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1 Inleiding

In de vorige deelrapporten gaven we een uitvoerige beschrijving van de
houding van Belgen ten opzichte van genetische toepassingen en
onderzochten we welke factoren die opvattingen beïnvloeden. In dit rapport
gaat de aandacht naar andere manieren waarop de mensen met de gevolgen
van genetische kennis in contact komen. We trachten zicht te krijgen op de
houding van mensen ten opzichte van het kopen van genetisch gewijzigde
voeding en van het gebruik van genetische informatie door
verzekeringsinstellingen, werkgevers en politiediensten. Tevens wordt
onderzocht welke instellingen, in de ogen van de mensen, legitiem en
betrouwbaar kunnen optreden in het verstrekken van informatie over en het
regelen van het gebruik van genetische kennis. Bovendien onderzoeken we
wat mensen ertoe brengt om deze gedragingen en opvattingen er op na te
houden. We houden hier rekening met de klassieke achtergrondvariabelen
maar eveneens met gevoelens van onbehagen en houdingen ten opzichte
van genetica en wetenschap.

Dit deelrapport bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel komt de
koopintentie van genetisch gewijzigde producten van de Belgen aan bod. Het
gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellingen, werkgevers
en politiediensten wordt in het tweede deel onder de loep genomen en
tenslotte bespreken we het vertrouwen van de Belgen in instellingen met
betrekking tot regelgeving en informatieverstrekking. 

2 Koopintentie van voedingstoepassingen

De laatste jaren is er veel ophef ontstaan omtrent de verkoop van genetisch
gemanipuleerde organismen (ggo’s) in de winkels. Denken we maar aan de
acties van Greenpeace omtrent het labellen van genetisch gemanipuleerd
voedsel of de recente weigering van zowel de drie grote supermarktketens
(Delhaize, Colruyt en Carrefour) als de grote Europese voedselproducenten
(Campina, Unilever, Kraft, etc.) om, respectievelijk, geen ggo’s te verkopen in
hun Belgische winkels of in te voeren. Deze weigeringen zijn zonder twijfel
een zware klap voor de bio-industrie. James (2002) stelt dat het succes van
commerciële biotechnologie fundamenteel afhankelijk is van de aanvaarding
van genetisch gemanipuleerd voedsel door de bevolking. De redenering
hierachter is vrij simpel: worden deze toepassingen niet aanvaard, dan zal
de bevolking deze toepassingen ook niet in grote mate kopen. Het is dan ook
de moeite waard om te toetsen in hoeverre Belgen bereid zijn genetisch
gemanipuleerd voedsel te kopen en welke factoren hun koopgedrag
beïnvloeden.
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2.1 Beschrijving van de koopintentie

Op basis van onze analyses kunnen we verwachten dat de commerciële
biotechnologie nog niet uit de problemen is. De frequenties tonen namelijk
aan dat er heel wat weerstand bestaat tegen het kopen van genetisch
gewijzigde producten (zie tabel 2-1). 

TABEL 2-1: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “KOOPINTENTIE VAN VOEDINGSTOEPASSINGEN” 

(Helemaal)
niet akkoord

Tussen beide (Helemaal)
akkoord

- Indien het in de supermarkt aanwezig zijn,
zou ik vlees of dierlijke producten kopen
afkomstig van dieren waarvan de genen
werden gewijzigd.

70.9 22.4 6.7

- Indien ze in de supermarkt aanwezig zijn, zou
ik groenten of fruit kopen waarvan de genen
gewijzigd zijn.

62.8 27.3 9.9

- Als de smaak beter is dan zou ik een
genetisch gewijzigd product zeker kopen

58.2 24.6 17.2

- Ik zou me eerder laten leiden door de prijs
dan door de genetische manipulatie van
producten.

52.8 21.5 25.7

Net als uit het onderzoek van Macer (1992) blijkt dat de bezorgdheid
omtrent genetisch gewijzigde groenten kleiner is dan de bezorgdheid om
genetisch gemanipuleerd vlees. Terwijl zeven procent genetisch gewijzigd
vlees of dierlijke producten zou kopen, verzet tien procent zich niet tegen het
kopen van groenten of fruit waarvan de genen gewijzigd zijn. Ook Hallman
en Metcalfe (1994) vonden dat de koopintentie erg afhankelijk was van het
soort voedsel. Zo zou er minder weerstand zijn tegen genetisch gewijzigde
appels en maïs, maar meer tegen vlees en babyvoeding. 

Dat de meeste Belgen niet van plan zijn genetisch gemanipuleerd voedsel te
kopen is geen verrassing. Ook recente Eurobarometer-onderzoeken (INRA,
2001; (Gaskell, Allum et al. 2003) en andere Europese studies (European
Federation of Biotechnology 1998); (Magnusson and Koivisto Hursti 2002)
komen tot de conclusie dat de meerderheid van de consumenten eerder
negatief staat tegenover genetisch gewijzigde voeding.

Niet overal ter wereld is de koopintentie van genetische gemanipuleerd
voedsel echter zo laag als in Europa. Zo vond Hoban (1999) dat ongeveer
twee derde van zowel Japanse als Amerikaanse consumenten bereid zijn
genetisch gewijzigd voedsel te kopen (en deze bereidheid neemt toe sinds
1995). Er bestaat wel een verschil tussen Japanners en Amerikanen wat de
redenen betreft om tot het kopen over te gaan. Terwijl Japanners geen
onderscheid maken tussen voedsel dat genetisch gewijzigd is om een betere
resistentie tegen insecten enerzijds en een beter smaak anderzijds te
verkrijgen (allebei ongeveer 70% steun), hebben Amerikanen minder
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weerstand om voedsel te kopen dat genetisch gewijzigd is met als doel een
betere resistentie tegen insecten (77%) dan met de bedoeling een betere
smaak te creëren (‘slechts’ 62%).

Zulke hoge koopbereidheid vinden we bij de Belgen niet terug. Toch
verdwijnt de weerstand ten dele als het kopen van genetisch gewijzigd
voedsel verbonden wordt met een bepaald nut. Ook Hoban (2001) en Schutz
e. a. (2000) kwamen tot de vaststelling dat nut en risico-inschatting
belangrijke argumenten zijn om tot het kopen van genetisch gewijzigde
producten over te gaan. Op het vlak van voeding blijkt men minder bereid
risico’s te nemen dan met betrekking tot medicatie, en dan vooral wanneer
men geen of weinig rechtstreeks nut ziet met genetisch gewijzigd voedsel.
Dit komt in ons onderzoek tot uiting in een sterke correlatie (r=0.48) van de
schaal nutscalculus met de koopintentie1. Uit de meest recente
eurobarometer-bevraging blijkt dat een betere smaak vaker wordt
aangegeven dan een lagere prijs als een reden om genetisch gewijzigde
producten te kopen (Gaskell, Allum et al. 2003). Uit ons onderzoek blijkt
echter dat voor Belgen de prijs belangrijker is dan de smaak bij hun
koopgedrag van genetisch gewijzigd voedsel. Voor een kwart van de Belgen
is de lagere prijs een argument om genetisch gewijzigde producten te kopen,
terwijl een betere smaak voor slechts 17% een goed argument is om
genetisch gewijzigde producten te kopen. 17% van de ondervraagden zou
genetisch gewijzigd voedsel kopen, als de smaak beter is. 

2.2 Wie is bereid tot het kopen van genetisch gewijzigde producten? 

Het zal niemand verwonderen dat de houding tegenover genetica en
wetenschap een invloed heeft op de koopintentie van genetisch gewijzigde
producten. Uit de vorige deelrapporten bleek reeds meermaals het sterke
verband tussen de aanvaardbaarheid van geneeskundige2 en niet-
geneeskundige3 genetische toepassingen, de nutscalculus en de houding ten
opzichte van wetenschap. Het leek ons dan ook opportuun te zoeken naar
groepen mensen die zich van elkaar onderscheiden op basis van deze
houdingen. 

                                           
1 Op basis van de stellingen uit Tabel 2-1 werd een somschaal opgesteld voor de

algemene koopintentie van voedseltoepassingen die loopt van 0 tot 100. Voor
schaalgegevens zie bijlage Tabel 6-1. 

2 Genetische toepassingen met medische doeleinden:
- aanvaardbaarheid van genetische ingrepen op planten
- aanvaardbaarheid van genetische ingrepen op dieren met geneeskundige doeleinden
- aanvaardbaarheid van genetische ingrepen op mensen met geneeskundige doeleinden

3 Genetische toepassingen met niet-medische doeleinden:
- aanvaardbaarheid van genetische ingrepen op dieren met niet-geneeskundige
doeleinden
- aanvaardbaarheid van genetische ingrepen op mensen met reproductie doeleinden
- aanvaardbaarheid van genetische ingrepen op mensen met niet-geneeskundige
doeleinden
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Een latente klasseanalyse (Vermunt and Magidson 2000) op de
aanvaardbaarheid van genetische toepassingen met medische en niet-
medische doeleinden, het belang dat gehecht wordt aan de risico’s of eerder
het nut van genetische toepassingen en de houding ten opzichte van
wetenschap, resulteerde in vier clusters of groepen mensen (zie tabel 6-2)
die zich significant van elkaar onderscheiden op elk van de vier houdingen
(zie tabel 6-3).

De betekenis van de clusters wordt duidelijk als we figuur 1 (zie bijlage),
tabel 6-4 en tabel 2-2 bekijken. De eerste cluster groepeert 37 procent van
de Belgen en kenmerkt zich door de negatieve houding ten opzichte van
genetische toepassingen met medische en niet-medische doeleinden, een
lage nutscalculus (risico’s worden groter geacht dan nut) en een vrij
negatieve houding ten opzichte van wetenschap. We noemen deze groep
mensen dan ook de tegenstanders van genetica. Tot de tweede cluster, die
30% van de respondenten omvat, behoren mensen van wie de houdingen
ten opzicht van genetica en wetenschap overeenstemmen met het
gemiddelde in België. Deze cluster geven we de toepasselijke naam ‘de
middengroep’. Bijna een kwart van de Belgen (24%) gelijkt sterk op elkaar
qua houding ten opzichte van genetica en wetenschap in die zin dat ze zowel
de geneeskundige als de niet-geneeskundige genetische toepassingen
aanvaarden, eerder het nut dan de risico’s hiervan benadrukken en erg
positief staan tegenover wetenschap. De voorstanders van genetica vormen
dus de derde cluster. Tenslotte is er een relatief kleine groep mensen (10%)
die ook eerder het nut dan de risico’s van genetica benadrukken maar vooral
de genetische toepassingen met niet-medische doeleinden aanvaarden. De
geneeskundige genetische toepassingen aanvaarden ze daarentegen veel
minder en ook hun houding ten opzichte van wetenschap is zeer negatief.
De houding van deze kleine groep is op het eerste gezicht zeer eigenaardig.
We zagen echter in deelrapport drie dat gevoelens van anomie, die gepaard
gaan met een laag vertrouwen in de medemens, wel positief verband houden
met steun voor niet-geneeskundige toepassingen. Bij dee groep zien we als
het ware een wil om de natuur te beheersen, los van vertrouwen in
wetenschap en experts en eerder vanuit een machtsdenken. We zullen deze
groep daarom de genetische cowboys noemen. 

Onderstaande tabel (tabel 2-2) geeft de gemiddelde scores weer van de
verschillende clusters op de onderscheiden schalen. Zo zien we dat de
tegenstanders van genetica met een score van respectievelijk 39 en 11 op
100 het laagst scoren wat betreft de aanvaardbaarheid van geneeskundige
en niet-geneeskundige toepassingen. De voorstanders van genetica doen het
heel wat beter wat hun score betreft op de aanvaardbaarheid van
geneeskundige toepassingen (75 op 100) evenals hun score op de
aanvaardbaarheid van niet-geneeskundige toepassingen die samen met deze
van de genetische cowboys ver boven het gemiddelde ligt (resp. 34 en 32 op
100). 
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Ook wat het benadrukken van het nut en niet zozeer de risico’s van
genetische toepassingen betreft, is de discrepantie tussen de voor- en
tegenstanders van genetica het grootst. De middengroep en de genetische
cowboys nemen hier een tussenpositie in. 

Tenslotte vermelden we dat de genetische cowboys het meest negatief staan
tegenover wetenschap. Met een gemiddelde score van 50 op 100 zitten ze ver
onder het niveau van de voorstanders van genetica, met name 71 op 100. 

TABEL 2-2: GEMIDDELDE SCORE VAN DE CLUSTERS OP DE VIER SCHALEN 
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Tegenstanders van genetica 38.9 10.6 -1.70 56.4
Middengroep 63.9 23.2 -0.10 66.2
Voorstanders van genetica 75.4 33.9 2.04 71.2
Genetische cowboys 48.6 32.3 0.14 50.1
Totaal 56.0 (1) 22.4 (2) -0.11 (3) 62.0 (4)

(1) η²=0.608; p=0.00; (2) η²=0.438; p=0.00; (3) η²=0.480; p=0.00; (4) η²=0.231; p=0.00

Vooraleer we overgaan tot een beschrijving van de koopintentie van de
verschillende clusters, is het interessant vooraf een beeld te schetsen van
wie de mensen in de vier clusters nu juist zijn. We geven een beschrijving
van zowel klassieke achtergondvariabelen zoals geslacht, leeftijd en
onderwijsniveau als van houdingen en opvattingen die belangrijk kunnen
zijn voor hun visie op de praktische en beleidstoepassingen van genetica.
Het gaat dan om hun politieke voorkeur, hun groen gedachtengoed en
gevoelens van onbehagen. Op deze manier kunnen we de koopintentie van
de verschillende groepen beter begrijpen.

In de groep die tegen genetica is, vinden we iets meer vrouwen dan mannen
terug en zijn de hogergeschoolden lichtjes oververtegenwoordigd. De
sceptische generatie (36 tot 55 jaar) vinden we voornamelijk terug in de
groep van tegenstanders van genetica. Met een gemiddelde leeftijd van 43.3
jaar zijn zij iets jonger dan het gemiddelde (=44.2 jaar). Walen nemen vaker
een negatieve houding aan tegenover genetica dan Vlamingen. Naar
levensbeschouwing zijn er daarentegen geen verschillen. Terwijl het
kiezerskorps van de groene partijen en de blanco en ongeldige stemmers
oververtegenwoordigd zijn, vinden we minder liberale kiezers terug in de
cluster met tegenstanders van genetica. Dit komt eveneens tot uiting in het
sterke groene gedachtengoed van deze cluster. Zij hebben een eerder elitaire
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zendervoorkeur en voelen zich minder dan gemiddeld onbehaaglijk. Dit is
voornamelijk te wijten aan hun lage anomiegevoelens. 

TABEL 2-3: PROFIEL VAN DE CLUSTERS - KOLOMPERCENTAGES

Tegen
genetica

Midden-
groep

Voor
genetica

Genetische
cowboys

Totaal

Geslacht (***)
Man 46.1 47.3 55.6 51.4 49.4
Vrouw 53.9 52.7 44.4 48.6 50.6
Regio (***)
Vlaanderen 55.3 61.5 67.8 63.2 61.1
Brussel 9.5 8.4 7.0 6.5 8.2
Wallonië 35.2 30.1 25.2 30.3 30.7
Levensbeschouwing (ns)
Christelijk maar niet katholiek 33.5 32.8 31.8 37.6 33.3
Katholiek 31.5 33.9 33.6 31.5 32.7
Vrijzinnig 12.9 12.1 12.5 7.7 12.0
Niet gelovig of geen interesse 22.2 21.3 22.1 23.2 22.0
Onderwijsniveau (***)
Geen of lager onderwijs 21.5 21.1 20.4 35.2 22.7
Secundair onderwijs 53.5 55.2 55.3 57.3 54.8
Hoger onderwijs 25.0 23.7 24.3  7.5 22.5
Leeftijd (***)
18-25 14.5 13.3 13.4 16.6 14.2
26-35 20.2 19.4 21.8 22.7 20.7
36-45 24.6 20.4 18.3 18.3 21.2
46-55 18.5 18.0 17.7 17.2 18.0
56-65 11.6 14.2 14.8 16.1 13.6
66-75 10.6 14.6 13.9 9.1 12.3
Gemiddelde leeftijd (***) 43.3 45.4 45.0 42.7 44.2
Partijvoorkeur (***)
Liberale partijen 16.7 21.1 23.4 14.9 19.4
Socialistische partijen 20.0 22.1 24.9 17.3 21.5
Christen-democraten 12.2 13.5 15.8 13.8 13.7
Extreem Rechts 11.3 8.8 10.7 12.0 10.5
Groene partijen 13.8 10.7 6.0 8.1 10.3
Blanco en ongeldig 26.0 23.8 19.2 33.9 24.6
Zendervoorkeur (***)
Commerciële zendervoorkeur 28.1 32.3 33.2 44.8 32.5
Midden 33.1 33.5 33.9 35.1 33.6
Elitaire zendervoorkeur 38.9 34.2 32.9 20.1 33.9
Groen gedachtengoed (***)
Zwak groen gedachtengoed 24.9 34.2 42.5 32.0 32.7
Midden 25.5 29.6 30.3 34.2 28.8
Sterk groen gedachtengoed 49.6 36.2 27.2 33.8 38.5
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TABEL 2-4: GEMIDDELDE SCORE VAN DE CLUSTERS OP HOUDINGEN

Cluster Groene
gedachte

goed

Zender-
voorkeur

Onbe-
hagen

Anomie Onveilig-
heids-
gevoel

Negatief
toekomst

beeld
Tegen genetica 0.28 0.03 51.8 41.6 56.3 57.7
Middengroep -0.01 -0.11 53.0 44.3 59.7 55.3
Voor genetica -0.20 -0.15 51.3 43.4 59.6 51.3
Genetische cowboys -0.08 -0.46 58.2 52.1 60.6 61.8
Gemiddelde 0.04 -0.11 52.8 44.0 58.5 55.9
p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

De middengroep heeft zijn naam niet gestolen. Op alle standaard socio-
demografische kenmerken zitten zij op het gemiddelde niveau van de
bevolking. Enkel qua leeftijd zitten zij iets hoger dan het gemiddelde,
namelijk 45.4 jaar tegen een gemiddelde van 44.2 jaar, en zijn hiermee de
oudste cluster. 

De cluster met voorstanders van genetica heeft eerder een mannelijk profiel
met een lichte oververtegenwoordiging van 56-plussers en Vlamingen.
Terwijl in deze cluster vooral kiezers van de traditionele partijen zitten, zijn
de groene en blanco en ongeldige stemmers ondervertegenwoordigd. In deze
groep zitten dan ook niet zoveel groene denkers. Deze mensen voelen zich
iets minder onbehaaglijk dan het gemiddelde van de bevolking, wat vooral
een gevolg is van hun positief toekomstbeeld. Naar levensbeschouwing,
onderwijsniveau en zendervoorkeur tenslotte verschillen zij niet van de
andere groepen.

De genetische cowboys zeggen vaker dan gemiddeld christelijk maar niet
katholiek te zijn. De vrijzinnigen daarentegen zijn hier
ondervertegenwoordigd. Deze groep mensen is eerder laaggeschoold en jong.
35 procent van deze cluster is laaggeschoold, terwijl dit in de bevolking 23
procent is. Met een gemiddelde leeftijd van 42.7 en een
oververtegenwoordiging van de 18- tot 35-jarigen is dit de jongste cluster.
Het aandeel potentiële kiezers van de extreem-rechtse partijen en de blanco
en ongeldige stemmers is opvallend groter in deze cluster dan in de
algemene bevolking. Het groene gedachtengoed van deze genetische cowboys
is eerder aan de lage kant. De zendervoorkeur en het onbehagen zijn nog
het meest in het oog springende kenmerk van deze groep mensen. Zij
hebben een sterke voorkeur voor commerciële media en voelen zich erg
onbehaaglijk. Ze voelen zich veel meer dan gemiddeld anomisch en hun
beeld van de toekomst is niet erg rooskleurig. 

Na deze uitgebreide beschrijving van de clusters, gaan we nu over tot de
bespreking van de koopintentie van genetisch gewijzigde producten van deze
clusters, gecontroleerd voor andere kenmerken.

Er zijn, zoals verwacht, duidelijke verschillen in koopintentie naargelang de
houding tegenover genetica en wetenschap. De voorstanders van genetica
zitten met een score van 47 op 100 ver boven het gemiddelde van 31 en
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geven hiermee te kennen dat ze niet gekant zijn tegen het kopen van
genetisch gewijzigde producten (zie Tabel 2-5  en Tabel 6-5).

