 ,116 -,061 -,106 ,000 ,000

Nutscalculus -,035 -,042 ,068 -,211 ,267 ,000

Aanvaardbaarheid

niet geneeskundige

toepassingen

-,145 -,169 ,137 -,103 ,219 ,438

,29

Niet geneeskundige
toepassingen

,12

Nutscalculus

,03

Attitude tav wetenschap

Regio

Onderwijsniveau

,02

Groen gedachtegoed e5
e2

e3

e1

-,18

-,11

,09

-,04

,15

-,12

-,13

chi²=7,086; df=5; p=,214; agfi = ,998; Hoelters' N=7780,000

,10

,18

Anomie

e4

,08

,11

-,06-,41

,10

-,04

,27

,44
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TABEL 16: GESTANDAARDISEERDE DIRECTE EFFECTEN ‘NIET GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN’22

                    Van ...

Naar …
Regio

Onderwijs-

niveau
Anomie

Groen

gedachtegoed

Attitude tav

wetenschap
Nutscalculus

Anomie ,097 -,409 ,000 ,000 ,000 ,000

Groen gedachtegoed ,150 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude tav

wetenschap
-,038 ,091 -,061 -,106 ,000 ,000

Nutscalculus ,000 -,039 ,084 -,182 ,267 ,000

Aanvaardbaarheid

niet geneeskundige

toepassingen

-,134 -,116 ,113 ,000 ,102 ,438

In voorgaand deelrapport stelden we al vast dat de aanvaardbaarheid van
beide types van toepassingen bijzonder nauw samenhangt met de
inschatting en de afweging van het nut en de risico’s (totaal-effect: .438).
Ofschoon deze nutscalculus een ‘rationeel-cognitieve afweging’ lijkt, gaat
het, mede omwille van de beperkte ervaring en kennis die mensen hebben
inzake biotechnologie (zie deelrapport 2), om een sterk subjectieve
inschatting en afweging. Mensen maken dus geen afweging van het nut en
de risico’s die ze, op grond van kennis of ervaring, onderkennen, maar van
het nut en de risico’s die ze menen te onderkennen. Een afweging waarbij
het nut in grote mate de risico’s overstijgt, leidt tot een grote
aanvaardbaarheid van niet geneeskundige toepassingen en vice versa. 

Twee maatschappelijke attitudes geven in sterke mate mee vorm aan het tot
stand komen van de nutscalculus: de attitude ten aanzien van wetenschap
en het groene gedachtegoed (respectievelijke totaal effecten: .267 en -.211).
De attitude van wetenschap kent een sterke positieve relatie met de
nutscalculus (totaal effect: .267): mensen die optimistisch staan ten aanzien
van wetenschap hebben de neiging om eerder het nut dan de risico’s van
biotechnologie te benadrukken. Hun optimisme zal zich echter eveneens
rechtstreeks laten gevoelen op de aanvaardbaarheid van niet geneeskundige
toepassingen (direct effect: .102). Het vertrouwen in de wetenschap oefent
aldus een sterk totaal effect (gelijk aan .219) op de aanvaarding van niet
medische toepassingen uit. Dat wordt in tabel 17 nog op een andere wijze
geïllustreerd. 

                                          
22 Voor een overzicht van de gestandaardiseerde indirecte effecten in dit model: zie

bijlage, tabel 30.
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TABEL 17: PROCENTUELE VERDELING VAN DE RESPONDENTEN MET DE MEEST PESSIMISTISCHE EN DE