Tabel 2-5: Procentuele verdeling van de antwoorden op de uitspraken opgenomen in de

meetschaal “koopintentie van voedingstoepassingen” naar houding t.o.v. genetica en wetenschap

(helemaal)
niet

akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Tegen genetica 91.8 7.0 1.2
Middengroep 72.1 22.9 4.9
Voor genetica 42.3 42.5 15.3
Genetische cowboys 68.0 26.2 5.9

Indien het in de supermarkt
aanwezig zijn, zou ik vlees of
dierlijke producten kopen
afkomstig van dieren waarvan de
genen werden gewijzigd.

Totaal 71.2 22.5 6.3

Tegen genetica 83.6 13.0 3.4
Middengroep 53.0 29.8 17.2
Voor genetica 29.7 31.3 39.1
Genetische cowboys 55.5 35.1 9.4

Als de smaak beter is dan zou ik
een genetisch gewijzigd product
zeker kopen

Totaal 58.4 24.7 16.9

Tegen genetica 87.4 10.6 1.9
Middengroep 60.0 31.3 8.7
Voor genetica 31.5 44.5 24.0
Genetische cowboys 61.9 33.6 4.4

Indien ze in de supermarkt
aanwezig zijn, zou ik groenten of
fruit kopen waarvan de genen
gewijzigd zijn.

Totaal 62.9 27.4 9.6

Tegen genetica 71.1 13.1 15.8
Middengroep 48.2 21.3 30.4
Voor genetica 33.1 29.9 36.9
Genetische cowboys 48.5 30.7 20.8

Ik zou me eerder laten leiden
door de prijs dan door de
genetische manipulatie van
producten.

Totaal 52.7 21.6 25.7

De groep die negatief staat ten aanzien van biotechnologie heeft, zoals we
konden verwachten, niet de intentie tot het kopen van genetisch gewijzigde
producten. 

Onze analyses tonen aan dat de verschillen in algemene koopintentie tussen
de clusters, en zeker tussen de voor- en tegenstanders,  ook tot uiting
komen in de specifieke stellingen. Bijna een kwart van de groep die voor
genetica is zou groenten of fruit kopen waarvan de genen gewijzigd zijn en
15% zou vlees of dierlijke producten kopen afkomstig van dieren waarvan de
genen werden gewijzigd. In de groep die tegen genetica is, liggen deze
percentages veel lager (respectievelijk slechts twee en èèn procent). 

Mocht genetische manipulatie resulteren in een beter smaak of in een
goedkopere prijs, dan zouden bijna vier op tien mensen uit de cluster pro-
biotechnologie genetisch gewijzigde producten kopen. Deze cluster mensen
benadrukken eerder het nut dan de risico’s en dit vertaalt zich in hun
koopgedrag. De cluster Belgen die tegen biotechnologie gekant zijn, laten
zich eerder leiden door de genetische wijziging dan door de prijs: zeventien
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procent4 van hen zou eventueel meer willen betalen als ze dan de garantie
hebben dat het om niet-gemodificeerde voeding gaat. Een betere smaak is
voor deze laatste groep helemaal geen reden voor het kopen van genetisch
gemanipuleerd voedsel (slechts vier procent zou dit doen).

Naast de verschillen in koopintentie tussen de verschillende clusters, zijn er
eveneens nog andere verschillen. 

Hoewel er op schaalniveau geen genderverschillen zijn, zijn er twee
stellingen waar er wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. De
percentages wijzen uit dat mannen minder weigerachtig staan tegenover het
kopen van genetisch gewijzigde producten dan vrouwen. Ook Magnusson en
Koivisto Hursti (2002) kwamen tot deze vaststelling. Als de genetisch
gewijzigde producten (zowel dierlijke als plantaardige) aanwezig zouden zijn
in de supermarkt, is de bereidheid tot het kopen van deze producten bijna
dubbel zo groot bij mannen dan vrouwen. Maar niet enkel de aanwezigheid
van de producten in de supermarkt speelt een rol, ook de smaak is van
belang. Als deze beter is, zullen meer mannen dan vrouwen deze producten
kopen. De koopintentie van vrouwen is iets lager dan deze van mannen.

Uit de vorige deelrapporten bleek reeds dat Vlamingen positiever staan ten
aanzien van biotechnologie dan Walen en Brusselaars (zie Tabel 6-5). Het is
dan ook niet verbazend dat onze analyses aantonen dat Vlamingen veel
minder weerstand bieden met betrekking tot het kopen van genetisch
gewijzigde producten dan Brusselaars en Walen. Hun hogere
aanvaardbaarheid van genetische toepassingen, komt dus tot uiting in hun
koopintentie. Vooral wanneer het henzelf nut (smaak en prijs) oplevert zijn
Vlamingen meer geneigd deze producten te kopen dan de Brusselaars en de
Walen. 18% van de Vlamingen zou genetisch gewijzigde producten kopen als
de smaak beter zou zijn, tegen 14% van de Walen en 15% van de
Brusselaars. Drie op tien Vlamingen zou genetisch gewijzigde producten
kopen als deze producten goedkoper zijn. Bij de Walen en de Brusselaars is
dit ongeveer twee op tien. 

De jongere generaties hebben meer de intentie genetisch gewijzigde
producten te kopen dan de oudere generaties (zie tabel 6-5). Uit Fins
onderzoek van Magnusson en Koivisto Hursti (2002) blijkt inderdaad dat
jongeren positiever staan tegenover genetisch gewijzigd voedsel en dat
jongeren meer geneigd zijn deze producten te kopen als het beter was voor
het milieu. Uit dit onderzoek blijkt dat achttien procent van de 18- tot 35-
jarigen genetisch gewijzigde producten zou kopen als de smaak beter was,
tegen 15% van de 56-plussers. De jongeren zouden zich ook eerder laten
leiden door de prijs dan door de genetische toestand van de producten. Voor
bijna drie op tien van hen primeert de prijs, is de genetische toestand van de
producten minder van belang en is het bijgevolg ook geen argument om het

                                           
4 Gecontroleerd percentage (zie Tabel 6-7)
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niet te kopen. Bij de 36-plussers is de lagere prijs veel minder een argument
om tot het kopen van genetisch gewijzigde voeding over te gaan. 

Uit het reeds vernoemde onderzoek van Magnusson en Koivisto Hursti
(2002) bleek dat hogergeschoolden voedingstoepassingen wel positiever
evalueren, maar dat er geen significante verschillen naar onderwijsniveau
bestaan met betrekking tot de koopintentie van genetisch gewijzigd voedsel.
Onze analyses bevestigen dit beeld voor België: ook hier bestaan geen
significante verschillen naargelang het opleidingsniveau van de
respondenten. 

Gezien de belangrijke rol van de milieubeweging in het maatschappelijke
debat omtrent genetisch gemanipuleerd voedsel (denken we maar aan de
acties van Greenpeace met betrekking tot labelling) lijkt het ons interessant
te toetsen in hoeverre de koopintentie van deze producten samenhangt met
de politieke voorkeuren en het belang dat potentiële klanten hechten aan
het groene gedachtengoed. 

Onze analyses tonen aan dat het kiezerspotentieel van de traditionele
partijen, alsook van extreem rechts eerder geneigd is tot het kopen van
genetisch gemodificeerde producten dan de blanco en ongeldige stemmers
maar vooral de kiezers van de groene partijen (zie tabel 6-5). Terwijl de
kiezers van de groene partijen zich eerder zouden laten leiden door de
genetische manipulatie van producten dan door de prijs, primeert voor de
kiezers van de traditionele partijen en extreem-rechts de prijs. Tussen 25 en
31% van hen vindt de prijs belangrijker dan de genetische wijziging van
producten, tegen een vijfde van de kiezers van de groene partijen. Opvallend
is vooral het verschil in de aankoop van genetisch gewijzigde producten als
de smaak beter zou zijn. Slechts 9% van de groene partijen zou dit doen,
tegen 18 à 20% van de traditionele partijen met de liberale partijen op kop5. 

De mate waarin men het groene gedachtengoed aanhangt heeft eveneens
een invloed op het koopgedrag. Mensen die het groen gedachtengoed hoog in
het vaandel dragen, zijn minder geneigd genetisch gemodificeerde producten
te kopen dan mensen die minder groen zijn. Hiermee bevestigen onze
analyses de resultaten van het onderzoek van Magnusson en Koivisto Hursti
(2002) waaruit bleek dat mensen die meer geïnteresseerd waren in
natuurlijke producten en in de gezondheid in het algemeen, negatiever
stonden ten aanzien van genetisch gewijzigd voedsel en hun koopintentie
significant kleiner was. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 14% van de
mensen die het groene gedachtengoed onderschrijven genetisch gewijzigde
producten zou kopen als de smaak beter is tegen 18% van de mensen met
minder groene ideeën. 

                                           
5 Bivariate analyses
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Naar levensbeschouwing en zendervoorkeur zijn er geen of slechts kleine
verschillen. Ook het onbehagen brengt geen verschillen in koopintentie
teweeg.

Kort samengevat kunnen we stellen dat de potentiële kopers van genetisch
gewijzigde producten positief staan tegenover geneeskundige en niet-
geneeskundige toepassingen, het nut inzien van genetica en positief staan
tegenover wetenschap. Ze vereenzelvigen zich niet met het groene
gedachtengoed, ze zijn eerder jong en hebben ook wat meer kans Vlaming
dan Waal of Brusselaar te zijn.

3 Gebruik van genetische informatie door verzekeringen, werkgevers
en politie

3.1 De verschillende componenten

Tot vrij recent was onze genetische code een uitzonderlijk goed bewaard
geheim. Met de recente ontwikkelingen –het volledig in kaart brengen van
onze genetische structuur– lijkt een toekomst waarin genetische informatie
wordt gebruikt voor de oplossing van allerhande problemen echter niet ver
meer af. Behalve nieuwe mogelijkheden voor de geneeskunde houden deze
nieuwe ontwikkelingen volgens sommigen echter ook gevaren in. Een van de
gevaren waarop gewezen wordt is de bijdrage die biotechnologie levert aan
de groeiende voorspelbaarheid van risico’s, wat op haar beurt het draagvlak
van de maatschappelijke solidariteit zou kunnen ondermijnen (Rosanvallon
1995). Anderen wijzen dan weer op de gevaren van mogelijk misbruik bij
degenen die toegang krijgen tot genetische informatie. Fins onderzoek
(Hietala, Hakonen et al. 1995) bevestigt dat deze ontwikkelingen leiden tot
angstreacties omtrent privacy en individuele rechten onder grote delen van
de bevolking. Dat deze vrees niet uit de lucht gegrepen is, blijkt uit
verschillende onderzoeken (o.a. (Billings, Kohn et al. 1992); (Geller, Alper et
al. 1996). Deze studies kwamen tot de conclusie dat verscheidene
instellingen zich bezondigen aan genetische discriminatie. Het betreft hier
vormen van discriminatie bij zowel private instellingen
(verzekeringsmaatschappijen, werkgevers, etc) als publieke instellingen (het
leger, scholen, etc). Gezien deze potentiële gevaren menen Van Damme en
collega’s (1999) dat men bij de evaluatie van deze nieuwe technologie
behalve met medische en legale criteria ook rekening dient te houden met
sociale waarden zoals respect voor de menselijke waardigheid, sociale
rechtvaardigheid, solidariteit en democratische participatie. Deze waarden
zijn, volgens hen, essentieel voor de legitimatie van het gebruik van deze
technieken.  

Biotechnologie is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk maatschappelijk
onderwerp. In het recente verleden leek deze discussie vooral betrekking te
hebben op het al dan niet aanvaarden van genetisch gemanipuleerd voedsel.
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Hoe langer hoe meer lijkt de focus van het debat te verschuiven in de
richting van het gebruik van genetische informatie door publieke en private
actoren. Het gebruik van informatie door allerhande instellingen heeft,
volgens de onderzoekers die zich bezig houden met de Eurobarometer, het
potentieel om uit te groeien tot een zeer controversieel onderwerp. Zij wijzen
erop dat als de wetgeving hieromtrent geen rekening houdt met de gevoelens
van bevolking, genetische testen het zelfde lot te wachten staat als genetisch
gemanipuleerd voedsel (Gaskell, Allum et al. 2003).  Een groot
maatschappelijk debat omtrent de gevolgen van deze nieuwe technologie
dringt zich dan ook op. Dit debat is tot op heden echter vooral een debat
geweest tussen wetenschappelijke en juridische experts van de bio-industrie
en overheden, vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen en
van georganiseerde medische professies (Uhlemann 1999). Van een echt
maatschappelijk debat is nog (te) weinig sprake. Het lijkt ons dan ook
interessant na te gaan hoe Belgen staan ten aanzien van de toegang van
verschillende geïnteresseerde actoren tot genetische informatie, en in welke
toestand de publieke opinie het maatschappelijke debat kan starten.

Een belangrijk element in de houding van mensen tegenover het gebruik
van genetische informatie, is blijkbaar wie er gebruik van zou maken. Een
hoofdcomponentenanalyse op acht stellingen resulteert in drie componenten
wat wil zeggen dat mensen het onderscheid maken tussen het gebruik van
genetische informatie door drie verschillende instellingen, namelijk de
verzekeringsinstellingen, de werkgevers en de politiediensten (zie tabel 6-8).
Het enige algemene item uit de batterij, dat verwijst naar “bevoegde
instanties”, laadt zowel op de component verzekeringen als politie. 

Voor elk van deze drie componenten construeerden we een schaal met een
minimumwaarde van 0 en een maximumwaarde van 100, waarbij een hoge
score een positieve houding weergeeft met betrekking tot het gebruik van
genetische informatie door de desbetreffende instelling (zie tabel 3-1). Het
meest aanvaardbaar is het gebruik van genetische informatie door de
politiediensten of met de bedoeling dat misdadigers opgespoord kunnen
worden (gemiddelde van 67 op 100). De twee andere toepassingen, gebruik
door werkgevers (40 op 100) maar vooral door verzekeringen (22 op 100),
worden minder tot veel minder aanvaard. De hoge aanvaardbaarheid van het
gebruik door de politie kan verklaard worden doordat het de mensen zelf en
de samenleving rechtstreeks nut oplevert (tenzij het zelf criminelen zijn). Het
gebruik van genetische informatie door werkgevers en verzekeringen kan
tegen de mensen worden gebruikt, hetzij via ontslag, hetzij via niet-
verzekerbaarheid, en wordt bijgevolg ook minder aanvaard. Ook hier blijkt
dat de aanvaardbaarheid van het gebruik sterk op basis van een
nutscalculus en het eigenbelang wordt beoordeeld. Misschien is dat wel
typisch voor een kwestie waarrond er nog weinig publiek debat is geweest.
De meeste mensen hebben weinig andere criteria dan de implicaties van hen
zelf, om zich over de gestelde problemen een oordeel te vormen.
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TABEL 3-1: BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN (N=5013)

Gemiddelde score (0-100)
Gebruik van genetische info door politie 67.24
Gebruik van genetische info door werkgevers 39.88
Gebruik van genetische info door verzekeringsinstellingen 22.21

Onze vaststellingen bevestigen overigens de bevindingen van Brits
onderzoek, uitgevoerd door de Human Genetics Commission (2001), dat het
gebruik door verzekeringen het minst aanvaard wordt van alle gebruiken.
Het gebruik door werkgevers wordt over het algemeen afgekeurd, terwijl het
gebruik door politiediensten afhankelijk is van de aard van de misdaad.
Voor ernstige zaken zoals moord en seksuele vergrijpen is men het unaniem
eens over het gebruik van genetische kennis. Voor minder ernstige zaken is
de aanvaardbaarheid beduidend minder groot (Human Genetics
Commission 2001). Ook in Amerika bestaat er een grote consensus met
betrekking tot het afkeuren van het gebruik van genetische informatie door
werkgevers. Met betrekking tot verzekeringen ziet het plaatje er echter
anders uit: het gebruik van genetische informatie door
verzekeringsmaatschappijen wordt beduidend minder afgekeurd dan
hetzelfde gebruik door werkgevers (Singer, Corning et al. 1998); (The
Genetics and Public Policy Center 2002c). Uit het onderzoek van Singer en
collega’s (1998) blijkt zelfs dat een meerderheid van de Amerikanen,
ondanks hun grote mate van bezorgdheid met betrekking tot
privacyschending, van mening is dat verzekeringsmaatschappijen het recht
hebben op genetische informatie. 

Er wordt niet alleen een onderscheid gemaakt naar de soort instelling die
gebruik maakt van de genetische informatie. Er zijn eveneens verschillen in
de aanvaardbaarheid naargelang de doeleinden waarvoor de genetische
kennis gebruikt wordt. Uit onderzoek van de Human Genetics Commission
(2001) blijkt dat het gebruik van genetische kennis meer aanvaard wordt
voor de medisch georiënteerde verzekeringen (ziekte-, zorg- of
levensverzekeringen) dan voor de andere soorten verzekeringen. Ook in het
meest recente eurobarometer-onderzoek (Gaskell, Allum et al. 2003) kwam
men tot de vaststelling dat het gebruik van genetische informatie met
medische doeleinden makkelijker te aanvaarden is dan het gebruik voor
‘publieke’ doeleinden. Het sceptisisme blijkt inderdaad veel groter voor het
gebruik door de politie met het oog op het oplossen van misdaden maar
vooral het gebruik door overheidsinstellingen (bv sociale zekerheid) en
verzekeringen. Dit beeld van een grotere aanvaardbaarheid van informatie
met medische doeleinden wordt in alle landen bevestigd. 

In wat volgt wordt eerst dieper ingegaan op de instelling waarvan men het
minste aanvaard dat ze toegang heeft tot genetische informatie, namelijk de
verzekeringsinstellingen. Daarna komen de werkgevers en tenslotte de
politiediensten aan bod.
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3.2 Gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellingen

Een eerste instantie die gebruik zou kunnen maken van genetische
informatie zijn de verzekeringsinstellingen6. Private verzekeringen zullen,
volgens Uhlemann (1999), geneigd zijn genetische informatie te gebruiken
als gevolg van hun onderlinge competitie waardoor alle verzekeringen hun
kosten willen beperken, voornamelijk door zoveel mogelijk (slechte) risico’s
proberen uit te sluiten. Het argument dat door de
verzekeringsmaatschappijen vaak wordt gebruik is dat ze recht hebben op
dezelfde toegang tot genetische informatie als de potentiële klanten, met het
oog op het voorkomen van misbruiken (Pokorski, 1996). In België is het
gebruik van genetische testen bij het aanvragen van een levensverzekering
sinds 1993 verboden (Van Damme, Casteleyn et al. 1999). De
verzekeringsinstellingen hebben hierop gereageerd door hun focus te
verleggen naar informatie omtrent de levensstijl van de potentiële klanten
(Van Hoyweghen 2004). Uit Amerikaans onderzoek (McEwen, McCarty et al.
1993) blijkt overigens dat verzekeringsinstellingen niet noodzakelijk
genetische testen dienen uit te voeren om genetische informatie van hun
potentiële klanten te achterhalen: veelal maken deze instellingen hiervoor
enkel gebruik van routinetests en gegevens over de familieleden van de
aanvrager. 

Husted (1999) merkt op dat biotechnologie en een zekere mate van genetische
‘discriminatie’ niet beschouwd wordt als een bedreiging voor de menselijke
waardigheid zolang deze discriminatie beperkt blijft tot het medische domein,
omdat dit domein gekenmerkt wordt door ‘the principle of respect for the
individual’. Gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellingen valt
echter buiten het medische domein en stelt vragen omtrent solidariteit en
menselijke waardigheid, waarvoor niet meteen oplossingen voor de hand liggen.
Hij is van mening dat het uiteindelijk de bevolking is, en niet ethici of theoretici,
die deze oplossingen zullen moeten beantwoorden. 

De frequenties in tabel 3-2  maken duidelijk dat er in België geen draagvlak
bestaat voor het gebruik van genetische informatie door
verzekeringsinstellingen. Slechts 7% van de bevolking gaat akkoord met het
gebruik van genetische informatie door verzekeringen. In tegenstelling tot de
Amerikaanse studies, bevestigt dit wel het reeds vernoemde Europese beeld
van een groot scepticisme tegenover het gebruik van genetische informatie
door verzekeringsinstellingen (Human Genetics Commission 2001).

                                           
6 Voor schaalgegevens: zie Tabel 6-8 in bijlage
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TABEL 3-2: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “POSITIEVE HOUDING TEGENOVER GEBRUIK VAN GENETISCHE INFORMATIE DOOR

VERZEKERINGSINSTELLINGEN” NAAR HOUDING T.O.V. GENETICA EN WETENSCHAP

(helemaal)
niet

akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Tegen genetica 85.1 10.0 4.9
Middengroep 76.4 12.7 10.9
Voor genetica 72.6 12.9 14.5
Genetische cowboys 69.5 22.7 7.8

Verzekeringsinstellingen mogen, voor
het bepalen van mijn
verzekeringsbijdrage, vragen of ik aan
een genetische aandoening lijd.