MEEST OPTIMISTISCHE WETENSCHAPSATTITUDE NAAR DE AANVAARDBAARHEID VAN NIET

GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN

 Attitude t.a.v. wetenschap
25% meest  negatief
t.a.v. wetenschap

25% meest positief
t.a.v. wetenschap

Aanvaardbaarheid
van niet
geneeskundige
toepassingen

25% die minst
aanvaardbaar vinden

36,3% 18,7%

25% die minder
aanvaardbaar vinden

22,4% 23,1%

25% die meer
aanvaardbaar vinden

21,8% 24,7%

25% die meest
aanvaardbaar vinden

19,5% 33,5%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

De kritische zin van de ‘groene denkers’ ten aanzien van niet geneeskundige
toepassingen kent geen rechtstreeks effect op de aanvaardbaarheid maar
ontwikkelt zich via de nutscalculus (direct effect: -.182) en de
wetenschapsattitude (direct effect: -.106): mensen die sterk het groene
denken aanhangen, benadrukken eerder de risico’s dan het nut en staan
sceptischer tegenover wetenschap. Op die manier beïnvloedt het groene
gedachtegoed onrechtstreeks de aanvaardbaarheid van de niet
geneeskundige toepassingen (totaal effect van -.103). De hevige aanhangers
van het groene gedachtegoed zullen, zoals tabel 18 aangeeft, de niet
geneeskundige toepassingen afwijzen, terwijl hun antagonisten geneigd
zullen zijn ze meer aanvaardbaar te vinden.

TABEL 18: PROCENTUELE VERDELING VAN DE MINST EN MEEST ‘GROENE DENKERS’ NAAR DE

AANVAARDBAARHEID VAN NIET GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN

 Groen gedachtegoed
25% minst groene

denkers
25% meest groene

denkers
Aanvaardbaarheid
van niet
geneeskundige
toepassingen

25% die minst
aanvaardbaar
vinden

17,8% 35,4%

25% die minder
aanvaardbaar
vinden

23,2% 23,2%

25% die meer
aanvaardbaar
vinden

29,5% 21,2%

25% die meest
aanvaardbaar
vinden

29,4% 20,2%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)
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Een derde maatschappelijke attitude, naast het groene gedachtegoed en de
houding ten aanzien van wetenschap, die we in rekening brengen om de
aanvaardbaarheid van deze niet geneeskundige toepassingen te duiden,
betreft de mate waarin de respondenten anomische gevoelens of ideeën
vertonen23. Het begrip ‘anomie’24 wordt hier gebruikt om een gevoel van
machteloosheid en zinloosheid uit te drukken. Het is het gevoel niet meer
goed mee te kunnen met de wereld zoals hij zich ontwikkelt, de anderen niet
meer te kunnen vertrouwen, het gaat met andere woorden om een gevoel
van onbehagen. Onderzoek heeft aangetoond dat vooral laaggeschoolden
zich anomisch of onbehagelijk voelen en dat men de oorzaken hiervoor niet
zozeer dient te zoeken in het socio-economische veld, maar dat het eerder
het gevolg is van (de ervaring van) statusverlies in onze huidige
kennismaatschappij (Elchardus & Debusscher, 1996; Elchardus &
Pelleriaux, 1999; Elchardus & Smits, 2002). Aangezien wetenschap en
technologie een dermate belangrijke rol spelen in deze kennismaatschappij,
lijkt het ons heel plausibel dat deze anomie zich ook manifesteert in een
negatieve houding ten aanzien van wetenschap en technologie. Dat blijkt
het geval te zijn voor de algemene houding tegenover wetenschap, hoewel
het effect niet sterk is (direct effect: -.061). Het effect van die houding op de
aanvaardbaarheid van niet geneeskundige toepassingen is echter positief
(.113). Dat blijkt ook uit onderstaande tabel. 

TABEL 19: PROCENTUELE VERDELING VAN RESPONDENTEN DE ZICH HET MINST EN HET MEEST ANOMISCH

BETONEN NAAR DE AANVAARDBAARHEID VAN NIET GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN

 Anomie
25% minst anomie 25% meest anomie

Aanvaardbaarheid van
niet geneeskundige
toepassingen

25% die minst
aanvaardbaar vinden

33,8% 21,5%

25% die minder
aanvaardbaar vinden

25,5% 20,5%

25% meer
aanvaardbaar

24,8% 23,9%

25% die meest
aanvaardbaar vinden

15,9% 34,2%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Binnen de groep van respondenten die de hoogste score behalen voor
anomie vinden we een grotere proportie van mensen die ook voor de
aanvaardbaarheid van niet geneeskundige toepassingen de hoogste scores
halen. Bij de respondenten die zich daarentegen het minst anomisch

                                          
23 ‘Anomie’ is een somschaal die loopt van 0 (= minimale score voor anomie) tot 100

(=maximale score voor anomie). Schaalgemiddelde is 44,36. Voor meer informatie
omtrent deze schaal: zie deelrapport 5.

24 In Van Dale krijgt ‘anomie’ een sociologisch accurate omschrijving: ‘gevoel van
onzekerheid en frustratie als gevolg van het aarzelen tussen oude en nieuwe
zekerheden en normen’. 
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betonen, is de proportie van overtuigden van niet geneeskundige
toepassingen teruggelopen tot minder dan de helft. De meerderheid van ‘de
25% minst anomische respondenten’  behoort tot de hevigste tegenstanders.
Hoge scores voor anomie gaan tevens samen met een sterkere benadrukking
van nut tegenover risico. De verklaring voor dit verschijnsel ligt niet voor de
hand. Het duikt in het vierde deelrapport terug op en op een manier die een
verklaring zal suggereren. 

Het onderwijsniveau heeft een rechtstreekse invloed op het al dan niet
aanvaarden van niet geneeskundige toepassingen: zo zullen
hooggeschoolden zich doorgaans negatiever opstellen tegenover deze
toepassingen dan laaggeschoolden (direct effect: -.116). Zij zullen tevens
eerder de risico’s benadrukken maar gaan daarentegen via hun positievere
wetenschapsattitude (direct effect: .091) hun afwijzing van niet
geneeskundige toepassingen enigszins nuanceren. Globaal resulteert hieruit
in het totaal een negatief verband tussen het behaalde onderwijspeil en de
aanvaarding van niet geneeskundige toepassingen (totaal effect: -.169).  

De regio25 waarin de respondent woont, blijft ook na controle voor de overige
kenmerken, een significante indicator voor de aanvaarding of verwerping
van niet geneeskundige toepassingen (totaal effect: -.145). Vlamingen stellen
zich toleranter op dan de Walen en Brusselaars. 

De aanvaarding van niet geneeskundige toepassingen, die in het algemeen
heel laag is, wordt vooral bepaald door de nutscalculus en de attitude ten
aanzien van wetenschap en technologie. Verder spelen ook de gevoelens van
anomie en het onderwijsniveau een rol. Hooggeschoolden staan sceptischer
tegenover deze toepassingen. Mensen met gevoelens van anomie positiever.  

5.2 Geneeskundige toepassingen

Met het verklarend model voor de aanvaardbaarheid van geneeskundige
toepassingen komen we tot het sluitstuk van dit derde deelrapport. In het
simultane model dat we hiertoe construeerden, zijn volgende kenmerken
weerhouden26: de regio waarin de respondent woont, opvattingen inzake

                                          
25 De variabele ‘regio’ plaatst Vlamingen, als referentiecategorie, tegenover de

samengestelde groep van Walen en Brusselaars.

26 De kenmerken die we aanvankelijk betrokken hebben ter verklaring van de mate
van aanvaardbaarheid van geneeskundige toepassingen maar uiteindelijk niet
weerhielden in het verklarend model: geslacht, leeftijd, onderwijsniveau,
levensbeschouwing en mate van (alternatieve of reguliere) religiositeit,
mediavoorkeur, opvattingen inzake seksuele ethiek, interesse in wetenschap,
participatie aan het verenigingsleven, de mate van negatieve
toekomstverwachtingen, anomie en onveiligheidsgevoelens. Deze kenmerken
bieden relatief weinig tot geen duiding aan verschillen in de attitudes t.a.v.
geneeskundige ingrepen of zien hun invloed ingegeven door een in het model
weerhouden kenmerk. 
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lijfelijke zelfbeschikking, de mate waarin het groene gedachtegoed
aangehangen wordt, de houding ten opzichte van wetenschap en de
nutscalculus. Het uiteindelijke model heeft een heel sterke
verklaringskracht. Het verklaart niet minder dan 40 procent van de te
verklaren variantie. 

FIGUUR 5: STRUCTUREEL MODEL ‘AANVAARDBAARHEID VAN GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN’

TABEL 20: GESTANDAARDISEERDE TOTALE EFFECTEN ‘GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN’

                       Van ...