Totaal 77.8 12.9 9.3

Tegen genetica 83.1 12.0 4.9
Middengroep 75.8 13.6 10.7
Voor genetica 71.0 15.6 13.4
Genetische cowboys 70.1 22.5 7.4

Ik vind het normaal dat
verzekeringsinstellingen vragen of er
in mijn nabije familie iemand aan een
genetische bepaalde aandoening lijdt.

Totaal 76.5 14.6 8.9

Tegen genetica 90.2 6.5 3.3
Middengroep 83.1 10.0 7.0
Voor genetica 76.1 14.3 9.6
Genetische cowboys 64.2 26.9 8.9

Ik zou er geen probleem mee hebben
dat verzekerings-instellingen over de
resultaten van de genetische testen
van hun klanten kunnen beschikken.

Totaal 81.7 11.8 6.5

Tegen genetica 78.9 15.3 5.8
Middengroep 68.4 19.0 12.5
Voor genetica 51.5 27.2 21.2
Genetische cowboys 58.5 32.6 8.9

Ik ben er voorstander van dat
informatie over genetisch materiaal
van elke inwoner van België in een
databank aanwezig is en door
bevoegde instanties kan geraadpleegd
worden. Totaal 66.8 21.3 11.9

 

Maar niet iedereen heeft hierover dezelfde mening. Er zijn duidelijk
verschillen naar achtergrondkenmerken7.

Eerst en vooral merken we dat op het vlak van de genetische clusters zowel
de voorstanders van biotechnologie als de genetische cowboys relatief sterke
voorstanders zijn van het gebruik van genetische informatie door
verzekeringen. De cluster die tegen genetica is, keurt het gebruik van deze
informatie door verzekeringsinstellingen het meest af. 

In tegenstelling tot het onderzoek van de Human Genetics Commission
(2001) vinden we in onze data geen bewijzen dat vrouwen positiever zouden
staan tegenover het gebruik van genetische informatie door
verzekeringsinstellingen dan mannen. 

Het gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellingen wordt
sterker goedgekeurd door Vlamingen dan door Brusselaars en Walen. De
percentages maken duidelijk dat dubbel zoveel Vlamingen dan Walen en
Brusselaars de stellingen goedkeuren. Terwijl slechts zes procent van de
Walen ermee akkoord gaat dat verzekeringsinstellingen genetische

                                           
7 De lezer kan de tabellen vinden in bijlage (Tabel 6-10, Tabel 6-11 en Tabel 6-12)
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informatie over hen persoonlijk zou kunnen beschikken, is dit in
Vlaanderen, 11 à 12 procent. 

Verder bestaan er ook grote verschillen naar onderwijsniveau. De
laaggeschoolden hebben er minder problemen mee dat
verzekeringsinstellingen inzage hebben in de genetische informatie van
mensen, dan de hooggeschoolden. Ongeveer 10 à 12 procent van de
laaggeschoolden gaat ermee akkoord dat verzekeringsinstellingen
persoonlijke genetische informatie gebruiken, voor het bepalen van de
verzekeringsbijdrage. Bij de hooggeschoolden schommelt dit tussen de 4 en
de 9 procent, naargelang het item. De verschillen zijn echter het grootst
wanneer er sprake is van het gebruik van genetische informatie van
abstracte personen zoals ‘klanten’ of ‘Belgen’ en niet van de respondent zelf.
Dubbel zoveel laag- dan hooggeschoolden keuren het gebruik van
genetische informatie door verzekeringen goed.  

Het Brits onderzoek van de Human Genetics Commission kwam tot de
bevinding dat men minder gekant is tegen het gebruik van genetische
informatie door verzekeringsinstellingen naarmate men ouder is. Onze
analyses spreken dit beeld echter tegen. In ons land zijn vooral de jongste
leeftijdscategorieën (18-36 jaar) het minst gekant tegen het gebruik van
genetische informatie door verzekeringsinstellingen. Na de leeftijd van 36
jaar neemt de weerstand hier tegen toe. 

Naar zendervoorkeur zijn er grote verschillen in de houding ten aanzien van
het gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellingen (r=-
0.19). Mensen met een voorkeur voor commerciële zenders staan hier het
meest positief tegenover, mensen met een meer elitaire zendervoorkeur het
negatiefst. Deze verschillen zijn tamelijk groot. Zo zien we dat ongeveer 8 à
11 procent en 14 procent van de mensen met een commerciële
zendervoorkeur akkoord gaat met het gebruik van genetische informatie
door respectievelijk verzekeringsinstellingen en bevoegde instanties, tegen 4
à 8 procent en 10 procent  van de mensen met een elitaire zendervoorkeur.

Mensen die zich onbehaaglijk voelen (r=0.14), meer bepaald anomisch
(r=0.18) en onveilig (r=0.12), zijn minder gekant tegen het gebruik van
genetische informatie door verzekeringsinstellingen dan mensen die zich
behaaglijk voelen. Zo zien we dat 8 procent van de mensen met een
onbehaaglijk gevoel er geen probleem mee zou hebben dat
verzekeringsinstellingen over de resultaten van de genetische testen van
hun klanten kunnen beschikken. Bij de mensen die zich behaaglijk voelen
is dit amper 4 procent. 

Qua levensbeschouwing onderscheiden de niet-gelovigen en niet-
geïnteresseerden zich van de katholieken, christelijken en vrijzinnigen. Deze
laatsten staan het meest positief tegenover het gebruik van genetische
informatie door verzekeringsinstellingen. De eersten hebben hier meer
problemen mee. 
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Als samenvatting geven we een profiel van mensen die relatief positief staan
tegenover het gebruik van genetische informatie door
verzekeringsinstellingen. Het gaat om voorstanders van genetica en
wetenschap en de genetische cowboys, jonge, laaggeschoolde Vlamingen die
zich onbehaaglijk voelen (anomisch en onveilig), een voorkeur hebben voor
commerciële zenders en zichzelf beschrijven als katholiek, christelijk of
vrijzinnig. 

3.3 Gebruik van genetische informatie door werkgevers

Een tweede groep mensen die gebruik zouden kunnen maken van
genetische informatie zijn de werkgevers. We zagen reeds dat de houding ten
aanzien van het gebruik van deze informatie door de werkgevers iets
positiever wordt onthaald dan door de verzekeringsinstellingen. 

TABEL 3-3: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OVER GEBRUIK VAN

GENETISCHE INFORMATIE DOOR WERKGEVERS

(helemaal)
niet

akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Tegen genetica 48.8 21.9 29.2
Middengroep 34.6 24.0 41.4
Voor genetica 32.2 22.5 45.2
Genetische cowboys 30.1 28.6 41.3

Ik vind het normaal dat een
werkgever wil nagaan of zijn
werknemers gevoelig zijn voor
bepaalde stoffen waarmee zij in
contact kunnen komen.

Totaal 38.6 23.4 38.0

Tegen genetica 74.4 14.5 11.1
Middengroep 60.5 21.7 17.8
Voor genetica 55.7 20.6 23.7
Genetische cowboys 43.8 32.9 23.3

Ik vind het normaal dat een
werkgever wil nagaan of zijn
werknemers genetisch vatbaar zijn
voor bepaalde aandoeningen.

Totaal 62.4 20.1 17.5

Er is vooral een draagvlak voor het gebruik van genetische/medische
informatie die de werknemers zouden kunnen beschermen en dus positief
zou kunnen zijn voor de werknemers. Ook de Human Genetics Commission
(2001) komt tot de vaststelling dat de toegang tot genetische informatie door
werkgevers eerder niet aanvaard wordt. Wanneer er echter sprake is van
genetische kennis ter preventie van de gezondheid van de werknemers is
twee derde voor het gebruik van deze informatie (zie tabel 3-3). Een grotere
aanvaardbaarheid van het medisch gebruik ten opzichte van publiek
gebruik blijkt ook uit ons onderzoek waar bijna vier op tien Belgen het
normaal vindt dat een werkgever wil nagaan of zijn werknemers gevoelig zijn
voor bepaalde stoffen waarmee zij in contact kunnen komen. Een even groot
aantal vindt dit echter niet normaal. 
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Het gebruik van informatie over genetische aandoeningen, dat niet
rechtstreeks te maken heeft met het werk, en dat in het nadeel van de
werknemer kan spelen, is minder aanvaardbaar. Terwijl 62% van de Belgen
het niet normaal vindt dat een werkgever wil nagaan of zijn werknemers
genetisch vatbaar zijn voor bepaalde aandoeningen, gaat slechts 18%
akkoord met deze stelling. 

Hiermee wordt aangetoond dat het gebruik van genetische informatie eerder
aanvaard wordt als het voor de mensen zelf nut oplevert. Dit blijkt uit het
verband met de schaal die peilt naar de nutscalculus (r nutscalculus gebruik info door

werkgevers=0.19). Een positieve houding ten opzichte van het gebruik van
genetische informatie door werkgevers hangt echter voornamelijk samen
met de aanvaardbaarheid van niet-geneeskundige toepassingen (r=0.33) en
minder met de aanvaardbaarheid van geneeskundige toepassingen (r=0.16). 

Dit komt tot uiting in de score van de verschillende clusters op de schaal die
de houding ten aanzien van het gebruik van genetische informatie door
werkgevers meet8. Zowel de genetische cowboys als de voorstanders van
genetica gaan akkoord met het gebruik van genetische informatie door
werkgevers. De groep mensen die tegen genetica is, vindt het niet normaal
dat werkgevers willen nagaan of zijn werknemers genetisch vatbaar zijn voor
bepaalde aandoeningen. Dubbel zoveel (23%) voorstanders van genetica
gaan akkoord met deze stelling in vergelijking met de groep die tegen
genetica is (12%). 

Na de genetische clusters is het onbehagen de sterkste predictor. Mensen
die zich onbehaaglijk voelen, met in volgorde van de kracht van de relatie
anomie (r=0.27), gevolgd door onveiligheid (r=0.23) en negatieve
toekomstverwachtingen (r=0.20), staan veel minder sceptisch tegenover het
gebruik van genetische informatie door werkgevers. De percentages spreken
voor zich.  46 procent van de mensen die zich onbehaaglijk voelen vindt het
normaal dat een werkgever wil nagaan of zijn werknemers gevoelig zijn voor
bepaalde stoffen waarmee zij in contact kunnen komen. Een kwart is van
oordeel dat een werkgever wil nagaan of zijn werknemers genetisch vatbaar
zijn voor bepaalde aandoeningen. Bij de mensen die zich niet onbehaaglijk
voelen is dat respectievelijk een derde en iets meer dan 1 op 10. Onbehagen
en gevoelens van anomie blijken tot een grotere aanvaardbaarheid van
genetische informatie door verzekeringen en werkgevers te leiden. Het is niet
meteen duidelijk hoe dat nu al herhaaldelijk vastgestelde verband kan
worden verklaard. Het is mogelijk dat onbehagen en anomie leiden naar een
drang naar controle over een bedreigend geachte wereld en dat de
genetische informatie wordt beschouwd als een bijkomend controlemiddel. 

Er zijn eveneens sterke verschillen naar onderwijsniveau. Met een score van
45 op 100 scoren de laaggeschoolden veel hoger dan de 34 op 100 van de
hooggeschoolden. 45% van de laaggeschoolden vindt het normaal dat

                                           
8 Zie Tabel 6-13, Tabel 6-14 en Tabel 6-15 in bijlage
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werkgevers willen nagaan of zijn werknemers gevoelig zijn voor bepaalde
stoffen waarmee ze in contact kunnen komen, tegen een derde van de
hooggeschoolden. Het verschil is nog frappanter voor het andere item. Er
zijn meer dan dubbel zoveel laaggeschoolden (24%) dan hooggeschoolden
(11%) die instemmen met de stelling dat het normaal is dat een werkgever
wil nagaan of zijn werknemers genetisch vatbaar zijn voor bepaalde
aandoeningen. Deze bevinding van een negatief verband tussen het
opleidingsniveau en de aanvaardbaarheid van het gebruik van genetische
informatie door werkgevers, bevestigt hiermee de resultaten van het reeds
vernoemde onderzoek van de Human Genetics Commission (2001).

Naar analogie met het hetzelfde onderzoek staan mannen ook in België iets
positiever tegenover het gebruik van genetische informatie door werkgevers.
Bijna een vijfde van de mannen vindt het normaal dat een werkgever de
genetische vatbaarheid voor aandoeningen van zijn werknemers wil nagaan
tegen 15% van de vrouwen.

Een volgende significante voorspeller van de houding ten opzichte van het
gebruik van genetische informatie door werkgevers is de zendervoorkeur.
Mensen met een commerciële zendervoorkeur staan hier duidelijk minder
sceptisch tegenover dan mensen met een elitaire zendervoorkeur. Zo zien we
dat meer dan 22% van de mensen met een commerciële mediavoorkeur het
normaal vindt dat werkgevers de genetische vatbaarheid voor bepaalde
aandoeningen wil nagaan van zijn werknemers, tegen slechts 14% van de
mensen met een eerder elitaire zendervoorkeur.

Net zoals bij de houding met betrekking tot het gebruik van genetische
informatie door verzekeringen, neemt de weerstand tegenover het gebruik
door werkgevers toe naarmate men ouder is. 

Na controle voor gevoelens van onbehagen zijn er slechts kleine verschillen
tussen de verschillende kiezerskorpsen. Bivariaat zien we echter dat de
mensen met een voorkeur voor groene partijen het meest weigerachtig staan
tegenover het gebruik van genetische informatie door werkgevers. Extreem-
rechtse partijen en mensen die blanco of ongeldig zouden stemmen, hebben
hier het minst problemen mee. Deze relatie tussen partijvoorkeur en
vertrouwen keert om wanneer we controleren voor het onbehagen. Dit wil
zeggen dat niet zozeer de partijvoorkeur dan wel het onbehagen, dat sterk
samenhangt met de partijvoorkeur, verantwoordelijk is voor de houding ten
opzichte van het gebruik van genetische informatie door werkgevers. 

Naar regio en levensbeschouwing zijn er na controle voor de andere
variabelen geen significante verschillen. Wat de levensbeschouwing betreft,
geeft het bruto-effect echter weer dat de vrijzinnigen en ongelovigen of
ongeïnteresseerden weigerachtiger staan tegenover het gebruik van
genetische informatie door werkgevers dan katholieken en christelijken.

Tot besluit kunnen we stellen dat mensen die zich minder sceptisch
opstellen tegenover het gebruik van genetische informatie door werkgevers
zich kenmerken door hun positieve houding ten opzichte van genetica en
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wetenschap. Ook mensen die vooral positief staan tegenover niet-
geneeskundige toepassingen (genetische cowboys), mensen die zich
onbehaaglijk voelen (anomie, onveilig en negatief toekomstbeeld), de jongere
generaties, laaggeschoolden, mannen en mensen die van commerciële
televisie houden, keuren het gebruik van genetische informatie door
werkgevers minder sterk af.

3.4 Gebruik van genetische informatie door politiediensten

Een volgende instelling die gebruik kan maken van genetische informatie,
zijn de politiediensten. Hierbij denken we aan het gebruik van DNA-testen
bij onderzoek naar misdrijven of bijvoorbeeld het recente voorstel van de
minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om deze testen te
gebruiken om bloedverwantschap bij gezinshereniging voor migranten na te
gaan (Tegenbos 2004).  

TABEL 3-4: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OVER GEBRUIK VAN

GENETISCHE INFORMATIE DOOR POLITIEDIENSTEN

(helemaal)
niet

akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Tegen genetica 27.5 25.4 47.1
Middengroep 15.0 22.2 62.8
Voor genetica 11.4 16.0 72.6
Genetische cowboys 17.8 33.8 48.4

Ik ben er voorstander van dat
genetisch informatie van
misdadigers in een databank
aanwezig is en bij opsporingen kan
worden gebruikt.

Totaal 18.9 23.1 57.9

Tegen genetica 15.6 25.9 58.5
Middengroep 9.0 18.6 72.5
Voor genetica 6.0 11.4 82.5
Genetische cowboys 11.1 34.1 54.9

Ik ben er voorstander van dat de
politie genetisch informatie gebruikt
om misdaden op te lossen.

Totaal 10.9 21.2 67.9

Er blijkt een duidelijk draagvlak te zijn voor het gebruik van genetische
informatie door de politiediensten. De items die hiernaar peilen
verduidelijken waarom (zie Tabel 3-4). De genetische informatie zou gebruikt
kunnen worden met als doel het opsporen van misdadigers, wat de
maatschappij ten goede komt alsook het individu zelf. Het gebruik van
genetische informatie door verzekeringsmaatschappijen en werkgevers is
voornamelijk uit eigenbelang (van de verzekeringen en de werkgevers) en
levert de respondent zelf niets of weinig op.

Volgens het onderzoek van de Human Genetics Commission (2001) zouden
mannen, ouderen en hogeropgeleiden het gebruik van genetische informatie
door de politiediensten makkelijker aanvaarden. We vinden dit echter niet
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terug in onze data9. Naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau zijn er geen of
slechts zeer kleine verschillen in de houding ten aanzien van het gebruik
van genetische informatie door politiediensten. Ook naar regio en
zendervoorkeur vinden we geen verschillen.

De sterkste predictor is de houding van de respondenten ten aanzien van
biotechnologie en wetenschap. In tegenstelling tot de vrij positieve houding
van de genetische cowboys ten opzichte van het gebruik van genetische
kennis door verzekeringsinstellingen en werkgevers (=privépersonen), staat
deze cluster mensen het meest sceptisch ten opzichte van het gebruik door
politiediensten (overheidsdienst) en komen zij op het niveau van de
tegenstanders van genetica. De voorstanders van genetica hebben het minst
problemen met het gebruik van genetische informatie voor politiedoeleinden.
Zo gaat respectievelijk 84 en 73 procent van de voorstanders van genetica
akkoord met een databank met genetische informatie van misdadigers die
gebruikt kan worden bij opsporingen en met het gebruik van genetische
informatie door de politie om misdaden op te lossen. Bij de genetische
cowboys is dit respectievelijk 46 en 54 procent. 

Na de genetische clusters is het onbehagen de belangrijkste voorspeller van
de houding tov het gebruik van genetische informatie door politiediensten.
Dit verband komt voornamelijk tot stand door de sterke relatie met het
onveiligheidsgevoel (r=0.19) en het negatief toekomstbeeld (r=0.13), minder
door anomie (r=0.09). Zo zien we dat meer dan twee derde van de mensen
die zich heel onbehaaglijk voelen voorstander is van een genetische
databank voor het opsporen van misdadigers. Bij mensen die zich niet
onveilig voelen en een positieve kijk hebben op de toekomst is dit iets meer
dan de helft. Deze vaststelling bevestigt de hypothese dat het verband
tussen onbehagen en de grotere aanvaardbaarheid van het gebruik van
genetische informatie, een gevolg is van het streven naar controle. 

Het kiezerkorps van de groene partijen staat duidelijk sceptischer tegenover
het gebruik van genetische informatie door de politie dan de kiezers van de
traditionele partijen, maar vooral van deze van de extreem-rechtse partijen.
Terwijl slechts 51% van de kiezers van de groene partijen voorstander is van
een genetische databank bij het opsporen van criminelen, is dit bij het
electoraat van de extreem-rechtse partijen bijna twee derde. 

Een groene stem, maar ook het lidmaatschap van een milieu- of
dierenrechtenvereniging leidt tot een sceptische houding. Het instemmen
met de derde component van het groene gedachtengoed, namelijk de stelling
dat men de wereld om zeep heeft geholpen, geeft daarentegen aanleiding tot
een meer positieve houding tegenover het gebruik van genetische informatie
door de politie. Dit zorgt ervoor dat er geen significant verband is tussen de
schaal ‘groen gedachtengoed’ en de houding ten opzichte van het gebruik
van genetische informatie door de politie.

                                           
9 Zie Tabel 6-16, Tabel 6-17 en Tabel 6-18 in bijlage
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Qua levensbeschouwing zijn er eveneens verschillen, al zijn deze niet al te
sterk. Het zijn voornamelijk de ongelovigen en ongeïnteresseerden die zich
van de anderen onderscheiden, in die zin dat ze sceptischer staan tegenover
het gebruik van genetische informatie door politiediensten of bij het
opsporen van misdadigers. Dit is een bevestiging van het onderzoek van  de
Human Genetics Commission (2001).