Naar …
Regio

Lijfelijke

zelfbeschikking

Groen

gedachtegoed

Attitude tav

wetenschap
Nutscalculus

Groen gedachtegoed ,150 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude tav

wetenschap
-,059 ,137 -,113 ,000 ,000

Nutscalculus -,043 ,082 -,216 ,247 ,000

Aanvaardbaarheid

van geneeskundige

toepassingen

-,107 ,208 -,175 ,366 ,461

,40

Geneeskundige
toepassingen

,11

Nutscalculus

,03

Attitude tav wetenschap

,02

Groen gedachtegoed

Regio

e4

e2

e1

e3

,25

-,19

chi²=1,393; df=2; p=,498; agfi = ,999; Hoelters' N=21416,000

,15
-,05

,00

Lijfelijke zelfbeschikking
,14

,14

-,11

-,06

,25

,05

,46

-,04



[33]

TABEL 21: GESTANDAARDISEERDE DIRECTE EFFECTEN ‘GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN’27

                       Van ...

Naar …
Regio

Lijfelijke

zelfbeschikking

Groen

gedachtegoed

Attitude tav

wetenschap
Nutscalculus

Groen gedachtegoed ,150 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude tav

wetenschap
-,042 ,137 -,113 ,000 ,000

Nutscalculus ,000 ,048 -,188 ,247 ,000

Aanvaardbaarheid

van geneeskundige

toepassingen
-,065 ,136 -,047 ,252 ,461

De aanvaardbaarheid van geneeskundige toepassingen wordt heel sterk
bepaald door de nutscalculus (direct effect: .461) en door de algemene
attitude ten aanzien van wetenschap (direct effect: .252): een positieve
wetenschapsattitude bevordert een optimistische of tolerante attitude ten
aanzien van deze geneeskundige toepassingen. Daarenboven heeft de
houding tegenover de wetenschap ook een onrechtstreeks effect dat loopt via
de nutscalculus. Wie vertrouwen heeft in de wetenschap is geneigd in de
medische toepassingen van de genetica meer nut en minder risico’s te
onderkennen (direct effect .247). Het totale effect van de
wetenschapsattitude op de aanvaardbaarheid van medische toepassingen is
daarom heel sterk (.366). 

TABEL 22: PROCENTUELE VERDELING VAN DE RESPONDENTEN MET DE MEEST PESSIMISTISCHE EN DE

MEEST OPTIMISTISCHE WETENSCHAPSATTITUDE NAAR DE AANVAARDBAARHEID VAN

GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN

 Attitude t.a.v. wetenschap
25% meest negatief 25% meest positief

Aanvaardbaarheid
van geneeskundige
toepassingen

25% die minst
aanvaardbaar
vinden

42,0% 12,8%

25% die minder
aanvaardbaar
vinden

26,9% 16,2%

25% die meer
aanvaardbaar
vinden

19,3% 23,5%

25% die meest
aanvaardbaar
vinden

11,8% 47,5%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

                                          
27 Voor een overzicht van de gestandaardiseerde indirecte effecten in dit model: zie

bijlage, tabel 31.
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Zoals blijkt uit tabel 22 gaan de wetenschapspessimisten zich massaal
groeperen aan de zijde van de tegenstanders. Omgekeerd gaan de
wetenschapsoptimisten zich op eenzelfde overtuigde wijze positioneren als
verdedigers van medisch-georiënteerde ingrepen. 

Twee maatschappelijke attitudes spelen in tweede instantie een rol in het
aanvaardings- of verwerpingsproces: de mate waarin mensen het groene
gedachtegoed aanhangen en hun ethische tolerantie inzake lijfelijke
zelfbeschikking. Deze laatste gaat niet enkel op rechtstreekse wijze (direct
effect: .136) beïnvloeden hoe Belgen denken over geneeskundige
toepassingen maar zal eveneens de wetenschapsattitude vormgeven (direct
effect: .137): mensen die een hoge mate van tolerantie vertonen inzake
thema’s als abortus of euthanasie zullen doorgaans positiever staan ten
aanzien van wetenschap in het algemeen én genetische toepassingen van
medische aard (totaal effect: .208) in het bijzonder. 