Het profiel van de mensen die minder sceptisch staan tegenover het gebruik
van genetische informatie door politiediensten ziet er als volgt uit: ze staan
positief tegenover genetica en wetenschap, ze voelen zich onveilig en hebben
een negatief toekomstbeeld, ze stemmen vaker voor extreem-rechts en zijn
levensbeschouwelijk geëngageerd. 

3.5 Besluit 

De voorstanders van genetica en de mensen die eerder het nut dan de
risico’s van genetische manipulatie benadrukken, zowel geneeskundige als
niet-geneeskundige toepassingen aanvaarden en positief staan tegenover
wetenschap, zijn over het algemeen van mening dat genetische informatie
gebruikt kan worden door verzekeringen, werkgevers en politiediensten. 

De genetische cowboys en dus de mensen die wel het nut inzien van
genetische manipulatie maar dan enkel in combinatie met een sterke
aanvaardbaarheid van niet-geneeskundige toepassingen hangt eveneens
sterk samen met het gebruik van genetische informatie door verzekeringen
en, in iets mindere mate door werkgevers. Het doel hier is hoofdzakelijk
economisch of esthetisch. Mensen die deze toepassingen aanvaarden, zijn
eveneens voor een optimaal gebruik ervan. Ze zijn daarentegen de ferventste
tegenstanders van het gebruik van deze informatie door politiediensten. 

Een algemeen gevoel van onbehagen hangt positief samen met het gebruik
van genetische informatie door de drie instellingen al is het verband met de
verschillende componenten niet voor alle instellingen hetzelfde. Terwijl een
hoge aanvaardbaarheid van het gebruik van genetische informatie door
verzekeringsinstellingen samengaat met een hoge mate van in de eerste
plaats anomie en op de tweede plaats onveiligheidsgevoelens, is dit bij het
gebruik door de politiediensten in de eerste plaats de onveiligheidsgevoelens
en op de tweede plaats negatieve toekomstverwachtingen. Een positieve
houding ten opzichte van het gebruik door werkgevers hangt ongeveer even
sterk samen met de drie componten van het onbehagen.

Naarmate mensen hogergeschoold en ouder zijn, keuren ze het gebruik van
genetische informatie door verzekeringen en werkgevers sterker af. Voor het
gebruik van deze informatie door de politie zijn er noch verschillen tussen
laag- en hooggeschoolden noch naar leeftijd.

Een voorkeur voor commerciële media leidt eveneens tot verschillen in de
houding ten opzichte van het gebruik door verzekeringsinstellingen en
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werkgevers. Een voorkeur voor commerciële media hangt positief samen met
het gebruik door verzekeringen en werkgevers. Tussen mensen met een
elitaire of commerciële mediavoorkeur zijn er geen verschillen wat hun
houding ten opzichte van het gebruik van genetische informatie door de
politie betreft. 

Vlamingen staan positiever tegenover het gebruik van genetische informatie
door verzekeringsinstellingen dan Brusselaars en Walen. Deze regionale
verschillen vinden we niet terug wat de aanvaardbaarheid betreft van het
gebruik van genetische informatie door werkgevers en politie.

Naar partijvoorkeur zijn de verschillen het meest duidelijk qua houding ten
opzichte van het gebruik van genetische informatie door de politie. Zoals te
verwachten, staat het kiezerspubliek van de extreem-rechtse partijen
positiever tegenover het gebruik van genetische informatie door
politiediensten dan de andere partijen. 

Terwijl het groene kiezerkorps om ideologische redenen de toegankelijkheid
van genetische informatie afzweert, kunnen we veronderstellen dat het
autonomiestreven van de niet-gelovigen en ongeïnteresseerden
verantwoordelijk is voor hun negatievere houding tegenover het gebruik van
genetische informatie door verzekeringen en politie dan de
levensbeschouwelijk geëngageerde mensen. 

Naar geslacht zijn er enkel kleine verschillen wat het gebruik door
werkgevers betreft in die zin dat mannen iets positiever staan tegenover het
gebruik van genetische informatie door deze groep mensen dan vrouwen. 

4 Vertrouwen in instellingen in verband met regulering van
genetische toepassingen en standpunten

In de vragenlijst peilden we naar twee reeksen opvattingen die belangrijk
zijn voor het voeren van een debat en een beleid. Ten eerste naar de mate
waarin verschillende instellingen goed of slecht geplaatst zijn om regels en
wetten te maken over wat er met de genen van planten, mensen en dieren
mag gebeuren. Te tweede naar het vertrouwen in de standpunten van
personen, groepen en instellingen over het nut en de risico’s van wat
wetenschappers met genen kunnen doen.

Tabel 4-1 maakt duidelijk dat niet alle instellingen en groepen even veel
vertrouwen genieten in verband met regulering van en standpunten over
genetische toepassingen. De wereldgezondheidsorganisatie kan rekenen op
de steun van 72% van de respondenten, waarmee ze met een grote
voorsprong de eerste plaats halen. De werkgevers en de
verzekeringsinstellingen daarentegen vinden we terug aan de staart van het
lijstje. Slechts vier procent heeft vertrouwen in deze instellingen in verband
met standpunten en regulering over genetische toepassingen. Naast de
wereldgezondheidsorganisatie, dragen ook andere experts zoals de



[26]

vertegenwoordigers van de wetenschap en de artsenverenigingen het
vertrouwen weg van de respondenten. Meer dan de helft van hen vertrouwt
artsen en wetenschappers. Een internationale instelling als de Europese
overheid kan rekenen op het vertrouwen van iets meer dan vier op tien
respondenten en staat hiermee op een vierde plaats. Deze overheid scoort
dan ook hoger dan de Belgische en de Vlaamse overheid/Franstalige
Gemeenschap die het vertrouwen hebben van respectievelijk 28% en 20%.
Instellingen en organisaties die heel uitgesproken meningen vertolken over
genetische toepassingen, zoals ethici, consumentenorganisaties,
milieubewegingen en diëtisten, genieten het vertrouwen van ongeveer drie
op de tien Belgen. Het vertrouwen van de respondenten tenslotte is het
laagst in traditionele belangengroepen. Minder dan 15 procent heeft
vertrouwen in landbouwverenigingen, mutualiteiten, politiediensten en de
gewone man/vrouw in de straat. Het laagst scoren echter de journalisten,
kerken, vakbonden, politici, de bedrijven die genetisch gewijzigde producten
maken, verzekeringsinstellingen en werkgevers.

TABEL 4-1: PERCENTAGE DAT (HEEL) VEEL VERTROUWEN HEEFT IN DE INSTELLINGEN IVM REGULERING

VAN EN STANDPUNTEN OVER GENETISCHE TOEPASSINGEN

To
ta

al

Te
ge

n
st

an
de

rs
va

n
  g

en
et

ic
a

M
id

de
n

gr
oe

p 

V
oo

rs
ta

n
de

rs
 v

an
ge

n
et

ic
a

G
en

et
is

ch
e

co
w

bo
ys

De Wereldgezondheidsorganisatie 71.8 70.1 77.2 79.5 52.1
Vertegenwoordigers van de wetenschap 52.4 41.2 58.1 68.7 40.8
De artsenverenigingen 51.7 43.0 56.9 63.5 43.6
De Europese overheid 41.4 39.2 42.6 51.3 26.8
Ethici 34.3 34.9 37.6 39.1 16.5
Consumentenorganisaties 31.0 30.4 34.1 34.6 19.8
Milieubewegingen 30.4 33.5 32.0 28.8 24.6
Diëtisten 29.8 22.9 35.5 38.1 22.9
De Belgische overheid 28.8 27.6 30.2 35.1 17.7
De Vlaamse overheid/Franstalige
Gemeenschap

19.2 16.4 19.6 25.1 14.7

Landbouwverenigingen 14.3 9.6 15.8 19.4 14.5
Mutualiteiten 13.8 8.4 14.2 21.2 12.9
Politiediensten 11.7 7.8 13.1 17.1 9.1
De gewone man/vrouw in de straat 10.8 9.6 9.2 13.5 12.5
Journalisten 8.0 7.2 6.9 11.0 6.8
Kerken 7.8 6.6 8.4 7.3 8.9
Vakbonden 7.4 5.4 7.8 8.3 7.5
Politici 4.7 2.6 5.1 6.8 4.4
Bedrijven die producten maken waarvan de
genen werden gewijzigd

4.2 1.5 4.2 7.0 5.5

Verzekeringsinstellingen 3.9 1.6 4.5 4.4 7.0
Werkgevers 3.9 1.7 4.0 4.5 6.4
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In de Eurobarometer 46.1 (INRA 1997) en 58.0 (Gaskell, Allum et al. 2003)
vinden we een bevestiging van de hoge mate van vertrouwen in experts en
kritische burgerbewegingen, het lage vertrouwen in industrie en politiek en
een groter vertrouwen in internationale instellingen (INRA 1997); (Gaskell,
Allum et al. 2003). 

Ook uit het internationaal onderzoek van Macer (1993) en Macer en Kato
(1993) blijkt dat van alle actoren vooral de bio-industrie en de
overheidsagentschappen het minst worden vertrouwd. Het vertrouwen in
experts en kritische burgerbewegingen bleek daarentegen over het algemeen
vrij hoog te zijn. 

Hallman en Metcalfe (1994) vonden eveneens dat men veel vertrouwen heeft
in informatie omtrent biotechnologie als het afkomstig is van
(universiteits)wetenschappers (71%), boeren (61%) en milieubewegingen
(59%). Men heeft echter weinig vertrouwen in informatie komende van bio-
industriebedrijven en overheidsagentschappen.

Opvallend is dat de bevolking geloof hecht aan de verklaringen van bronnen
waarvan ze verwachten dat ze onafhankelijk zijn van de overheid en de
industrie, bijvoorbeeld drukkingsgroepen, onafhankelijke wetenschappers,
etc. (Select Committee on Science and Technology 1999a).

Volgens verschillende auteurs kan de relatief negatieve visie op
biotechnologie gedeeltelijk verklaard worden door een gebrek aan
vertrouwen in de regulerende instellingen10 (Sagar, Daemmrich et al. 2000);
(Condit 2001); (Gaskell, Thompson et al. 2002); (Hampel, Pfenning et al.
2000), gebrek aan vertrouwen in de overheid (Biotechnology and the
European Public Concerted Action group 1997) of meer algemeen een
gebrek aan vertrouwen in alle maatschappelijke instituties (Gottweis 2002).
Een samenhang tussen beide houdingen is de afgelopen jaren empirisch
bevestigd. Recent onderzoek van Frewer en collega’s (2003) heeft
aangetoond dat de attitudes ten aanzien van nieuwe technologieën sterk
samenhangen met het vertrouwen dat men heeft in de instellingen die zich
bezighouden met het promoten en reguleren van deze technologieën. Ook
het meest recente Eurobarometer-onderzoek (Gaskell, Allum et al. 2003) als
onderzoek onder leiding van Siegrist (2000) en James (2002) kwamen tot de
conclusie dat mensen die weinig vertrouwen hebben in regelgevende en
informatieverstrekkende instellingen de risico’s van genetische manipulatie
hoger inschatten en genetische toepassingen op voeding en planten minder
aanvaarden. Volgens Siegrist (2000) zou het effect van vertrouwen op de

                                           
10 Zo kan volgens Gaskell en collega’s (2002) het verschil in de eerder negatieve

Europese en de eerder positieve Amerikaanse attitude ten aanzien van biotechnologie
worden verklaard door een verschil in vertrouwen in regulerende instanties. Doordat
de Amerikanen meer vertrouwen hebben in deze instanties is ook hun attitude ten
aanzien van gentechnologie positiever dan die van Europeanen. 



[28]

aanvaardbaarheid van biotechnologie onrechtreeks, via een positieve
beïnvloeding van de nutscalculus, plaatsvinden. 

Een belangrijk debat dat gevoerd wordt, is of de attitude een gevolg is van
het vertrouwen of juist omgekeerd. Terwijl James (2002) er van uit gaat dat
vertrouwen in instellingen tot een positievere houding leidt ten opzichte van
genetica en zelfs een grotere invloed heeft dan alle andere (onderzochte)
variabelen (waaronder gepercipieerd nut en risico), bevestigt het onderzoek
van Frewer et al. (2003) dat vertrouwen in instellingen eerder veroorzaakt
wordt door de a priori bestaande attitudes. De respondenten leggen op basis
van hun attitudes een verband tussen de informatie die de bron geeft
enerzijds en de belangen die de bron heeft bij het geven van deze informatie
anderzijds. Mensen die positief staan ten aanzien van genetische
manipulatie zijn geneigd een bron die wijst op het nut van deze techniek
makkelijker te vertrouwen en omgekeerd. 

Over wat oorzaak en gevolg is, kunnen we in dit onderzoek geen uitsluitsel
geven. We gaan daarom, net als Frewer et al. (2003), uit van de
veronderstelling dat de houding ten aanzien van genetica al dan niet kan
leiden tot een hoger vertrouwen in instellingen omtrent regelgeving en
informatieverschaffing. 

De percentages in tabel 4-1 wijzen er in ieder geval op dat er sterke
verschillen zijn tussen de verschillende clusters en hun vertrouwen in
instellingen. De voorstanders van genetica hebben systematisch het meeste
vertrouwen in alle instellingen met uitzondering van de milieubewegingen.
De tegenstanders van genetica vormen hier een spiegelbeeld van. Zij hebben
beduidend minder vertrouwen in de instellingen, behalve dan in de
milieubewegingen. Terwijl de middengroep een tussenpositie inneemt, is het
vertrouwen van de genetische cowboys in de instellingen die in het
algemeen het meeste vertrouwen genieten, zeer laag. Deze vaststelling sluit
beter aan bij de stelling dat de houding tegenover genetische toepassingen
wordt beïnvloed door de mate van vertrouwen in de instellingen in het
algemeen, dan dat het vertrouwen in de instellingen die informatie over
genetica verschaffen, de houding ten opzichte van genetische toepassingen
bepaalt.  

Het zou best kunnen dat er onderlinge samenhangen bestaan tussen deze
verschillende instellingen of organisaties. Het is namelijk niet ondenkbaar
dat het vertrouwen in bepaalde instellingen vaker in combinatie voorkomt
dan in andere instellingen. Om eventuele onderliggende structuren in het
vertrouwen in instellingen op te sporen voerden we een
hoofdcomponentenanalyse uit op alle instellingen. Deze analyse leverde na
een oblieke rotatie, vier componenten op (zie tabel 6-19). We zouden het ook
allemaal als één geheel kunnen beschouwen daar de eerste component vrij
sterk is (eigenwaarde van 5.8). Om inhoudelijke redenen echter is het
interessant het geheel uit te splitsen in vier verschillende soorten
instellingen.
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De eerste component is een groepering van eerder traditionele
belangengroepen met als sterkste vertegenwoordigers de werkgevers, de
verzekeringsinstellingen en vakbonden. Ook andere instellingen die op het
vlak van genetische informatie weinig vertrouwen genieten, zoals de
mutualiteiten, politici, kerken, bedrijven, landbouwverenigingen en
journalisten laden op deze dimensie. De verschillende overheden, de
Belgische, Europese en Vlaamse overheid/Franstalige Gemeenschap, en in
mindere mate de politici, vormen de tweede dimensie. De derde component
omvat instellingen en groepen mensen die een zekere expertise hebben op
het gebied van genetica. De artsenverenigingen, vertegenwoordigers van de
wetenschap en de wereldgezondheidsorganisatie behoren tot deze groep van
‘experts’. Ook de diëtisten en de landbouwverenigingen laden, in iets
mindere mate, op deze dimensie, een bewijs dat de kennis van deze
instellingen als wetenschappelijk wordt beschouwd. De vierde component
groepeert instellingen en groepen mensen die een expliciete en kritische
mening hebben over genetische toepassingen. Het gaat om
milieubewegingen, ethici, consumentenorganisaties en diëtisten. We geven
hen de naam ‘kritische burgerbewegingen’. Ook de journalisten (die op de
eerste dimensie laden) en de wereldgezondheidsorganisatie (die op de derde
dimensie laadt) kunnen tot deze dimensie gerekend worden. 

Zoals de percentages reeds uitwezen genieten niet alle instellingen evenveel
vertrouwen. Dit komt eveneens tot uiting in de gemiddelde score op de vier
onderscheiden componenten (tabel 4-2). 

TABEL 4-2: BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN VAN HET VERTROUWEN IN DE VIER SOORTEN INSTELLINGEN

(N=4872)

Gemiddelde score (0-100)
Vertrouwen in traditionele belangengroepen 29.0
Vertrouwen in overheid 48.1
Vertrouwen in kritische burgerbewegingen 49.2
Vertrouwen in experts 65.7

Het vertrouwen is het grootst in de experts met een gemiddelde score van 66
op 100, wat er op kan wijzen dat mensen de link maken tussen genetica en
wetenschap. De traditionele belangengroepen kunnen op het minste steun
rekenen. Het vertrouwen in de overheid en in de kritische burgerbewegingen
is even groot en ze nemen hiermee een tussenpositie in. In het vervolg van
dit hoofdstuk bespreken we ze gedetailleerder in volgorde van vertrouwen,
eerst de traditionele belangengroepen, vervolgens de overheid en de
kritische burgerbewegingen en tenslotte de experts.
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4.1 Vertrouwen in traditionele georganiseerde belangengroepen ivm
regelgeving en standpunten

Het vertrouwen in klassieke belangengroepen met betrekking tot regelgeving
en standpunten over genetica is over het algemeen laag. Men heeft nog het
meeste vertrouwen in mutualiteiten en landbouwverenigingen. De
standpunten van werkgevers, verzekeringsinstellingen en bedrijven die
producten maken waarvan de genen werden gewijzigd, worden door een
overgrote meerderheid van de Belgen niet serieus genomen. Dit komt
waarschijnlijk omdat Belgen vemoeden dat deze actoren (verborgen)
belangen hebben bij het verspreiden van informatie omtrent biotechnologie. 

TABEL 4-3: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – BELANGENGROEPEN (%)

(heel) weinig Midden (heel) veel
Landbouwvereniging 44.1 41.5 14.4
Mutualiteiten 45.3 40.9 13.8
Journalisten 57.3 34.7 8.0
Kerken 65.5 26.8 7.8
Vakbonden 61.9 30.7 7.4
Politici 69.2 26.2 4.7
Bedrijven die producten maken waarvan de genen
werden gewijzigd

72.6 23.3 4.2

Verzekeringsinstellingen 75.1 20.9 4.0
Werkgevers 69.2 26.9 3.9

Natuurlijk is het vertrouwen in deze instellingen niet bij iedereen hetzelfde.
Tabel 6-2111 vertelt ons dat er grote verschillen zijn naargelang de houding
die mensen aannemen met betrekking tot genetica. De groep mensen die
voor genetica is en de genetische cowboys hebben duidelijk meer
vertrouwen in de traditionele belangengroepen. Mensen die tegen genetica
zijn, vertrouwen deze instellingen het minst. Zo heeft meer dan een vijfde
van de genetische voorstanders vertrouwen in de standpunten van
mutualiteiten, tegen slechts negen procent van de genetische tegenstanders.
Even opvallende verschillen vinden we terug voor het vertrouwen in de
werkgevers, verzekeringsinstellingen, politici, landbouwverenigingen en
bedrijven die genetisch gewijzigde producten maken. Dubbel zoveel
voorstanders dan tegenstanders van genetica vertrouwen hen. Het hoge
vertrouwen van de genetische cowboys op schaalniveau is vooral te wijten
aan hun grote percentages onbeslisten (middencategorie). Dit hoge
vertrouwensniveau komt dan ook niet tot uiting in de percentages die (heel)
veel vertrouwen hebben in de instellingen. (cfr (Frewer 2003); (Gaskell,
Allum et al. 2003); (James 2002))

Een tweede groot verschil is van regionale aard. Vlamingen heben het
meeste vertrouwen in de traditionele belangengroepen, Walen het minst.
                                           
11 Zie ook Tabel 6-22 en Tabel 6-23
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Brusselaars nemen een middenpositie in. Vlamingen hebben vooral meer
vertrouwen in mutualiteiten en bedrijven die genetisch gewijzigde producten
maken dan Walen en Brusselaars. Het vertrouwen van deze laatsten in
journalisten en kerken is hoger dan in de twee andere regio’s. 

Ook de partijvoorkeur blijkt een goede voorspeller te zijn van het vertrouwen
in traditionele belangengroepen. Vooral het kiezerkorps van extreem rechts
en de blanco en ongeldige stemmers hebben weinig vertrouwen in deze
gevestigde instellingen. De grootste verschillen vinden we terug voor de
vakbonden, mutualiteiten en politici. Het vertrouwen in de standpunten van
de kerken is het grootst bij de kiezers van de christendemocratische
partijen. Dit komt eveneens tot uiting in levensbeschouwelijke overtuiging
van de mensen.

De christelijken en katholieken hebben duidelijk meer vertrouwen in de
traditionele belangengroepen dan de vrijzinnigen en de ongelovigen of
ongeïnteresseerden. Deze verschillen komen tot uiting in een hoger
vertrouwen van christelijken en katholieken in de standpunten van
mutualiteiten en kerken. Een zeker affiniteit met de christelijke zuil is hier
waarschijnlijk niet vreemd aan.

Verder zien we dat de lagergeschoolden en de jongere leeftijdscategorieën
meer vertrouwen hebben in de belangengroepen dan respectievelijk de
hogergeschoolden en oudere leeftijdsgroepen. De jongeren en
laaggeschoolden hebben meer vertrouwen in de vakbonden en de
landbouwverenigingen dan de ouderen en hooggeschoolden. Het vertrouwen
in werkgevers, verzekeringsinstellingen en mutualiteiten is eveneens hoger
bij de lagergeschoolden dan bij de hogergeschoolden. 

Ook de mediavoorkeur brengt verschillen in het vertrouwensniveau teweeg.
Mensen met een eerder commerciële zendervoorkeur hebben meer
vertrouwen in de traditionele georganiseerde belangengroepen dan
voorstanders van meer elitaire media. Zij hebben vooral meer vertrouwen in
vakbonden, landbouwverenigingen en bedrijven die genetische gewijzigde
producten maken. 

Tenslotte vermelden we dat het hogere vertrouwen van vrouwen vooral te
wijten is aan hun hogere percentage dat noch veel, noch weinig vertrouwen
heeft in deze instellingen. Vrouwen zijn dus eerder onbeslist, terwijl mannen
er een meer expliciete (negatieve) mening op na houden.

Kort samengevat kunnen de traditionele belangengroepen rekenen op het
vertrouwen van de voorstanders van genetica en van de genetische cowboys.
Ook de Vlamingen, de kiezerkorpsen van de traditionele partijen (in
tegenstelling tot extreem rechts en groen), de jongeren, laaggeschoolden,
mensen die zich christelijk of katholiek noemen en mensen met een
commerciële zendervoorkeur stellen relatief veel vertrouwen in de
traditionele belangengroepen.
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4.2 Vertrouwen in overheden ivm regelgeving en standpunten

De groep instellingen die meer vertrouwen genieten dan de traditionele
belangengroepen maar minder dan de kritische burgerbewegingen en de
experts, zijn de verschillende overheden12. 

TABEL 4-4: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – DE OVERHEDEN (%)

(Heel)
weinig

Midden (heel) veel

De Europese overheid 23.2 35.4 41.4
De Belgische overheid 32.7 38.5 28.8
De Vlaamse overheid / De Franstalige Gemeenschap 41.3 39.5 19.1

Men is van oordeel dat vooral de Europese overheid goed geplaatst is om
regels en wetten te maken over wat met de genen van planten, mensen en
dieren mag gebeuren (zie tabel 4-4). Meer dan vier op de tien Belgen heeft
vertrouwen in de genetische standpunten en regelgeving van de Europese
overheid. Het vertrouwen in de Belgische overheid komt met drie op tien
Belgen die vertrouwen in hen heeft, op de tweede plaats. Van de overheden
draagt de Vlaamse overheid/Franstalige Gemeenschap het vertrouwen weg
van het minste Belgen. Twee op tien Belgen heeft vertrouwen in de Vlaamse
overheid13 of de Franstalige Gemeenschap14. Er zijn wel regionale verschillen
in die zin dat het vertrouwen van de Vlamingen in de Vlaamse overheid
groter is dan het vertrouwen van de Walen en de Franstalige Brusselaars in
de Franstalige Gemeenschap. Terwijl 22% van de Vlamingen vertrouwen
heeft in de Vlaamse overheid, kan de Franstalige Gemeenschap slechts
rekenen op het vertrouwen van 15% van de Brusselaars en de Walen. Het
vertrouwen in de Belgische overheid daarentegen is het grootst bij de
Brusselaars met 33% die (heel) veel vertrouwen heeft in de Belgische
overheid. Bij Vlamingen en Walen is dit respectievelijk 29 en 27%. Net als in
de Belgische overheid, hebben de Brusselaars ook meer vertrouwen in de
Europese overheid als het om regelgeving met betrekking tot genetica gaat
dan Vlamingen en Walen. Meer dan de helft van hen heeft veel vertrouwen
in de Europese overheid. Bij de Vlamingen en de Walen is dit 10% minder.
Dit kan toegeschreven worden aan het eerder kosmopolitische en Europese
karakter van de hoofdstad.

Niet alleen naar regio zijn er verschillen15. De grootste verschillen zijn
immers terug te vinden tussen de kiezerkorpsen van de verschillende

                                           

12 Voor schaalgegevens: zie  TABEL 6-24

13 Voor de Nederlandstalige respondenten

14 Voor de Franstalige respondenten

15 Zie Tabel 6-25, Tabel 6-26 en Tabel 6-27
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politieke partijen. Het vertrouwen in de overheid is het laagst bij de kiezers
van de extreem-rechtse partijen, het hoogst bij de kiezers van de groene
partijen. Het vertrouwen van de kiezers van de traditionele partijen ligt hier
tussen in. Dit geldt voor de drie overheden. Terwijl respectievelijk 14, 20 en
31 procent van de extreem rechtste kiezers vertrouwen heeft in de Vlaamse,
Belgische en Europese overheid, is dit bij de groene kiezers 25, 36 en 47
procent.

Een derde belangrijke verschil vinden we terug tussen de clusters mensen
die anders staan tegenover genetica en wetenschap. Zoals te verwachten is
het vertrouwen in de standpunten en de regelgeving ivm genetica door de
overheid het grootst bij de voorstanders van genetica en het kleinst bij de
tegenstanders van genetica en de genetische cowboys (Gaskell, Allum et al.
2000). De middengroep neemt een gemiddelde positie in. De percentages
wijzen verder uit dat de genetische cowboys het minst vertrouwen hebben in
de drie overheden maar ook vaker een niet besliste positie innemen. De
tegenstanders van genetica hebben meer vertrouwen in deze instellingen
maar nemen terzelfderijd ook vaker een expliciet negatieve houding aan ten
opzichte van de genetische regelgeving door de overheden.  

Ook naar levensbeschouwelijke overtuiging vinden we verschillen terug in
het vertrouwen in de overheid. Het vertrouwen in de regelgeving in verband
met genetica door de overheden is het grootst bij de levensbeschouwelijk
geëngageerden, namelijk de katholieken en de vrijzinnigen. Mensen die
zichzelf omschrijven als christelijk maar niet katholiek of als ongelovig of
niet geïnteresseerd hebben het minst vertrouwen in de overheid. De
verschillen zijn het grootst voor de Belgische en de Europese overheid, ze
zijn iets minder uitgesproken voor de Vlaamse overheid/Franstalige
Gemeenschap. 

Er zijn eveneens verschillen in de mate waarin mensen zich onbehaaglijk
voelen. Het vertrouwen in de overheid neem af naarmate mensen zich meer
onbehaaglijk voelen (r=-0.13). De componenten die het meest bijdragen tot
het wantrouwen zijn een negatief toekomstbeeld (r=-0.15) en gevoelens van
onveiligheid (r=-0.10). Ook maar in iets mindere mate leiden anomische
gevoelens tot wantrouwen in de overheid (r=-0.06). Het verschil in
onbehagen situeert zich voornamelijk op het Europese niveau. Terwijl 47%
van de mensen die zich niet onbehaaglijk voelen vertrouwen heeft in de
Europese overheid, is dit bij de mensen die zich sterk onbehaaglijk voelen
slechts 37%.

Tenslotte vermelden we dat er geen verschillen zijn naar geslacht, leeftijd,
onderwijsniveau en zendervoorkeur als het om vertrouwen in de overheid
gaat. 

Concluderend kunnen we stellen dat de overheden in verband met
genetische informatie en regelgeving kunnen rekenen op het vertrouwen van
het kiezerkorps van de groene partijen, op de voorstanders van genetica en
wetenschap, op mensen die zich levensbeschouwelijk engageren
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(katholieken en vrijzinnigen) en op mensen die de toekomst positief
tegemoet zien en zich niet onveilig voelen.

4.3 Vertrouwen in kritische burgerbewegingen ivm regelgeving en
standpunten

Een volgende groep instellingen die standpunten innemen over genetica en
een invloed kunnen uitoefenen op de regelgeving hieromtrent zijn de
kritische burgerbewegingen16. De Belgen vertrouwen nog het meeste de
ethici. Meer dan een derde stelt vertrouwen in hen. Het vertrouwen in de
milieubewegingen, consumentenorganisaties en diëtisten ligt iets lager
(30%) maar is over het algemeen nog vrij hoog. 

TABEL 4-5: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – KRITISCHE

BURGERBEWEGINGEN (%)

(heel) weinig Midden (heel) veel

Ethici 25.6 40.1 34.3
Consumentenorganisaties 32.4 36.6 30.9
Milieubewegingen 29.3 40.3 30.4
Diëtisten 26.9 43.3 29.8

Deze organisaties of groepen mensen komen expliciet op voor de belangen
en het welzijn van de mensheid, wat het vertrouwen in hun standpunten ten
goede komt. Maar ook in deze instellingen heeft niet iedereen evenveel
vertrouwen17. Het grootste verschil vinden we terug tussen de groepen
mensen met een verschillende houding ten opzichte van genetica en
wetenschap. De tegenstanders van genetica en de genetische cowboys staan
het meest sceptisch tegenover de kritische burgerbewegingen. De
middengroep en de voorstanders van genetica het minst argwanend. Mensen
die het nut inzien van genetica, een positieve houding hebben tegenover
wetenschap en genetische toepassingen aanvaarden, schenken hun
vertrouwen aan deze instellingen wat er op wijst dat zij voorstander zijn van
het stellen van grenzen aan de genetische toepassingen. De genetische
cowboys daarentegen, die enkel het nut inzien van niet-geneeskundige
toepassingen, hechten weinig geloof aan het stellen van grenzen door de
kritische burgerbewegingen. De percentages spreken voor zich. Terwijl vier
op tien en een derde van de genetische voorstanders vertrouwen heeft in
respectievelijk ethici en consumentenorganisaties, is dit bij de genetische
cowboys ongeveer één op vier. De onderzoeksresultaten van Gaskell en
collega’s (2000) dat vooral genetische tegenstanders van oordeel zijn dat

                                           
16 Voor schaalgegevens zie Tabel 6-28

17 ZIE Tabel 6-29, Tabel 6-30 en Tabel 6-31
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milieubewegingen goed werk leveren, kunnen we enigszins bevestigen. De
milieubewegingen zijn de enige kritische burgerbewegingen waar er geen
verschillen zijn tussen de genetische voor- en tegenstanders en waar de
genetische tegenstanders dan ook niet minder vertrouwen in hebben dan de
genetische voorstanders, zoals wel het geval is voor de drie andere
instituties.  

Het kiezerspubliek van de extreem-rechtse en groene partijen verschillen
duidelijk van elkaar wat het vertrouwen in de kritische burgerbewegingen
betreft. Dit is, zoals te verwachten, zeer zeker het geval voor de
milieubewegingen, maar ook voor de andere instellingen. De traditionele
partijen nemen hier een middenpositie in. Zo zien we dat 22% van de
extreem-rechtse kiezers vertrouwen heeft in de milieubewegingen tegen
maar liefst 57% van de groene kiezers. Er zijn eveneens verschillen, maar
minder uitgesproken voor de ethici waar drie op tien extreem-rechtse kiezers
en 46% van de groene kiezers vertrouwen in heeft. 

Net als bij het vertrouwen in de overheden, neemt het vertrouwen in de
kritische burgerbewegingen af naarmate mensen zich onbehaaglijker voelen
(r=-0.20). Het vertrouwen is laag bij mensen die zich anomisch voelen (r=-
0.15), onveilig voelen (r=-0.15) en bij mensen die negatieve
toekomstverwachtingen hebben (r=-0.20). De percentages wijzen uit dat een
derde tot vier op tien Belgen die zich niet onbehaaglijk voelen vertrouwen
hebben in ethici, milieu en consumentenorganisaties. Bij de mensen die
zich onbehaaglijk voelen heeft slechts een kwart vertrouwen in deze
instellingen. 

De verschillen naar het onderwijsniveau van de respondenten vinden we
voornamelijk terug bij de ethici en de consumentenorganisaties. Terwijl
slechts iets meer dan een kwart van de laaggeschoolden hierin vertrouwen
heeft, is dit bij de hooggeschoolden respectievelijk 47 en 37 procent. 

Naar zendervoorkeur zijn er eveneens verschillen. Mensen met een
commerciële mediavoorkeur staan argwanender tegenover de standpunten
van kritische burgerbewegingen dan mensen met een eerder elitaire
mediavoorkeur. Dit geldt voor de ethici, milieubewegingen en de
consumentenorganisaties. 

Vrouwen hebben meer vertrouwen in de standpunten van en de regelgeving
door de kritische burgerbewegingen dan mannen. Vrouwen hebben meer
vertrouwen in ethici en diëtisten, terwijl mannen meer vertrouwen hebben
in consumentenorganisaties.

De verschillen naar leeftijd, regio en levensbeschouwing zijn eerder klein te
noemen en verwaarloosbaar.

Een profilering van de mensen die vertrouwen stellen in de kritische
burgerbewegingen maakt duidelijk dat het gaat om voorstanders van
genetica, het kiezerkorps van de groene partijen, mensen die zich niet
onbehaaglijk voelen en dus positief naar de toekomst kijken, zich niet
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onveilig en anomisch voelen. Vooral hooggeschoolden, vrouwen en
voorstanders van elitaire media hebben vertrouwen in de kritische
burgerbeweging.

4.4 Vertrouwen in experts ivm regelgeving en standpunten

Een laatste groep instellingen, die het meeste vertrouwen genieten, zijn de
experts18. De wereldgezondheidsorganisatie kan rekenen op de steun van
72% van de Belgen, de artsenverenigingen en de wetenschappers op iets
minder, maar toch nog op meer dan de helft van de respondenten.

TABEL 4-6: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – EXPERTS (%) 

(Heel) weinig Midden (Heel) veel

De Wereldgezondheidsorganisatie 7.7 20.5 71.8
Vertegenwoordigers van de wetenschap 16 31.5 52.4
De artsenverenigingen 15.7 32.7 51.7

Het hoge vertrouwen in de experts is misschien te verklaren door een
geneeskundige reflex die mensen hebben als ze aan genetica denken. Ook
van de wereldgezondheidsorganisatie vindt men dat ze goed geplaatst zijn
om wetten en regels uit te vaardigen over genetica. De regelgeving kan dus
best op internationaal niveau georganiseerd worden.

Naar analogie met het vertrouwen in belangengroepen, overheden en
kritische burgerbewegingen, onderscheiden mensen met een verschillende
visie op genetica en wetenschap zich ook van elkaar met betrekking tot het
vertrouwen in experts wat genetische standpunten en regelgeving betreft19.
Net als in de andere instellingen staan de genetische tegenstanders en de
genetische cowboys het meest sceptisch tegenover de experts. Het
vertrouwen van de voorstanders van genetica is veel groter. Het percentage
dat (heel) veel vertrouwen heeft in de drie instellingen ligt bij de
voorstanders van genetica ongeveer 20% hoger dan bij de genetische
cowboys. 

Hiermee hebben we het belangrijkste verschil gehad. Er zijn echter ook, iets
minder grote, verschillen naar onder meer geslacht. Vrouwen hebben meer
vertrouwen in de drie soorten expertinstellingen dan mannen. Zo heeft
respectievelijk 75, 56 en 56% van de vrouwen en 70, 48 en 51% van de
mannen vertrouwen in de WGO, artsenverenigingen en wetenschappers. 

                                           
18 Voor schaalgegevens: zie Tabel 6-32

19 Zie Tabel 6-33, Tabel 6-34 en Tabel 6-35
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Ook naar regio zijn er verschillen in het vertrouwen in experts en dan vooral
in de WGO. Brusselaars hebben duidelijk veel meer vertrouwen in deze
internationale organisatie (net als in de Europese overheid), dan de Walen,
maar vooral dan de Vlamingen. Terwijl de WGO het vertrouwen wegdraagt
van 81% van de Brusselaars, is dit bij de Walen 77% en bij de Vlamingen
slechts 70%.

De hogergeschoolden hebben eveneens meer vertrouwen in de WGO dan de
midden- en laaggeschoolden. Het vertrouwen van de laaggeschoolden in de
wetenschappers is ook lager dan de midden- en hooggeschoolden. De
artensverenigingen kunnen dan weer op het meeste steun rekenen van de
middengeschoolden. 

Naar partijvoorkeur zijn de verschillen het meest uitgesproken met
betrekking tot het vertrouwen in de artsenverenigingen. Hier onderscheidt
het kiezerskorps van extreem-rechts zich van de andere partijen, in die zin
dat zij minder vertrouwen hebben in de artsen dan de traditionele en groene
kiezers. 

Tenslotte heeft ook de zendervoorkeur een invloed op het vertrouwen in
experts. Mensen met een commerciële zendervoorkeur hebben minder
vertrouwen in de WGO en de wetenschappers dan mensen met een elitaire
mediavoorkeur. Er zijn geen verschillen naar leeftijd, levensbeschouwing en
onbehagen.

De mensen die vertrouwen hebben in de experts kunnen we kort
omschrijven als voorstanders van genetica, vrouwen, Brusselaars,
hooggeschoolden, kiezers van traditionele en groene partijen en mensen met
een voorkeur voor elitaire media.

4.5 Besluit 

De analyses hebben uitgewezen dat er een duidelijk verband bestaat tussen
de houding van mensen ten opzichte van genetica en wetenschap en het
vertrouwen in instellingen die hierover regulerend en
informatieverstrekkend werken. Mensen die het nut inzien van genetische
toepassingen, geneeskundige en niet-geneeskundige ingrepen aanvaarden
en positief staan tegenover wetenschap, hebben meer vertrouwen in de vier
onderscheiden types instellingen dan de genetische tegenstanders.  

Terwijl de aanvaardbaarheid van geneeskundige genetische ingrepen zeer
sterk verbonden is met vertrouwen in de experts is de aanvaardbaarheid van
niet-geneeskundige genetische ingrepen daarentegen het sterkst verbonden
met vertrouwen in de traditioneel georganiseerde belangengroepen.

De negatievere houding van Walen tegenover genetica en wetenschap komt
tot uiting in een lager vertrouwen in de vier groepen instellingen. Terwijl
Vlamingen meer vertrouwen hebben in belangengroepen en de (Vlaamse)
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overheid dan Brusselaars en Walen, kunnen de experts, de kritische
burgerbewegingen en de (Belgische en Europese) overheden voornamelijk
rekenen op de steun van de Brusselaars en minder op deze van Vlamingen
en Walen. 

Lagergeschoolden hebben meer vertrouwen in belangengroepen, terwijl
hogergeschoolden meer vertrouwen hebben in experts en kritische
burgerbewegingen. De eerste groep instellingen komen zeer concreet op voor
bepaalde groepen mensen, terwijl de twee andere soorten instellingen eerder
abstracte groepen mensen vertegenwoordigen. Het concrete spreekt de
lagergeschoolden meer aan, het abstracte de hogergeschoolden.

Uit eurobarometer-onderzoek 46.1 (INRA, 1997) blijkt bovendien dat de
hogergeschoolden meer vertrouwen hebben in de internationale instellingen.
Dit wordt bevestigd door onze analyses: Belgische hogergeschoolden hebben
inderdaad meer vertrouwen in de Europese overheid en in de WGO. Zo heeft
respectievelijk 54% en 84% van de hogergeschoolden (heel) veel vertrouwen
in de Europese overheid tegen 39% en 58% van de laaggeschoolden. 

Eenzelfde tendens vinden we terug voor wat de zendervoorkeur betreft. Een
voorkeur voor elitaire media gaat samen met vertrouwen in kritische
burgerbewegingen en experts. Mensen met een voorkeur voor commerciële
media hebben daarentegen meer vertrouwen in de traditionele
belangengroepen.

De extreem-rechtse partijen scoren laag op het vertrouwen in alle
instellingen. De groene partijen hebben zeer veel vertrouwen in de
overheden en de kritische burgerbewegingen en scoren laag op het
vertrouwen in experts. Het vertrouwen in deze laatste soort instellingen is
dan weer groot bij de traditionele partijen. 