TABEL 23: PROCENTUELE VERDELING VAN RESPONDENTEN MET MINST EN MEEST TOLERANTE HOUDING

INZAKE LIJFELIJKE ZELFBESCHIKKING NAAR AANVAARDBAARHEID VAN GENEESKUNDIGE

TOEPASSINGEN

 Lijfelijke zelfbeschikking
25% minst
toleranten

25% meest
toleranten

Aanvaardbaarheid van
geneeskundige
toepassingen

25% die minst
aanvaardbaar vinden

34,3% 18,7%

25% die minder
aanvaardbaar vinden

24,9% 22,6%

25% die meer
aanvaardbaar vinden

21,7% 25,8%

25% die meest
aanvaardbaar vinden

19,2% 33,0%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Zo gaan de meest toleranten inzake lijfelijke zelfbeschikking zich in sterkere
mate profileren als de verdedigers van geneeskundige ingrepen, terwijl aan
de andere kant van het ethische continuüm de respondenten zich eerder
scharen onder de vlag van verwerping. 

Het aanhangen van het groene gedachtegoed heeft slechts een zwak direct
effect op de aanvaardbaarheid van medische toepassingen (-.047).
Aanhangers van het groene denken hebben de neiging die toepassingen
minder aanvaardbaar te achten. Het verband tussen dat denken en de
aanvaardbaarheid van biotechnologie komt echter grotendeels
onrechtstreeks tot stand.  ‘Groene denkers’ profileren zich relatief meer als
wetenschapspessimisten (direct effect: -.113), ze benadrukken eerder de
risico’s dan het nut van genetische toepassingen (direct effect: -.188) en
staan daarom in het algemeen minder tolerant inzake geneeskundige
toepassingen (totaal effect: -.175).  
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TABEL 24: PROCENTUELE VERDELING VAN DE MINST EN MEEST ‘GROENE DENKERS’ NAAR DE

AANVAARDBAARHEID VAN GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN

 Groen gedachtegoed
25% minst groene

denkers
25% meest groene

denkers
Aanvaardbaarheid
van geneeskundige
toepassingen

25% die  minst
aanvaardbaar
vinden

17,9% 33,2%

25% die minder
aanvaardbaar
vinden

25,4% 27,3%

25% die meer
aanvaardbaar
vinden

26,4% 21,1%

25% die meest
aanvaardbaar
vinden

30,3% 18,4%

Totaal 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Onder de meest fervente aanhangers van het groene denken zijn, in
vergelijking met de ‘minst groen denkende’ groep, beduidend minder
mensen die deze ingrepen meer aanvaardbaar achten. 

Wat de regio betreft, stellen Vlamingen zich, in vergelijking met Brusselaars
en Walen, toleranter op tegenover wetenschap in het algemeen en de
geneeskundige toepassingen van de genetica in het bijzonder. Dit verschil in
tolerantie of optimisme zien we bevestigd in het ‘groenere karakter’ van de
Waalse en Brusselse Belg. 

De mate waarin de geneeskundige toepassingen van de biotechnologie
worden aanvaard, is dus vooral een kwestie van de nutscalculus en de
algemene attitude tegenover de wetenschap. Verder spelen het groene
gedachtegoed en de opvattingen inzake lijfelijke zelfbeschikking een rol.
Overtuigde ‘groene denkers’ en mensen die zich verzetten tegen abortus en
euthanasie staan sceptischer en meer weigerachtig tegenover
geneeskundige ingrepen.
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6 Besluit

Bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van biotechnologische
toepassingen maken de Belgen niet enkel een onderscheid naar het
organisme waarop de toepassingen betrekking heeft (plant, mens of dier),
maar houden ze eveneens rekening met de finaliteit: heeft de toepassing een
medisch doel of niet? Van beide criteria is het laatste het meest belangrijke.
Geneeskundige toepassingen kennen een draagvlak bij de Belgische
bevolking en worden over het algemeen door een meerderheid aanvaard.
Niet geneeskundige ingrepen worden door het overgrote deel van de
bevolking radicaal verworpen. Deze al dan niet aanvaarding van genetische
toepassingen is geen statisch of objectief gegeven maar is subjectief en
variabel. 

De houding met betrekking tot biotechnologie wordt door twee factoren
gevormd: de nutscalculus en de wetenschapsattitude.

Hoewel Belgen aangeven relatief weinig interesse te hebben voor wetenschap
en technologie, staan ze vrij positief tegenover de verdiensten en de
mogelijkheden van wetenschap en technologie. Doorgaans staan mensen die
veel interesse hebben voor deze thematiek weliswaar ook positiever of
optimistischer er tegenover. De interesse voor wetenschap is de
voornaamste voorspeller van de attitude ten aanzien van wetenschap. Het
grote wetenschapsoptimisme staat niet enkel in schrijnend contrast met de
beperkte interesse die mensen voor wetenschap opbrengen, maar lijkt vooral
aan onaantastbaarheid te zullen inboeten door de opkomst van
wetenschapskritische of –sceptische generaties. Jongeren betonen zich
immers minder geïnteresseerd en optimistisch inzake wetenschap dan de
oudere generaties. Het onderwijs dat zowel de interesse als een positieve
attitude inzake wetenschap bevordert, mildert dit jeugdig
wetenschapspessimisme maar lijkt niet voldoende om de ontwikkeling van
een sceptischer houding te keren of ongedaan te maken. Het groene
gedachtegoed dat voornamelijk de jongeren aanspreekt, speelt dat
wetenschapspessimisme nog in de hand. Maar ook het hebben van
negatieve toekomstverwachtingen, voornamelijk bij de oudere generaties
terug te vinden, tempert de optimistische verwachtingen. Hoewel we hier
enkel een momentopname weergeven en niet beschikken over longitudinale
data, suggereren onze waarnemingen een tendens naar meer
wetenschapsscepticisme. 

Hoe dan ook, de attitude ten aanzien van wetenschap is een belangrijk
puzzelstuk gebleken bij het verklaren van de aanvaardbaarheid van
genetische toepassingen. Wetenschapsoptimisten staan toleranter ten
aanzien van biotechnologie. Wie positief staat ten aanzien van wetenschap
zal doorgaans ook eerder het nut dan de risico’s van biotechnologie
benadrukken. Om de aanvaardbaarheid van biotechnologie te duiden is en
blijft de nutscalculus de cruciale schakel. Met deze inschatting en afweging
van het nut en de risico’s die mensen verbinden aan deze praktijken, staat
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of valt het aanvaardingsproces. Deze inschatting en afweging wijst weliswaar
op het utilitaire karakter van de aanvaardbaarheidsbeoordeling maar mag
geenszins opgevat worden als een zuiver rationeel proces. Het gaat immers
om een subjectieve inschatting en afweging. Mensen hebben slechts een
beperkte praktische kennis en ervaring inzake genetica en hun opinie is
beïnvloedbaar via debat, media of politieke actie. Bovendien is het niet
ondenkbaar dat mensen vanuit een praktische, hulpbehoevende ervaring
met biotechnologie een grotere aanvaardbaardheid toekennen en op die
manier hun inschatting van nut en risico bijstellen.    

De nutscalculus en de wetenschapsattitude maken grotendeels uit hoe de
Belgen staan tegenover de problematiek van biotechnologie. Toegespitst op
het onderscheid naar de finaliteit van de genetische toepassingen, spelen op
een tweede niveau echter verschillende mechanismen in het
aanvaardingsproces. De aanvaarding of verwerping van geneeskundige
toepassingen kenmerkt zich door een debat dat onderbouwd wordt door
ethische en politieke argumenten. Zo gaan groene denkers en ethisch
conservatieven zich opwerpen als de tegenstanders van biotechnologie. Zij
maken een negatieve nutsafweging en zullen geneeskundige toepassingen
sneller verwerpen. In het aanvaarden of verwerpen van niet geneeskundige
toepassingen ontwaren we andere beïnvloedende kenmerken: het
onderwijsniveau en de mate waarin de respondent anomische ideeën of
gevoelens vertoont. Hooggeschoolden zullen zich relatief minder tolerant
opstellen tegenover niet geneeskundige toepassingen dan laaggeschoolden.
Respondenten die hoog scoren voor anomie, staan op hun beurt relatief
toleranter ten aanzien van deze ingrepen. Terwijl het debat omtrent
geneeskundige ingrepen zich eerder via politieke en ethische argumenten
ingekleurd ziet, krijgt de houding ten aanzien van niet geneeskundige
toepassingen vorm via de maatschappelijke positie die men inneemt. 