Wanneer we de houding ten opzichte van het groene gedachtengoed
bekijken, komen dezelfde tendenzen terug. De voorstanders hebben meer
vertrouwen in de kritische burgerbewegingen terwijl de tegenstanders van
het groene gedachtengoed eerder vertrouwen stellen in de traditionele
belangengroepen.

De levensbeschouwelijk geëngageerde mensen, met name de katholieken en
vrijzinnigen hebben meer vertrouwen in de overheid en de kritische
burgerbewegingen dan de mensen die zich christelijk of ongelovig en
ongeïntereseerd noemen. De traditionele belangengroepen kunnen
daarentegen eerder rekenen op de steun van de katholieken en christelijken
dan van de vrijzinnigen en niet-gelovigen/niet-geïnteresseerden. 

De vaststelling dat erg religieuze mensen minder vertrouwen hebben in
wetenschappelijke instellingen, maar meer in ethische comités (INRA, 1997)
kunnen we gedeeltelijk bevestigen. Vrijzinnigen hebben meer vertrouwen in
ethische comités en in de wetenschap, katholieken meer in de kerk. 

Het vertrouwen in kritische burgerbewegingen neemt lichtjes af vanaf de
leeftijd van 56 jaar, terwijl de traditionele belangengroepen het vertrouwen
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wegdraagt van de 18 tot 35 jarigen. We kunnen echter niet bevestigen dat
jongeren meer vertrouwen zouden hebben in wetenschappelijke organisaties
of experts, zoals blijkt uit de eurobarometer (INRA, 1997).

Hoewel mannen genetische toepassingen meer aanvaardbaar vinden dan
vrouwen, is hun vertrouwen in traditionele belangengroepen, kritische
burgerbewegingen en experts toch lager dan dat van vrouwen. 

Mensen die zich onbehaaglijk voelen en dan vooral anomisch, hebben veel
vertrouwen in de traditionele belangengroepen maar weinig in de overheid
en de kritische burgerbewegingen. Het vertrouwen in de overheid en de
kritische burgerbewegingen wordt in de hand gewerkt door een positief
toekomstbeeld, een laag onveiligheidsgevoel en, in het geval van de kritische
burgerbewegingen, lage anomische gevoelens.

5 Nog een lange weg te gaan ...

Één ding is duidelijk geworden uit dit onderzoek. Mensen staan vrij
sceptisch tegenover praktische en beleidstoepassingen van genetica, tenzij
deze hen een duidelijk nut opleveren. Een betere smaak of een lagere prijs
van genetisch gewijzigde producten doet de weerstand tegenover het kopen
van deze producten dalen. 

Het is niet verwonderlijk dat voorstanders van genetische toepassingen en
mensen die vertrouwen hebben in wetenschap en technologie, die eerder het
nut van deze genetica benadrukken dan de risico’s die eraan verbonden zijn,
meer geneigd zijn hun winkelkarretje te vullen met genetisch gewijzigde
producten.

Hoewel hogergeschoolden voedingstoepassingen positiever evalueren,
verschillen ze in hun koopintentie van genetisch gewijzigde organismen niet
van de laaggeschoolden. De jongere generaties bieden wel minder weerstand
als het om het kopen van genetisch gewijzigde producten gaat, vooral als het
hen enig nut (betere smaak en/of lagere prijs) oplevert. 

De tegenstanders van genetica en de genetische cowboys, zijn net als de
kiezers van de groene partijen en de mensen die het groene gedachtengoed
onderschrijven, het minst geneigd genetisch gemodificeerde producten te
kopen. Kiezers van de traditionele en extreem-rechtse partijen hebben hier
minder problemen mee. De hogere aanvaardbaarheid van genetische
toepassingen en de positievere houding van Vlamingen ten opzichte van
biotechologie komt tot uiting in hun koopintentie. Zij bieden veel minder
weerstand om ggo’s te kopen dan Walen en Brusselaars. 

Net als bij de koopintentie verdwijnt het scepticisme ook gedeeltelijk met
betrekking tot het gebruik van genetische informatie door geïnteresseerde
actoren als de mensen er zelf nut bij kunnen hebben en er voor hen
persoonlijk geen risico’s aan verbonden zijn. Wanneer instellingen
genetische informatie gebruiken opdat niet alleen zijzelf maar ook de
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betrokkenen er beter van worden, staan mensen minder argwanend
tegenover de toegankelijkheid van genetische informatie. Zo is het gebruik
van genetische kennis door verzekeringsinstellingen helemaal niet aanvaard
terwijl het gebruik door werkgevers ter preventie van gezondheidsproblemen
bij werknemers met minder scepsis wordt onthaald. Voor het gebruik door
de politiediensten is er een duidelijk draagvlak omdat men meent dat dit
bijdraagt tot de veiligheid en geen persoonlijke risico’s inhoudt. Het risico op
negatieve gevolgen is wel aanwezig als verzekeringsinstellingen en
werkgevers toegang hebben tot genetische informatie, namelijk in de vorm
van respectievelijk onverzekerbaarheid en ontslag.

Het zal niemand verbazen dat de voorstanders van genetica en wetenschap
het gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellingen,
werkgevers en politiediensten in grotere mate goedkeuren dan de
tegenstanders. Ook mensen die geen problemen hebben met genetische
toepassingen voor niet-medische doeleinden zien minder problemen in het
gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellingen en
werkgevers. De toegankelijkheid van genetische informatie door
politiediensten keuren ze daarentegen sterker af dan de tegenstanders van
genetica en wetenschap. Een kritischere houding tegenover het gebruik van
genetische informatie door verzekeringsinstellingen en werkgevers vinden
we eveneens terug bij hogergeschoolden, oudere respondenten en mensen
met een voorkeur voor de eerder elitaire media. 

In tegenstelling tot de koopintentie wordt de houding ten opzichte van het
gebruik van genetische informatie wel in belangrijke mate beïnvloed door
gevoelens van onbehagen. Mensen die zich onbehaaglijk voelen, aanvaarden
het gebruik van genetische informatie door werkgevers makkelijker. Terwijl
de toegankelijkheid van genetische informatie voor verzekeringsinstellingen
geen bezwaren oplevert voor mensen die zich anomisch en onveilig voelen,
wordt het aanvaarden van het gebruik door politiediensten voornamelijk
ingegeven door gevoelens van onveiligheid en negatieve
toekomstverwachtingen. Het lijkt ons waarschijnlijk dat deze effecten van
onbehagen en anomie het gevolg zijn van een drang naar en positieve
houding ten opzichte van controle.

Terwijl de nadruk op autonomie en ongebondenheid van mensen die zich op
levensbeschouwelijk vlak ongelovig of ongeïnteresseerd noemen sceptischer
staan tegenover het gebruik van genetische informatie door
verzekeringsinstellingen en politiediensten dan levensbeschouwelijk
geëngageerde mensen, kunnen de politiediensten vooral rekenen op het
kiezerspotentieel van de extreem-rechtste partijen. De groene kiezers
daarentegen staan heel wantrouwing tegenover het gebruik van genetische
informatie door de politie.

Omdat genetica en de toepassingen ervan een relatief nieuwe
wetenschappelijke discipline is, is het niet onbelangrijk te peilen naar de
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mate van vertrouwen in instellingen die hieromtrent regelgevend en/of
informatief kunnen optreden. De cijfers maken duidelijk dat niet alle
instellingen evenveel vertrouwen genieten. De experts, zoals de
wereldgezondheidsorganisatie, artsenverenigingen en wetenschappers,
kunnen op het meeste vertrouwen rekenen, terwijl het wantrouwen in de
traditionele belangengroepen vrij groot is. De overheden en de kritische
burgerbewegingen nemen een tussenpositie in. Opvallend is het grote
vertrouwen in de internationale instellingen zoals de
wereldgezondheidsorganisatie en de Europese overheid. In het debat zullen
experts een belangrijke rol moeten spelen en regelgeving wordt vooral van
internationale organisaties verwacht.  

Naast de koopintentie en het gebruik van genetische informatie door
bepaalde instellingen is er eveneens een sterke samenhang tussen de
houding ten opzichte van genetica en wetenschap en het vertrouwen in
instellingen die regelgevend en/of informatief kunnen optreden met
betrekking tot genetische toepassingen. De mensen die geloven in genetica
en wetenschap hebben ook het meeste vertrouwen in de regelgeving en
standpunten van de vier soorten instellingen, met name de traditionele
belangengroepen, de overheden, de kritische burgerbewegingen en de
experten. De traditionele belangengroepen kunnen ook rekenen op de steun
van de genetische cowboys. Zij hebben, tesamen met de tegenstanders van
genetica, het minst vertrouwen in de overheden, kritische burgerbewegingen
en experts wat betreft de regelgeving en standpunten omtrent genetica.

Terwijl de traditionele belangengroepen kunnen rekenen op de kiezers van
de traditionele partijen, de christelijke en katholieke respondenten, de
jongeren, de laaggeschoolden en de mensen met een voorkeur voor
commerciële media, krijgen we bij de andere instellingen een heel ander
beeld. De overheden en de kritische burgerbewegingen dragen het
vertrouwen weg van de groene respondenten, mensen die de toekomst
positief tegemoet zien en zich niet onveilig voelen. Ook de
levensbeschouwelijk geengageerden, hetzij katholiek, hetzij vrijzinnig,
hebben veel vertrouwen in de overheden. De kritische burgerbewegingen en
de experts daarentegen kunnen dan weer rekenen op de hooggeschoolde
respondenten van het vrouwelijke geslacht die een voorkeur hebben voor
elitaire media. 
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6 Bijlage

TABEL 6-1: SCHAALGEGEVENS VAN ‘KOOPINTENTIE VOEDINGSTOEPASSINGEN’

Factorlading Cronbach’s α if
item is deleted

- Indien het in de supermarkt aanwezig zijn, zou ik vlees
of dierlijke producten kopen afkomstig van dieren
waarvan de genen werden gewijzigd.

0.891 0.770

- Als de smaak beter is dan zou ik een genetisch gewijzigd
product zeker kopen

0.875 0.768

- Indien ze in de supermarkt aanwezig zijn, zou ik
groenten of fruit kopen waarvan de genen gewijzigd zijn.

0.862 0.784

- Ik zou me eerder laten leiden door de prijs dan door de
genetische manipulatie van producten.

0.695 0.874

Totale Cronbach’s alpha: 0.84
Verklaarde variantie: 69.6%
Eigenwaarde: 2.79
Populatiegemiddelde schaal 0-100: 30.81

TABEL 6-2: MODELSELECTIE CLUSTERANALYSE (LATENT GOLD)

LL BIC(LL) Npar L² 20 df p-value 21 Class.Err
1-Cluster -16960.9 33972.6 6 2516.5 29 1.1e-52 0.00
2-Cluster -15816.2 31725.5 11 227.1 24 0.00 0.10
3-Cluster -15736.6 31608.6 16 67.9 19 0.00 0.18
4-Cluster -15713.2 31604.2 21 21.1 14 0.10 0.25
5-Cluster -15709.4 31638.9 26 13.5 9 0.14 0.26
6-Cluster -15705.9 31674.2 31 6.5 4 0.16 0.36

TABEL 6-3: DISCRIMINATIEKRACHT VAN DE VERSCHILLENDE VARIABELEN OP DE CLUSTERS

Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 Wald p-value R²
Nutscalculus -1.96 -0.36 2.15 0.17 103.61 0.00 35.9%
Geneeskundige
toepassingen -2.31 0.74 2.74 -1.17 110.91 0.00 61.7%
Niet-geneeskundige
toepassingen -3.18 -0.61 0.82 2.97 78.27 0.00 45.5%
Houding t.o.v.
wetenschap -0.34 0.26 0.92 -0.83 139.10 0.00 17.5%

                                           
20 De L² statistiek geeft de grootte weer van de associatie tussen de variabelen die

onverklaard blijft zelfs na het schatten van het model; hoe lager de waarde, des
te beter het model de data fit. Als vuistregel hanteert men dat een model een
goede fit heeft als L² niet substantieel groter is dan het aantal vrijheidsgraden
(df).

21 Om uit te zoeken welk model de beste fit geeft, moeten we kijken naar de p-
waarde. Over het algemeen wordt het model met de laagste p-waarde (meest
spaarzame model) en die groter is dan 0.05 (een adequate fit) geselecteerd als het
beste model.
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FIGUUR 1: PROFILE PLOT (LATENT GOLD)

TABEL 6-4: PROFIEL VAN DE CLUSTERS

Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4
Cluster Size 36.5% 29.5% 24.0% 10.0%
Nutscalculus
Laag 88.3% 60.3% 11.0% 47.0%
Hoog 11.8% 39.7% 89.0% 53.0%
Geneeskundige toepassingen
Tegen 72.8% 6.8% 0.3% 44.2%
Midden 26.2% 52.1% 14.6% 50.0%
Voor 1.0% 41.0% 85.2% 5.8%
Niet-geneeskundige toepassingen
Tegen 91.1% 43.8% 15.8% 2.1%
Voor 8.9% 56.2% 84.2% 97.9%
Houding tov wetenschap
Negatief 49.2% 28.7% 12.0% 65.1%
Midden 30.9% 32.8% 26.7% 25.0%
Positief 20.0% 38.6% 61.3% 9.9%
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TABEL 6-5: GEMIDDELDE SCORE OP KOOPINTENTIE – ANOVA/MCA (GEMIDDELDE=30.8 OP 100)

var Categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2045 32.1 31.2 0.01
Vrouw 2112 29.8 30.7

Onderwijs Geen of lager onderwijs 903 30.6 32.3 0.03
Secundair onderwijs 2297 31.2 30.7
Hoger onderwijs 957 30.5 30.1

Leeftijd 18-35 1426 33.0 32.9 0.08***
36-55 1626 29.9 30.8
56-75 1104 29.8 28.5

Clusters Tegen genetica 1496 16.8 17.7 0.5***
Middengroep 1108 33.7 33.6
Voor genetica 1095 47.4 46.6
Genetische cowboys 457 31.0 30.0

Regio Vlaanderen 2608 34.0 32.6 0.1***
Brussel 292 26.4 29.5
Wallonië 1257 25.5 27.7

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 1374 31.5 31.2 0.04*
Katholiek 1343 29.9 30.1
Vrijzinnig 507 28.9 29.6
Niet gelovig of geen interesse 932 32.5 32.3

Groen gedachtengoed Laag 1366 35.6 32.5 0.11***
Midden 1218 34.2 33.4
Hoog 1572 24.3 27.6

Zendervoorkeur Commercieel 1354 32.6 31.7 0.03
Midden 1363 30.9 31.1
Elitair 1440 29.3 30.0

Onbehagen Laag 1431 32.2 30.9 0.01
Midden 1387 31.5 31.1
Hoog 1338 28.9 30.7

R² 31.0

TABEL 6-6: CORRELATIES VAN KOOPINTENTIE MET ANDERE HOUDINGEN EN ACHTERGRONDKENMERKEN

koopintentie
Elitaire zendervoorkeur -0.08
Groene gedachtegoed -0.19
Anomie 0.02
Onveiligheidsgevoelens 0.01
Negatieve toekomstverwachtingen -0.14
Onbehagen -0.04
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TABEL 6-7: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) AKKOORD OP DE ITEMS DIE KOOPINTENTIE METEN
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Geslacht Man 7.2 *** 17.2 11.4 *** 25.4
Vrouw 4.6 16.3 8.1 26.5

Onderwijs Geen of lager onderwijs 6.5 17.9 10.1 * 23.9
Secundair onderwijs 5.6 15.8 8.7 26.0
Hoger onderwijs 6.0 18.0 11.8 27.8

Leeftijd 18-35 5.3 17.6 9.4 29.1 **
36-55 6.4 17.3 10.0 23.4
56-75 6.1 14.8 9.7 25.7

Clusters Tegen genetica 1.4 *** 4.1 *** 1.9 *** 17.3 ***
Middengroep 4.9 16.7 8.8 30.6
Voor genetica 14.5 38.4 23.4 36.7
Genetische cowboys 2.6 6.4 4.8 17.3

Regio Vlaanderen 5.9 18.2 ** 10.0 * 29.5 ***
Brussel 8.3 15.1 12.8 21.7
Wallonië 5.4 14.2 8.4 19.7
christelijk maar niet
katholiek 6.1 15.2

***
9.5 26.2

*Levensbe-
schouwing

Katholiek 5.6 16.1 9.1 25.0
Vrijzinnig 6.7 15.0 9.7 21.9
niet gelovig/geen
interesse 5.7 20.9 11.0 29.2
Laag 6.3 17.8 ** 10.6 25.8
Midden 5.8 18.8 10.0 28.0

Groen
gedachten-
goed Hoog 5.7 14.2 8.8 24.5

Commercieel 5.5 18.9 ** 10.1 28.6 *Zender-
voorkeur Midden 6.4 17.6 10.0 25.9

Elitair 5.9 13.9 9.1 23.5
Onbehagen Laag 6.2 18.5 12.3 ** 24.8

Midden 5.2 15.5 8.8 25.0
Hoog 6.3 16.2 7.9 28.2
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TABEL 6-8: HOOFDCOMPONENTENANALYSE: FACTORSCORES (VARIMAX-ROTATIE)

verzekering politie werkgevers
- Ik vind het normaal dat verzekeringsinstellingen

vragen of er in mijn nabije familie iemand aan een
genetische bepaalde aandoening lijdt.

0.89 0.07 0.09

- Verzekeringsinstellingen mogen, voor het bepalen
van mijn verzekeringsbijdrage, vragen of ik aan een
genetische aandoening lijd.

0.88 0.06 0.17

- Ik zou er geen probleem mee hebben dat
verzekeringsinstellingen over de resultaten van de
genetische testen van hun klanten kunnen
beschikken.

0.70 -0.01 0.42

- Ik ben er voorstander van dat informatie over
genetisch materiaal van elke inwoner van België in
een databank aanwezig is en door bevoegde
instanties kan geraadpleegd worden.

0.56 0.40 0.18

- Ik ben er voorstander van dat genetisch informatie
van misdadigers in een databank aanwezig is en bij
opsporingen kan worden gebruikt.

0.09 0.91 0.11

- Ik ben er voorstander van dat de politie genetisch
informatie gebruikt om misdaden op te lossen.

0.06 0.91 0.07

- Ik vind het normaal dat een werkgever wil nagaan
of zijn werknemers gevoelig zijn voor bepaalde
stoffen waarmee zij in contact kunnen komen.

0.12 0.15 0.89

- Ik vind het normaal dat een werkgever wil nagaan
of zijn werknemers genetisch vatbaar zijn voor
bepaalde aandoeningen.

0.34 0.08 0.84

Eigenwaarde 3.5 1.6 1.0
R² 43.8 19.7 12.9

TABEL 6-9: SCHAALGEGEVENS VOOR “POSITIEVE HOUDING TEGENOVER GEBRUIK VAN GENETISCHE

INFORMATIE” DOOR VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Factorlading Cronbach’s α if
item is deleted

- Verzekeringsinstellingen mogen, voor het bepalen van
mijn verzekeringsbijdrage, vragen of ik aan een
genetische aandoening lijd.

0.879 0.717

- Ik vind het normaal dat verzekeringsinstellingen vragen
of er in mijn nabije familie iemand aan een genetische
bepaalde aandoening lijdt.

0.868 0.724

- Ik zou er geen probleem mee hebben dat
verzekeringsinstellingen over de resultaten van de
genetische testen van hun klanten kunnen beschikken.

0.795 0.768

- Ik ben er voorstander van dat informatie over genetisch
materiaal van elke inwoner van België in een databank
aanwezig is en door bevoegde instanties kan
geraadpleegd worden.