Deze differentiatie in de verklaringsmechanismen voor geneeskundige en
niet geneeskundige toepassingen werpt een nieuw licht op de utilitaire
beoordelingsgrond die beide toepassingen onderbouwt. We opperden eerder
al dat dé maatstaf voor het beoordelen van de aanvaardbaarheid van
biotechnologie wel eens ‘gezondheid’ zou kunnen zijn. Mensen ervaren (de
eigen) gezondheid als uiterst belangrijk en koesteren ten aanzien van (zowel
medische als niet medische) biotechnologie eveneens bijzonder hoge
verwachtingen inzake hun gezondheid (zie deelrapport 1 en 2). De
inschatting van nut en risico zal dan ook grotendeels geschieden op basis
van de effecten voor de (eigen) gezondheid. Dat geneeskundige toepassingen
een grotere aanvaardbaarheid kennen, hoeft dan ook niet te verwonderen;
hier is de link met gezondheid helder. Maar ook niet geneeskundige
toepassingen grijpen op fundamentele wijze in op de bouwstenen van
lichaam en gezondheid. Denken we maar aan de productie van genetisch
gemanipuleerde dieren voor vleesproductie, of vormen van menselijke
kunstmatige voortplanting. De gezondheidsoverweging gaat dus ook op voor
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genetische toepassingen met niet medische doeleinden. Hier worden echter
vooral de onbedoelde, niet gecontroleerde negatieve gevolgen gevreesd. 

We stellen ook vast dat de discussie over de medische toepassingen al
duidelijk maatschappelijk is ingebed. De aanvaardbaarheid van
geneeskundige toepassingen, en haar nutsafweging, ontwikkelt zich binnen
een collectief kader van politieke en ethische overwegingen. Het al dan niet
aanvaarden van deze toepassing, het al dan niet benadrukken van het nut
(voor de gezondheid) wordt beïnvloed door houdingen over ecologie en
lijfelijke zelfbeschikking. In het verklaringsmodel voor de aanvaardbaarheid
van niet geneeskundige toepassingen vinden we dat ethisch-politieke kader
niet terug. In de plaats komen individuele kenmerken die aangeven welke
maatschappelijke positie iemand inneemt. Maatschappelijk kwetsbare
respondenten (anomisch en laaggeschoold) positioneren zich als de meest
permissieven ten aanzien van deze toepassingen.

Het blijft grotendeels afwachten hoe dit zal evolueren en hoe deze thematiek
zich zal inbedden in de bestaande maatschappelijke tegenstellingen.
Duidelijk is alleszins dat in het maatschappelijke debat over genetica, de
verschillende partijen het vooral zullen hebben over de weldaden of de
gevaren van de wetenschap, het nut en de risico’s van verschillende
specifieke toepassingen. Aanhangers van het groene gedachtegoed,
tegenstanders van de lijfelijke zelfbeschikking zullen daarbij de gevaren van
de wetenschap, de behoefte aan opgelegde beperkingen, de risico’s
benadrukken. Het debat begint echter in een bevolking die over het
algemeen een vrij positieve houding aanneemt ten opzichte van de beloften
en mogelijkheden van de wetenschap en die biotechnologie in grote mate
aanvaardt als deze ten dienste van hun gezondheid wordt gesteld. 
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7 Bijlage

TABEL 25: SCHAALGEGEVENS ‘INTERESSE IN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE’ (COMPONENT MATRIX /

PCA)

Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

Ik ben erg geïnteresseerd in wetenschap en technologie. 0,888 ,8033
Ik lees de artikelen in de krant die gaan over wetenschap en/of
technologie.

0,845 ,8310

Ik kijk vaak naar televisie-programma s over wetenschap en/of
technologie.

0,834 ,8372

Ik lees vaak tijdschriften met wetenschappelijke en/of techno-
logische onderwerpen.

0,814 ,8474

Totale Cronbach’s alpha: ,8671

Verklaarde variantie: 71,51%

Eigenwaarde: 2,860

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 44,82

TABEL 26: SCHAALGEGEVENS ‘ATTITUDE WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE’ (COMPONENT MATRIX / PCA)

Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

Wetenschap en technologie maken ons leven gezonder. 0,741 ,726
Wetenschap en technologie maken ons leven makkelijker en
comfortabeler.

0,740 ,727

Door wetenschap, techniek en technologie zullen er meer
mogelijkheden zijn voor de volgende generatie.

0,725 ,732

Wetenschappers en technologen leveren een waardevolle bijdrage
aan de maatschappij.

0,721 ,734

De voordelen van wetenschap zijn groter dan de  schadelijke
gevolgen.

0,697 ,742

Totale Cronbach’s alpha: ,7738

Verklaarde variantie:   52,56 %

Eigenwaarde: 2,628

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 62,03
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TABEL 27: SCHAALGEGEVENS VAN ‘NEGATIEVE TOEKOMSTVERWACHTINGEN – BIS’ 

Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

De toekomst ziet er slecht uit. 0,831 ,866
Ik beklaag de kinderen die in deze wereld moeten opgroeien. 0,825 ,867
De mensen geven niet meer om elkaar. 0,789 ,872
Ik denk dat het met dit land en de wereld verder bergaf zal gaan 0,778 ,874
Het voedsel is nu erg ongezond. 0,746 ,878
Vroeger leefden de mensen beter dan nu. 0,740 ,880
Ouders voeden vandaag hun kinderen niet meer op, dat moet
slecht aflopen.

0,729 ,881

Totale Cronbach’s alpha: ,890

Verklaarde variantie: 60,51 %

Eigenwaarde: 4,236

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 56,25

TABEL 28: ATTITUDE TAV WETENSCHAP NAAR LEEFTIJD EN OPLEIDINGSNIVEAU (ANOVA/MCA)

N Gemiddelde score

Bruto Na

controle

voor …

Bruto-effect

(eta)

Netto-effect (beta)

Leeftijd 18-25 616 58,4 57,7

 26-35 970 61,5 60,5

 36-45 982 60,9 60,4

 46-55 818 63 63,1

 56-65 604 64,4 65,5

 66-75 548 65,4 67,5 0,141 0,202

Onderwijs

-niveau

Geen of lager

onderwijs

1008 59,5 57,4

 Secundair

onderwijs

2491 62 62,6

 Hoger

onderwijs

1039 64,7 65,4 0,111 0,178



[41]

TABEL 29: GESTANDAARDISEERDE INDIRECTE EFFECTEN ‘ATTITUDE TAV WETENSCHAP’

                Van ...

Naar …
Leeftijd

Groen

gedachte-

goed

Onderwijs-niveau

Negatieve

toekomst-

verwachtingen

Lijfelijke

zelfbeschikking

Interesse in

wetenschap

Groen

gedachtegoed
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Onderwijsniveau ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Negatieve

toekomst-

verwachtingen

,069 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Lijfelijke

zelfbeschikking
-,030 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Interesse in

wetenschap
-,094 -,010 ,017 ,000 ,000 ,000

Attitude tav

wetenschap
-,053 -,027 ,113 -,009 ,010 ,000

TABEL 30: GESTANDAARDISEERDE INDIRECTE EFFECTEN ‘NIET GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN’

                    Van ...

Naar …
Regio

Onderwijs-

niveau
Anomie

Groen

gedachtegoed

Attitude tav

wetenschap
Nutscalculus

Anomie ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Groen gedachtegoed ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude tav

wetenschap
-,022 ,025 ,000 ,000 ,000 ,000

Nutscalculus -,035 -,003 -,016 -,028 ,000 ,000

Aanvaardbaarheid

niet geneeskundige

toepassingen

-,011 -,053 ,024 -,103 ,117 ,000
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TABEL 31: GESTANDAARDISEERDE INDIRECTE EFFECTEN ‘GENEESKUNIDGE TOEPASSINGEN’   

                       Van ...

Naar …
Regio

Lijfelijke

zelfbeschikking

Groen

gedachtegoed

Attitude tav

wetenschap
Nutscalculus

Groen gedachtegoed ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude tav

wetenschap
-,017 ,000 ,000 ,000 ,000

Nutscalculus -,043 ,034 -,028 ,000 ,000

Aanvaardbaarheid

van geneeskundige

toepassingen

-,042 ,072 -,128 ,114 ,000
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