0.664 0.839

Totale Cronbach’s alpha: 0.81
Verklaarde variantie: 65.0
Eigenwaarde: 2.60
Populatiegemiddelde schaal 0-100: 22.21
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TABEL 6-10: GEMIDDELDE SCORE OP GEBRUIK VAN GENETISCHE INFORMATIE DOOR VERZEKERINGEN

(GEMIDDELDE: 22.2 OP 100)

var Categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2052 21.3 21.6 0.02
Vrouw 2122 22.5 22.2

Onderwijs Geen of lager onderwijs 910 26.8 26.0 0.12***
Secundair onderwijs 2303 22.2 21.8
Hoger onderwijs 961 16.6 18.4

Leeftijd 18-35 1432 23.1 24.5 0.10***
36-55 1630 20.4 21.3
56-75 1112 22.6 19.6

Clusters Tegen genetica 1501 14.8 15.6 0.24***
middengroep 1114 22.9 23.0
Voor genetica 1097 27.6 27.5
Genetische cowboys 461 29.0 26.6

Regio Vlaanderen 2616 24.3 24.1 0.14***
Brussel 292 18.0 20.0
Wallonië 1266 17.9 17.8

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 1380 23.7 22.9 0.05**
Katholiek 1354 22.2 21.9
Vrijzinnig 507 20.6 22.3
Niet gelovig of geen interesse 933 19.5 20.2

Partijvoorkeur Liberale partijen 709 21.7 21.8 0.04
Socialistische partijen 746 22.3 22.2
Christen-democraten 503 24.1 23.4
Extreem Rechts 383 23.3 20.2
Groene partijen 344 18.9 23.1
Blanco en ongeldig 843 21.1 21.4
Geen antwoord 646 21.9 21.6

Zendervoorkeur Commercieel 1361 26.1 24.2 0.1***
Midden 1369 22.2 22.5
Elitair 1444 17.7 19.2

Onbehagen Laag 1434 19.1 19.9 0.08***
Midden 1394 22.5 22.4
Hoog 1346 24.2 23.6

R² 13.8

TABEL 6-11: CORRELATIE VAN GEBRUIK VAN INFORMATIE DOOR VERZEKERINGEN EN HOUDINGEN

Gebruik van genetische info door
verzekeringsinstellingen

Elitaire zendervoorkeur -0.19
Groen gedachtegoed -0.09
Anomie 0.18
Onveiligheidsgevoelens 0.12
Negatieve toekomstverwachtingen 0.04
Onbehagen 0.14
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TABEL 6-12: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) AKKOORD OP DE ITEMS DIE GEBRUIK VAN

GENETISCHE INFORMATIE DOOR VERZEKERINGEN METEN (ANOVA/MCA)
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Geslacht Man 9.1 8.6 7.2 * 12.0
Vrouw 9.7 9.7 5.3 11.0

Onderwijs Geen of lager onderwijs 12.2 * 12.2 ** 10.1 *** 16.0 ***
Secundair onderwijs 8.7 8.1 5.8 11.0
Hoger onderwijs 8.4 8.7 3.7 8.5

Leeftijd 18-35 10.2 10.2 6.2 11.7
36-55 9.2 9.0 6.0 12.1
56-75 8.7 7.9 6.7 10.4

Clusters Tegen genetica 5.4 *** 5.6 *** 3.6 *** 6.4 ***
Middengroep 11.2 10.8 7.0 12.4
Voor genetica 14.1 13.6 9.1 19.5
Genetische cowboys 6.8 5.9 6.3 7.1

Regio Vlaanderen 11.4 *** 10.8 *** 7.5 *** 11.2
Brussel 9.2 10.1 7.6 11.2
Wallonië 5.3 5.4 3.4 12.2

Levensbe-
schouwing

Christelijk maar niet
katholiek 8.8 8.4 6.3 11.6
Katholiek 9.1 9.7 6.6 11.9
Vrijzinnig 11.8 11.1 7.3 12.6
Niet gelovig/geen
interesse 9.4 8.4 5.1 10.2
Liberale partijen 9.6 9.8 5.6 13.0 **Partij-

voorkeur Socialistische partijen 9.3 9.6 6.3 13.6
Christen-democraten 10.9 7.7 8.4 11.3
Extreem Rechts 8.2 9.4 6.9 14.9
Groene partijen 10.8 12.3 7.6 10.4
Blanco en ongeldig 9.5 9.2 5.0 8.1
Geen antwoord 8.0 7.1 5.8 10.6
Commercieel 11.0 ** 10.5 7.8 ** 13.6 **Zender-

voorkeur Midden 9.8 9.2 6.8 11.5
Elitair 7.5 7.8 4.2 9.6

onbehagen Laag 9.2 8.8 * 4.3 ** 9.7 *
Midden 8.4 7.9 6.8 11.1
Hoog 10.7 10.8 7.8 13.8
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TABEL 6-13: GEMIDDELDE SCORE OP  GEBRUIK VAN GENETISCHE INFORMATIE DOOR WERKGEVERS

(GEMIDDELDE: 39.9 OP 100)

var categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2052 39.3 40.1 0.04*
Vrouw 2122 38.8 38.0

Onderwijs Geen of lager onderwijs 911 48.1 44.5 0.12***
Secundair onderwijs 2302 39.4 38.9
Hoger onderwijs 961 29.6 34.2

Leeftijd 18-35 1429 39.2 41.6 0.07***
36-55 1635 36.0 37.2
56-75 1110 43.4 38.6

Clusters Tegen genetica 1502 31.5 32.2 0.18***
Middengroep 1113 41.1 41.4
Voor genetica 1097 43.6 44.1
Genetische cowboys 463 48.0 43.8

Regio Vlaanderen 2618 38.8 39.3 0.03
Brussel 292 34.2 36.0
Wallonië 1264 40.8 39.2

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 1385 40.5 40.0 0.04
Katholiek 1350 40.4 39.2
Vrijzinnig 508 37.1 39.7
Niet gelovig of geen interesse 932 36.0 37.0

Partijvoorkeur Liberale partijen 706 37.2 38.3 0.06*
Socialistische partijen 747 37.8 36.5
Christen-democraten 505 39.8 40.6
Extreem Rechts 380 41.5 38.0
Groene partijen 345 35.7 41.7
Blanco en ongeldig 844 42.8 40.8
Geen antwoord 647 37.4 38.5

Zendervoorkeur Commercieel 1361 46.2 42.7 0.09***
Midden 1368 38.6 38.0
Elitair 1445 32.8 36.7

Onbehagen Laag 1434 30.8 33.1 0.18***
Midden 1397 38.9 38.8
Hoog 1343 48.0 45.7

R² 13.2

TABEL 6-14: CORRELATIE VAN GEBRUIK VAN GENETISCHE INFORMATIE DOOR WERKGEVERS MET HOUDINGEN

gebruik van genetische info door werkgevers
Elitaire zendervoorkeur -0.21
Groen gedachtegoed  -0.02
Anomie 0.27
Onveiligheidsgevoelens 0.23
Negatieve toekomstverwachtingen 0.20
Onbehagen 0.28
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TABEL 6-15: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) AKKOORD OP DE ITEMS DIE GEBRUIK VAN

GENETISCHE INFORMATIE DOOR WERKGEVERS METEN (ANOVA/MCA)
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Geslacht Man 39.2 * 18.8 ***
Vrouw 35.9 14.9

Onderwijs Geen of lager onderwijs 44.6 *** 24.2 ***
Secundair onderwijs 36.5 16.2
Hoger onderwijs 33.2 11.4

Leeftijd 18-35 40.5 * 15.9
36-55 35.4 15.9
56-75 36.8 19.2

Clusters Tegen genetica 29.6 *** 11.7 ***
Middengroep 41.3 17.8
Voor genetica 45.0 22.7
Genetische cowboys 36.4 17.0

Regio Vlaanderen 35.6 ** 17.9 *
Brussel 39.9 17.0
Wallonië 41.0 14.5

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 39.6 ** 17.4
Katholiek 38.9 15.9
Vrijzinnig 37.1 18.3
Niet gelovig/geen interesse 32.7 16.5

Partijvoorkeur Liberale partijen 41.3 * 17.1 ***
Socialistische partijen 33.8 13.9
Christen-democraten 37.3 18.0
Extreem Rechts 40.6 14.0
Groene partijen 35.9 24.2
Blanco en ongeldig 38.6 19.3
Geen antwoord 35.6 13.5

Zendervoorkeur Commercieel 40.7 * 21.6 ***
Midden 35.9 15.1
Elitair 36.1 14.0

Onbehagen Laag 32.9 *** 10.9 ***
Midden 35.6 14.5
Hoog 44.5 25.5
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TABEL 6-16: GEMIDDELE SCORE OP GEBRUIK VAN GENETISCHE INFORMATIE DOOR POLITIEDIENSTEN

(GEMIDDELDE: 67.2 OP 100)

Var categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2047 68.2 68.2 0.01
Vrouw 2119 67.4 67.4

Onderwijs Geen of lager onderwijs 909 69.5 67.8 0.04
Secundair onderwijs 2298 68.7 68.5
Hoger onderwijs 959 64.1 66.1

Leeftijd 18-35 1431 67.0 68.5 0.04*
36-55 1627 67.8 68.4
56-75 1108 68.7 65.9

Clusters Tegen genetica 1497 60.9 61.1 0.25***
Middengroep 1112 70.5 70.8
Voor genetica 1097 76.6 76.9
Genetische cowboys 460 62.4 60.6

Regio Vlaanderen 2610 67.6 67.5 0.01
Brussel 292 66.8 68.7
Wallonië 1265 68.4 68.2

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 1376 69.4 69.3 0.05*
Katholiek 1352 67.9 67.1
Vrijzinnig 508 67.7 68.8
Niet gelovig of geen interesse 931 65.4 66.0

Partijvoorkeur Liberale partijen 707 69.2 69.0 0.07**
Socialistische partijen 745 68.3 67.2
Christen-democraten 502 67.2 67.7
Extreem Rechts 383 72.4 71.5
Groene partijen 344 59.2 62.4
Blanco en ongeldig 840 68.1 67.6
Geen antwoord 645 67.4 68.1

Zendervoorkeur Commercieel 1359 70.7 68.5 0.03
Midden 1367 67.1 66.8
Elitair 1441 65.6 68.0

Onbehagen Laag 1430 62.9 62.9 0.16***
Midden 1393 67.8 67.4
Hoog 1343 73.0 73.3

R²  9.7

TABEL 6-17: CORRELATIE VAN GEBRUIK VAN GENETISCHE INFO DOOR POLITIE EN HOUDINGEN

gebruik van genetische info door politie
Elitaire zendervoorkeur -0.08
Groen gedachtegoed -0.03
Anomie 0.09
Onveiligheidsgevoelens 0.19
negatieve toekomstverwachtingen 0.13
Onbehagen 0.17
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TABEL 6-18: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) AKKOORD OP DE ITEMS DIE GEBRUIK VAN

GENETISCHE INFORMATIE DOOR POLITIEDIENSTEN METEN (ANOVA/MCA)
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Geslacht Man 61.1 ** 69.3
Vrouw 57.3 67.9

Onderwijs Geen of lager onderwijs 58.3 * 69.2
Secundair onderwijs 60.9 69.2
Hoger onderwijs 56.0 66.8

Leeftijd 18-35 57.9 69.5
36-55 60.0 69.6
56-75 59.7 66.0

Clusters Tegen genetica 49.1 *** 58.6 ***
Middengroep 64.2 73.6
Voor genetica 73.4 83.5
Genetische cowboys 46.0 53.8

Regio Vlaanderen 60.4 66.7 *
Brussel 55.8 74.1
Wallonië 57.4 71.3

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 62.0 70.7 *
Katholiek 58.4 68.2
Vrijzinnig 57.1 70.9
Niet gelovig/geen interesse 57.1 65.0

Partijvoorkeur Liberale partijen 62.2 ** 69.5 *
Socialistische partijen 57.7 66.6
Christen-democraten 58.2 68.2
Extreem Rechts 66.2 75.1
Groene partijen 51.0 67.8
Blanco en ongeldig 59.1 67.0
Geen antwoord 58.6 69.1

Zendervoorkeur Commercieel 63.1 ** 68.6
Midden 56.0 66.1
Elitair 58.5 71.0

Onbehagen Laag 51.7 *** 65.5 **
Midden 58.6 66.5
Hoog 67.7 74.1
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TABEL 6-19: HOOFDCOMPONENTENANALYSE OP VERTROUWEN IN REGELGEVING EN STANDPUNTEN VAN

INSTELLINGEN OMTRENT GENETICA (OBLIEKE-ROTATIE)

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Werkgevers 0.85 0.16 0.13 -0.14
Verzekeringsinstellingen 0.83 0.17 0.11 -0.14
Vakbonden 0.74 0.24 0.02 -0.34
Mutualiteiten 0.67 0.26 0.26 -0.34
Politici 0.66 0.42 0.08 -0.35
Kerken 0.61 0.19 0.02 -0.29
Bedrijven die producten maken waarvan de genen
werden gewijzigd 0.59 0.09 0.29 -0.02
Landbouwverenigingen 0.59 0.20 0.45 -0.27
Journalisten 0.55 0.24 0.01 -0.48
De Belgische overheid 0.23 0.93 0.18 -0.26
De Europese overheid 0.11 0.87 0.20 -0.37
De Vlaamse overheid / Franstalige Gemeenschap 0.34 0.83 0.17 -0.17
Artsenverenigingen 0.17 0.21 0.80 -0.19
Vertegenwoordigers van de wetenschap 0.13 0.19 0.79 -0.16
De Wereldgezondheidsorganisatie -0.13 0.48 0.53 -0.46
Milieubewegingen 0.25 0.27 0.14 -0.76
Ethici 0.19 0.24 0.26 -0.75
Consumentenorganisaties 0.20 0.23 0.10 -0.65
Diëtisten 0.40 0.19 0.49 -0.50
Eigenwaarde 5.8 2.4 1.6 1.4
r² 30.6 12.8 8.3 7.0

TABEL 6-20: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – TRADITIONELE

BELANGENGROEPEN - SCHAALGEGEVENS

Factorlading Cronbach’s α als
item weggelaten

wordt
Werkgevers 0.827 0.834
Verzekeringsinstellingen 0.817 0.835
Vakbonden 0.759 0.840
Mutualiteiten 0.700 0.846
Politici 0.700 0.846
Landbouwvereniging 0.620 0.854
Kerken 0.626 0.854
Journalisten 0.598 0.856
Bedrijven die producten maken waarvan de genen werden
gewijzigd

0.566 0.859

lambda 4.36 0.862
R² 48.46
Schaalgemiddelde: 29.0 op 100
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TABEL 6-21: GEMIDDELDE SCORE OP VERTROUWEN IN TRADITIONELE BELANGENGROEPEN

(GEMIDDELDE=29.0 OP 100)

Var categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2050 27.6 27.9 0.05***
Vrouw 2102 29.9 29.6

Onderwijs geen of lager onderwijs 900 32.1 31.7 0.12***
secundair onderwijs 2292 28.8 28.7
hoger onderwijs 959 25.4 26.1

Leeftijd 18-35 1425 29.3 30.5 0.09***
36-55 1626 27.8 28.4
56-75 1100 29.5 26.9

Clusters tegen genetica 1499 23.4 23.9 0.23***
middengroep 1108 30.1 30.1
voor genetica 1087 32.6 32.4
genetische cowboys 458 33.9 32.6

Regio Vlaanderen 2599 30.9 30.5 0.15***
Brussel 291 25.7 27.4
Wallonië 1261 25.2 25.4

Levensbeschouwing christelijk maar niet katholiek 1376 29.6 29.0 0.11***
katholiek 1337 31.1 30.8
vrijzinnig 508 26.1 27.4
niet gelovig of geen interesse 930 25.5 26.2

Partijvoorkeur Liberale partijen 708 29.0 28.8 0.12***
Socialistische partijen 740 30.0 30.0
Christen-democraten 502 33.8 32.1
Extreem Rechts 379 28.1 26.4
Groene partijen 344 27.5 30.6
Blanco en ongeldig 836 26.1 26.9
Geen antwoord 642 27.6 27.5

zendervoorkeur commercieel 1348 31.8 30.5 0.08***
midden 1359 27.8 28.3
elitair 1444 26.8 27.6

Onbehagen laag 1427 27.5 28.0 0.03
midden 1390 29.1 29.1
hoog 1334 29.7 29.2

R²  14.7

TABEL 6-22: CORRELATIE VAN VERTROUWEN IN TRADITIONELE BELANGENGROEPEN MET HOUDINGEN

vertrouwen in traditionele belangengroepen
Elitaire zendervoorkeur -0.15
Groen gedachtegoed -0.12
Anomie 0.15
Onveiligheidsgevoel 0.07
Negatieve toekomstverwachtingen -0.06
Onbehagen 0.07
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TABEL 6-23: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) EENS OP VERTROUWEN IN TRADITIONELE

BELANGENGROEPEN (ANOVA/MCA)
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Geslacht Man 3.0 3.1 7.4 12.4 4.3 12.1 8.6 8.6 3.9 10.4 11.7
Vrouw 3.6 3.8 5.6 13.8 3.9 15.9 5.4 6.8 4.3 12.5 9.9

* *** *** * *
Onderwijs Geen of lager

onderwijs 7.1 7.9 11.2 17.6 5.8 18.1 8.3 9.0 4.0 16.6 15.4
Secundair onderwijs 2.5 2.7 5.3 13.6 3.3 13.5 6.6 7.2 4.6 10.7 10.3
Hoger onderwijs 1.6 1.2 4.8 7.9 4.3 11.4 6.7 7.7 3.0 8.6 7.7

*** *** *** *** * ** *** ***
Leeftijd 18-35 3.0 4.0 8.1 13.8 3.7 16.3 6.8 8.4 4.0 12.3 14.2

36-55 3.6 3.5 6.3 13.6 4.5 14.3 6.4 8.0 4.7 13.0 10.0
56-75 3.4 2.8 4.7 11.5 4.0 10.7 8.1 6.3 3.4 8.2 7.5

** ** ** ***
Clusters Tegen genetica 1.6 1.5 5.5 8.7 2.6 10.0 6.0 6.8 2.0 7.6 9.7

Middengroep 3.9 4.7 7.5 12.9 4.4 15.4 7.7 6.9 4.3 13.7 9.5
Voor genetica 4.3 4.0 6.8 20.5 6.1 18.4 7.1 10.4 6.7 16.2 13.8
Genetische cowboys 4.8 5.5 6.4 10.6 3.7 13.5 8.0 5.9 4.3 7.8 10.2

*** *** *** *** *** ** *** *** **
Regio Vlaanderen 3.8 3.8 7.0 14.8 4.4 13.4 7.6 7.9 5.3 11.7 11.4

Brussel 3.0 2.8 5.1 11.7 4.4 11.6 9.5 11.4 2.3 12.9 12.4
Wallonië 2.3 2.9 5.8 10.0 3.3 15.7 5.2 6.3 2.1 10.7 9.1

*** ** * ***
levensbe-
schouwing

Christelijk maar niet
katholiek 3.4 3.3 5.9 13.2 4.1 15.5 6.0 7.3 4.0 12.7 12.5
Katholiek 4.6 4.1 7.4 16.1 5.1 14.8 12.1 6.7 5.2 11.7 9.8
Vrijzinnig 2.5 4.1 6.6 10.8 3.4 15.1 5.8 10.7 3.2 13.2 10.3
Niet gelovig/geen
interesse 1.7 2.5 6.0 10.0 3.1 10.0 1.7 7.9 3.1 8.5 9.8

** *** ** *** * **
Liberale partijen 3.4 3.8 5.3 12.0 5.3 15.1 5.3 7.9 4.6 12.3 10.1
Socialistische partijen 2.6 3.1 10.1 16.8 6.5 14.5 5.3 7.3 4.7 11.8 9.3
Christen-democraten 4.2 5.5 7.7 20.4 4.7 22.7 14.6 7.9 5.3 15.3 12.4

Partij-
voorkeur

Extreem Rechts 2.2 3.7 4.9 9.5 2.2 14.7 2.3 6.8 4.0 11.0 11.4
Groene partijen 6.0 6.3 7.9 14.2 3.9 12.6 11.8 10.6 3.5 10.4 10.1
Blanco en ongeldig 3.8 2.0 4.7 9.9 2.4 10.3 6.5 6.5 3.4 9.2 12.5
Geen antwoord 2.0 2.3 5.2 10.3 2.9 10.6 5.5 8.2 3.2 11.3 9.7

* ** *** *** *** *** ***
Commercieel 4.1 4.4 9.2 14.4 3.9 16.9 7.0 7.0 4.3 14.9 11.5Zender-

voorkeur Midden 3.9 3.1 4.7 11.7 4.4 14.6 7.6 7.7 5.7 10.9 10.3
Elitair 2.0 2.9 5.6 13.2 4.0 10.7 6.4 8.3 2.4 8.9 10.6

** *** *** *** ***
Onbehagen Laag 3.4 3.2 6.8 10.6 4.9 12.8 5.1 8.7 4.1 10.6 7.0

Midden 2.5 2.5 5.2 12.6 3.3 14.8 6.2 6.6 4.5 11.9 12.2
Hoog 4.0 4.8 7.4 16.4 4.0 14.4 9.8 7.7 3.8 12.0 13.3

** *** *** ***
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TABEL 6-24: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – DE OVERHEDEN

Factorlading Cronbach’s α als item
weggelaten wordt 

De Belgische overheid 0.941 0.695
De Europese overheid 0.852 0.858
De Vlaamse overheid/Franstalige Gemeenschap 0.860 0.846
Eigenwaarde 2.35 0.860
R² 78.4
Schaalgemiddelde: 48.2 op 100

TABEL 6-25: GEMIDDELDE SCORE OP VERTROUWEN IN OVERHEID (GEMIDDELDE=48.2 OP 100)

Var categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2031 48.1 48.0 0
Vrouw 2064 48.1 48.2

Onderwijs Geen of lager onderwijs 876 46.9 48.3 0.04
Secundair onderwijs 2266 47.2 47.4
Hoger onderwijs 953 51.4 49.7

Leeftijd 18-35 1404 48.7 48.6 0.02
36-55 1609 47.8 47.9
56-75 1082 47.8 47.8

Clusters Tegen genetica 1479 44.9 45.0 0.13***
Middengroep 1093 48.4 48.1
Voor genetica 1080 53.1 52.7
Genetische cowboys 443 46.0 47.6

Regio Vlaanderen 2561 49.1 48.8 0.04*
Brussel 290 48.6 48.6
Wallonië 1243 45.9 46.6

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 1358 47.6 47.7 0.06**
Katholiek 1311 49.4 49.8
Vrijzinnig 502 49.4 48.3
Niet gelovig of geen interesse 923 46.4 46.2

Partijvoorkeur Liberale partijen 701 50.3 49.3 0.14***
Socialistische partijen 728 51.7 51.7
Christen-democraten 490 50.9 49.0
Extreem Rechts 378 40.7 41.4
Groene partijen 343 53.3 53.6
Blanco en ongeldig 833 43.4 45.0
Geen antwoord 622 47.2 47.0

Zendervoorkeur Commercieel 1327 46.9 47.9 0.02
Midden 1335 47.0 47.6
Elitair 1433 50.3 48.8

Onbehagen Laag 1411 51.3 49.7 0.05*
Midden 1365 47.6 48.1
Hoog 1318 45.2 46.5

R²  5.4
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TABEL 6-26: CORRELATIE VAN VERTROUWEN IN OVERHEID MET HOUDINGEN

Vertrouwen in overheid
Elitaire zendervoorkeur 0.05
Groen gedachtegoed -0.02
Anomie -0.06
Onveiligheidsgevoelens -0.10
negatief toekomstverwachtingen -0.15
Onbehagen -0.13

TABEL 6-27: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) EENS OP ITEMS DIE VERTROUWEN IN

OVERHEID METEN (MCA/ANOVA)
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Geslacht Man 29.4 44.0 ** 19.9
Vrouw 27.4 39.5 18.4

Onderwijs Geen of lager onderwijs 25.5 * 38.5 *** 18.1
Secundair onderwijs 27.9 40.5 19.4
Hoger onderwijs 32.2 47.7 19.4

Leeftijd 18-35 28.2 43.8 17.8
36-55 28.1 41.4 18.6
56-75 29.3 39.6 21.7

Clusters Tegen genetica 26.9 *** 38.7 *** 16.9 ***
Middengroep 28.4 41.6 18.4
Voor genetica 34.0 50.2 24.7
Genetische cowboys 19.9 31.6 14.8

Regio Vlaanderen 28.6 41.0 ** 21.7 ***
Brussel 32.8 51.4 14.7
Wallonië 27.1 41.1 14.9

Levensbeschouwing Christelijk maar niet
katholiek 26.7

**
38.8

**
19.1

*

Katholiek 31.8 45.7 21.4
Vrijzinnig 29.6 43.1 18.3
Niet gelovig/geen interesse 25.5 39.7 16.4

Partijvoorkeur Liberale partijen 32.9 *** 47.4 *** 22.1 ***
Socialistische partijen 34.2 47.6 22.9
Christen-democraten 29.2 40.9 18.0
Extreem Rechts 20.1 30.9 14.4
Groene partijen 36.2 46.7 25.1
Blanco en ongeldig 22.4 36.7 16.6
Geen antwoord 24.7 39.9 15.3

Groen gedachtengoed Laag 27.7 37.8 ** 18.9
Midden 28.3 40.9 18.7
Hoog 29.2 46.2 19.8

Onbehagen Laag 30.4 * 46.5 *** 19.7
Midden 29.1 41.5 17.9
Hoog 25.6 36.9 19.8
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TABEL 6-28: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – KRITISCHE

BURGERBEWEGINGEN

Factorlading Cronbach’s α als
item weggelaten

wordt 
Ethici 0.755 0.576
Milieubewegingen 0.756 0.574
consumentenorganisaties 0.666 0.638
Diëtisten 0.664 0.637
λ 2.03 0.674
r² 50.7
Schaalgemiddelde: 49.3 op 100

TABEL 6-29: GEMIDDELDE SCORE OP VERTROUWEN IN KRITISCHE BURGERBEWEGINGEN

(GEMIDDELDE=49.3 OP 100)

Var categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2039 48.6 48.1 0.07***
Vrouw 2091 50.3 50.7

Onderwijs Geen of lager onderwijs 895 44.5 47.1 0.09***
Secundair onderwijs 2282 49.4 49.4
Hoger onderwijs 953 54.3 51.9

Leeftijd 18-35 1420 50.8 49.6 0.06**
36-55 1619 50.5 50.5
56-75 1091 46.1 47.8

Clusters Tegen genetica 1492 46.7 46.0 0.16***
Middengroep 1101 51.7 51.5
Voor genetica 1085 52.2 52.4
Genetische cowboys 451 46.4 48.7

Regio Vlaanderen 2591 49.4 48.9 0.05**
Brussel 287 52.5 51.9
Wallonië 1252 48.9 50.0

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 1372 48.3 48.7 0.05*
Katholiek 1328 49.3 50.0
Vrijzinnig 504 53.2 51.2
Niet gelovig of geen interesse 925 49.3 48.8

Partijvoorkeur Liberale partijen 702 49.1 47.9 0.14***
Socialistische partijen 737 50.9 51.0
Christen-democraten 498 51.2 50.6
Extreem Rechts 379 44.4 46.8
Groene partijen 339 58.2 56.2
Blanco en ongeldig 834 46.4 47.4
Geen antwoord 640 49.1 49.1

Zendervoorkeur Commercieel 1340 47.4 48.8 0.08***
Midden 1352 47.7 48.1
Elitair 1437 53.0 51.3

Onbehagen Laag 1416 53.2 51.2 0.11***
Midden 1389 50.0 50.3
Hoog 1325 44.9 46.7

R² 10.9
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TABEL 6-30: CORRELATIE VAN VERTROUWEN IN KRITISCHE BURGERBEWEGINGEN EN HOUDINGEN

vertrouwen in kritische burgerbewegingen
Elitaire zendervoorkeur 0.13
Groen gedachtegoed 0.10
Anomie -0.15
Onveiligheidsgevoelens -0.15
Negatieve toekomstverwachtingen -0.18
Onbehagen -0.20

TABEL 6-31: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) EENS OP ITEMS DIE VERTROUWEN IN

KRITISCHE BURGERBEWEGINGEN METEN (ANOVA/MCA)
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Geslacht Man 32.4 *** 29.1 32.9 ** 23.5 ***
Vrouw 37.5 31.3 28.8 35.9

Onderwijs Geen of lager onderwijs 27.1 *** 32.8 25.9 *** 27.7
Secundair onderwijs 33.1 29.5 30.2 29.9
Hoger onderwijs 46.6 29.4 37.0 31.5

Leeftijd 18-35 33.0 * 33.6 *** 27.8 * 30.1
36-55 37.6 31.6 32.5 30.7
56-75 33.6 23.7 32.2 28.2

Clusters Tegen genetica 33.0 *** 31.2 28.2 *** 22.2 ***
Middengroep 36.8 30.9 33.9 34.0
Voor genetica 40.0 29.0 34.4 38.9
Genetische cowboys 25.1 28.2 23.4 23.0

Regio Vlaanderen 31.9 *** 30.7 26.6 *** 28.3 ***
Brussel 39.1 32.2 37.3 42.0
Wallonië 40.3 28.7 38.2 30.1

Levens-
beschouwing

Christelijk maar niet
katholiek 35.0 31.1

**
28.1

***
29.7

Katholiek 35.4 29.8 30.7 30.9
Vrijzinnig 36.4 36.5 36.3 30.9
Niet gelovig/geen
interesse 33.5 26.0 32.0 27.8

Partijvoorkeur Liberale partijen 35.6 *** 23.5 *** 27.9 ** 31.1 **
Socialistische partijen 35.7 31.2 34.6 31.3
Christen-democraten 37.8 29.2 34.2 34.4
Extreem Rechts 29.7 21.8 28.0 26.7
Groene partijen 46.4 57.2 35.8 34.7
Blanco en ongeldig 29.4 27.9 27.3 26.7
Geen antwoord 35.4 30.6 30.6 26.5
Commercieel 28.9 *** 27.7 *** 29.6 *** 32.3Zender-

voorkeur Midden 33.7 27.0 26.5 28.4
Elitair 41.7 35.5 36.1 28.8

Onbehagen Laag 44.0 *** 33.5 *** 34.9 *** 29.4 *
Midden 33.3 31.2 30.8 32.1
Hoog 27.0 25.7 26.5 27.8
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TABEL 6-32: VERTROUWEN IN INSTELLINGEN IVM REGELGEVING EN STANDPUNTEN – EXPERTS

Factorlading Cronbach’s α als
item weggelaten

wordt 
De Wereldgezondheidsorganisatie 0.701 0.681
De artsenverenigingen 0.827 0.494
Vertegenwoordigers van de wetenschap 0.803 0.544
Eigenwaarde 1.82 0.674
R² 60.6
Schaalgemiddelde: 65.7 op 100

TABEL 6-33: GEMIDDELDE SCORE OP VERTROUWEN IN EXPERTS (GEMIDDELDE =65.7 OP 100)

Variabelen Categorie N bruto-
effect

netto-
effect

bèta

Geslacht Man 2031 64.4 64.0 0.1***
Vrouw 2076 67.4 67.8

Onderwijs Geen of lager onderwijs 882 62.7 63.2 0.07***
Secundair onderwijs 2271 66.4 66.7
Hoger onderwijs 954 67.9 66.5

Leeftijd 18-35 1406 65.3 64.9 0.04
36-55 1615 66.4 66.5
56-75 1086 66.0 66.4

Clusters Tegen genetica 1486 61.7 61.3 0.22***
Middengroep 1096 67.9 67.7
Voor genetica 1081 71.6 71.9
Genetische cowboys 443 61.1 62.4

Regio Vlaanderen 2569 65.3 64.7 0.09***
Brussel 289 68.4 69.1
Wallonië 1248 66.6 67.7

Levensbeschouwing Christelijk maar niet katholiek 1361 65.8 66.1 0.03
Katholiek 1317 67.0 66.5
Vrijzinnig 502 66.4 65.8
Niet gelovig of geen interesse 926 64.3 64.9

Partijvoorkeur Liberale partijen 704 67.3 66.4 0.07**
Socialistische partijen 732 67.5 67.1
Christen-democraten 491 69.1 68.2
Extreem Rechts 379 60.7 63.1
Groene partijen 342 65.6 65.3
Blanco en ongeldig 835 64.1 64.6
Geen antwoord 624 65.7 66.0

Zendervoorkeur Commercieel 1329 64.7 65.1 0.05**
Midden 1341 65.2 65.3
Elitair 1437 67.7 67.3

Onbehagen Laag 1416 67.2 66.8 0.04
Midden 1370 66.0 65.9
Hoog 1320 64.5 65.0

R²  7.9
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TABEL 6-34: CORRELATIE VAN VERTROUWEN IN EXPERTS MET HOUDINGEN

vertrouwen in experts
Elitaire zendervoorkeur 0.07
Groen gedachtegoed -0.03
Anomie -0.05
Onveiligheidsgevoelens -0.01
Negatieve toekomstverwachtingen -0.07
Onbehagen -0.06

TABEL 6-35: GECONTROLEERDE PERCENTAGES (HELEMAAL) EENS OP ITEMS DIE VERTROUWEN IN EXPERTS

METEN (ANOVA/MCA)
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Geslacht Man 70.1 *** 48.1 *** 50.8 **
Vrouw 75.3 55.7 55.5

Onderwijs Geen of lager onderwijs 65.7 *** 48.7 * 46.4 ***
Secundair onderwijs 73.3 53.9 55.1
Hoger onderwijs 77.7 50.1 55.0

Leeftijd 18-35 72.7 50.8 47.8 ***
36-55 74.1 52.1 56.1
56-75 70.5 53.0 55.8

Clusters Tegen genetica 69.1 *** 42.7 *** 41.2 ***
Middengroep 76.7 54.2 57.3
Voor genetica 79.4 64.6 69.6
Genetische cowboys 58.4 46.1 43.1

Regio Vlaanderen 69.6 *** 50.9 51.6 *
Brussel 80.5 51.0 57.2
Wallonië 77.3 54.2 55.5

Levensbeschouwing Christelijk maar niet
katholiek 71.5 51.0 54.1
Katholiek 74.5 53.6 51.9
Vrijzinnig 74.9 51.4 55.9
Niet gelovig/geen interesse 70.6 51.1 52.3

Partijvoorkeur Liberale partijen 73.9 ** 54.1 *** 56.3
Socialistische partijen 76.3 51.7 53.1
Christen-democraten 74.9 60.7 57.4
Extreem Rechts 65.9 43.7 49.6
Groene partijen 73.7 51.5 48.8
Blanco en ongeldig 68.9 50.3 53.3
Geen antwoord 73.9 50.4 51.0

Zendervoorkeur Commercieel 68.8 *** 52.8 49.6
Midden 70.7 50.6 53.4 **
Elitair 78.1 52.4 56.3

Onbehagen Laag 77.4 *** 51.9 54.4
Midden 73.2 51.2 52.8
Hoog 67.1 52.6 52.4



[62]

7 Bibliografie

Billings, P. R., M. A. Kohn, et al. (1992). "Discrimination as a consequence of
genetic testing." American Journal of Human Genetics, 50 : 476-482.

Biotechnology and the European Public Concerted Action group (1997).
"Europe ambivalent on biotechnology." Nature, 387 : 845-847.

Condit, C. (2001). "What is public opinion about genetics?" Nature Reviews
Genetics, 10(2) : 811-815.

European Federation of Biotechnology (1998). Lessons from the Swiss
biotechnology referendum. Delft, European Federation of Biotechnology : 4.

Frewer, L. J., Scholderer, Joachim & Bredahl, Lone (2003). "Communicating
about the Risks and Benefits of Genetically Modified Foods: The mediating
Role of Trust." Risk Analysis, 23(6) : 1117-1133.

Gaskell, G., N. Allum, et al. (2000). "Biotechnology and the European
public." Nature Biotechnology, 18 : 935-938.

Gaskell, G., N. Allum, et al. (2003). Europeans and Biotechnology in 2002.
Eurobarometer 58.0. Report to the EC Directorate General for Research
from the project 'Life Sciences in European Society' QLG7-CT-1999-00286.

Gaskell, G., P. Thompson, et al. (2002). Worlds apart? Public opinion in
Europe and the USA. Biotechnology: The making of a global controversy. G.
Gaskell. Cambridge, Cambridge University Press : 351-375.

Geller, L. N., J. S. Alper, et al. (1996). "Individual, family, and societal
dimensions of genetic discrimination: a case study analysis." Science and
Engineering Ethics, 2 : 71-88.

Gottweis, H. (2002). "Gene therapy and the public: a matter of trust." Gene
Therapy, 9 : 667-669.

Hallman, W. K. and J. Metcalfe (1994). Public perceptions of Agricultural
Biotechnology: A survey of Ney Jersey Residents. New Brunswick, New
Jersey Agricultural Experiment Station, Rutgers, The State University of
New Jersey. 

Hampel, J., U. Pfenning, et al. (2000). "Attitudes toward genetic
engineering." New Genetics and Society, 19(3) : 233-249.

Hietala, M., A. Hakonen, et al. (1995). "Attitudes toward Genetic Testing
among the General Population and Relatives of Patients with Severe Genetic
Disease: A Survey from Finland." American Journal of Human Genetics, 56:
1493-1500.

Hoban, T. J. (1999). "Consumer Acceptance of Biotechnology in the United
States and Japan." Food technology, 53(5) : 50-53.



[63]

Hoban, T. J. (2001). American Consumers Awareness and Acceptance of
Biotechnology. Raleigh, Center for Biotechnology in Global Society, North
Carolina State University.

Human Genetics Commission (2001). Public attitudes to human genetic
information. London, Human Genetics Commission : 68.

Husted, J. (1999). Insurance, genetics and solidarity. Genetics and
insurance. F. Ewald. New York, Springer-Verlag/Bios.

INRA (1997). The Europeans and modern biotechnology (eurobarometer
46,1). Brussel, European Commission: 87.

INRA (2001). Eurobarometer 55.2. Europeans, science and technology.
Brussels, European Commission, Research Directorate-General : 62

James, H. S. (2002). The effect of trust on public support for biotechnology:
Evidence from the U.S. Biotechnology Study, 1997-1998. Department of
Agricultural Economics Working Paper : 21.

Macer, D. (1992). "Public Acceptance of Human Gene Therapy and
Perceptions of Human Genetic Manipulation." Human Gene Therapy, 3 :
511-518.

Macer, D. (1993). Social acceptance and consequences of genetic testing in
Australasia and Asia. Intractable Neurological Disorders, Human Genome
Research and Society. D. Macer. Tsukuba, Eubios Ethics Institute : 110-
118.

Macer, D. and Y. Kato (1993). Attitudes to diseases and therapy in Japan,
Asia and the Pacific. Intractable Neurological Disorders, Human Genome
Research and Society. D. Macer, Eubios Ethics Institute : 203-209.

Magnusson, M. K. and U.-K. Koivisto Hursti (2002). "Consumer attitudes
towards genetically modified foods." Appetite, 39 : 9-34.

McEwen, J. E., K. McCarty, et al. (1993). "A survey of medical directors of
life insurance companies concerning use of genetic information." American
Journal of Human Genetics, 53 : 33-45.

Rosanvallon, P. (1995). La nouvelle question sociale. Repenser l'état l'état -
providence. Paris, Seuil.

Sagar, A., A. Daemmrich, et al. (2000). "The tragedy of the commoners:
biotechnology and its publics." Nature Biotechnology, 18(january) : 2-5.

Schütz, H., P. M. Wiedemann, et al. (2000). "Risk judgements and intuitive
reasoning about the risks of genetically engineered products." New Genetics
and Society, 19(3) : 283-294.

http://www.publications/


[64]

Select Committee on Science and Technology (1999a). Science and
technology - Third report. House of Lords. http: //www.publications.
parliament.uk/pa/ldselect/ldsctech/38/3801.htm.

Siegrist, M. (2000). "The influcence of trust and perceptions of risks and
benefits on the acceptance of gene technology." Risk Analyses, 20(2) : 195-
203.

Singer, E., A. Corning, et al. (1998). "The polls-trends: Genetic testing,
engineering, and therapy." Public Opinion Quarterly, 62 : 633-664.

Tegenbos, G. (2004). DNA-test om misbruik bij gezinshereniging te
vermijden. De Morgen : 5.

The Genetics and Public Policy Center (2002c). Public awareness and
attitudes about reproductive genetic technology. The Genetics and Public
Policy Center with Princeton Survey Research Associates.

Uhlemann, T. (1999). Genetic engineering and German health insurances.
Genetic information: Acquisition, access and control. R. F. Chadwick. New
York, Kluwer Academic - Plenum Publishers : 71-78.

Van Damme, K., L. Casteleyn, et al. (1999). "Developing a methodology for
comparative ethical analysis of health related practices in different fields
and countries." European Journal of Oncology, 4(5) : 523-529.

Van Hoyweghen, I. (2004). Making risks. Travels in life insurance and
genetics. Departement Sociologie. Leuven, K.U.L. : 248.

Vermunt, J. and J. Magidson (2000). Latent GOLD 2.0 User's Guide.
Belmont, Statistical Innovations Inc.


	Inleiding
	Koopintentie van voedingstoepassingen
	Beschrijving van de koopintentie
	Wie is bereid tot het kopen van genetisch gewijzigde product

	Gebruik van genetische informatie door verzekeringen, werkge
	De verschillende componenten
	Gebruik van genetische informatie door verzekeringsinstellin
	Gebruik van genetische informatie door werkgevers
	Gebruik van genetische informatie door politiediensten
	Besluit

	Vertrouwen in instellingen in verband met regulering van gen
	Vertrouwen in traditionele georganiseerde belangengroepen iv
	Vertrouwen in overheden ivm regelgeving en standpunten
	Vertrouwen in kritische burgerbewegingen ivm regelgeving en 
	Vertrouwen in experts ivm regelgeving en standpunten
	Besluit

	Nog een lange weg te gaan ...
	Bijlage
	Bibliografie

