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Biotechnologie kan worden omschreven als het gebruik van biologi-

sche systemen voor het maken van producten of het verrichten van

diensten. Onder zo’n brede definitie zou natuurlijk ook het gebruik

van planten en dieren in de agrarische sector vallen, maar bij de klas-

sieke biotechnologie denken we daar niet aan, wel aan het gebruik

van micro-organismen bij de ambachtelijke of industriële bereiding

van levensmiddelen.

Binnen landbouw en veeteelt werd door de toenemende (empirische)

kennis van biologische systemen soortveredeling gericht op verhoging

van de opbrengst mogelijk. Ook bij de bewerking van voedingsmidde-

len leidde toenemende ervaringskennis tot procesoptimalisatie.

Sedert enkele decennia komt er in snel tempo kennis op moleculair

niveau beschikbaar. Het toepassen van biologische kennis op molecu-

lair niveau markeert de overgang van de klassieke naar de moderne

biotechnologie. Moderne biotechnologie kan dus worden omschreven

als het gebruik van kennis op moleculaire schaal over biologische

systemen voor het maken van producten of het verrichten van

diensten.

Om de moderne biotechnologie goed te begrijpen is enig inzicht

nodig in de bouw en het functioneren van cellen en methoden om de

in cellen opgeslagen erfelijke informatie te veranderen; deze kennis

komt allereerst aan de orde. Daarna volgt eerst een beschrijving van

de recombinant-DNA technologie gevolgd door een beschrijving van

verschillende ontwikkelingsdomeinen voor biomoleculaire kennis.

Het artikel wordt afgesloten met een summier overzicht van mogelijke

toepassingen van moderne biotechnologie in verschillende sectoren

van de economie.
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De bouw en het functioneren van cellen

Alle levende organismen zijn opgebouwd uit cellen en de cel kan wor-

den opgevat als de kleinste eenheid van leven (Van Dam-Mieras, 2001;

Open Universiteit, 1999). In een ééncellig micro-organisme is de cel

tegelijkertijd het hele organisme en zal daarom volledig zelfvoorzie-

nend moeten zijn. Een cel uit een meercellig organisme zoals een

plant, dier of mens, is onderdeel van een groter geheel en binnen dat

grotere geheel is er sprake van cellulaire taakverdeling. Een spiercel is

bijvoorbeeld gespecialiseerd in het verrichten van arbeid, een zenuw-

cel in het doorgeven van prikkels en een levercel onder andere in het

onschadelijk maken van giftige stoffen. Uiteindelijk zijn die verschil-

lende cellen in ons lichaam allemaal ontstaan uit één bevruchte eicel

en ze hebben daarom in principe allemaal dezelfde erfelijke informa-

tie; de externe omstandigheden bepalen echter mede welk stukje

informatie door een bepaalde cel bij zijn functioneren wordt gebruikt.

Voor het overleven van het organisme is het van belang dat al die

verschillend gespecialiseerde celtypes onderling goed samenwerken

en daarvoor zijn dan ook goed ontwikkelde communicatiesystemen

aanwezig.

Ondanks de cellulaire diversiteit blijken alle cellen uit de levende

natuur op moleculair niveau grote overeenkomst te vertonen. Of het

nu gaat om een cel uit een micro-organisme, een plant, een dier of

een mens, de cellulaire huishouding is gebaseerd op dezelfde princi-

pes. Alle cellen zijn opgebouwd uit vier hoofdgroepen biomoleculen

die in de cel bepaalde functies uitoefenen:

– koolhydraten: celstructuur en energievoorziening;

– lipiden: celstructuur en energievoorziening;

– eiwitten: celstructuur en uitvoeren van vitale processen;

– nucleïnezuren: opslag en vertaling van erfelijke informatie.

Naast deze vier hoofdgroepen van biomoleculen komen in de cel nog

kleine hoeveelheden vitaminen, hormonen, tussenproducten van de

stofwisseling en spoorelementen voor.

Koolhydraten en lipiden zijn belangrijk voor de structuur van de cel

en voor de cellulaire energievoorziening. De nucleïnezuren (DNA en

RNA) en de eiwitten zijn in feite de informatiebevattende biomolecu-

len. In het geval van DNA ligt het accent op het opslaan van erfelijke

informatie. Bij RNA ligt de nadruk op de vertaling van de erfelijke

informatie opgeslagen in DNA naar de aanmaak van eiwitten.
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Eiwitten vervullen een rol in de celstructuur en functioneren verder

als de ‘werkpaarden’ binnen de cel. Eiwitten zijn betrokken bij alle

vitale processen in de cel; zij dienen bijvoorbeeld als katalysator

(enzym) bij de in de cel optredende reacties, als boodschappermole-

culen en als ‘antenne’ in cellulaire communicatieprocessen. In eiwit-

ten komt de cellulaire informatie dus functioneel tot expressie.

De cel als fabriek

We kunnen de cel beschrijven als een fabriek die als ‘mission state-

ment’ heeft bijdragen aan het instandhouden van het organisme.

Onderstaande figuur geeft een schematische samenvatting van de cel

als fabriek.

Figuur 1: De cel als fabriek

In deze cellulaire fabriek worden grondstoffen binnengevoerd en

omgezet in producten. De gemaakte producten worden gedeeltelijk

door de cel zelf gebruikt voor het eigen functioneren en gedeeltelijk

uitgevoerd naar andere cellen binnen het organisme. Ook zullen er

tijdens het cellulaire productieproces afvalstoffen ontstaan die moeten

worden verwerkt en/of afgevoerd. Net als iedere fabriek heeft de cellu-

laire fabriek ook energie nodig. Cellen van planten en van sommige

micro-organismen kunnen zonlicht als energiebron gebruiken, alle

andere cellen moeten brandstoffen importeren. De grondstoffen en

brandstoffen worden dan beide ontleend aan de voeding van het

organisme.
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Om doelmatig te kunnen functioneren beschikt de cel ook over een

uitgebreid communicatienetwerk. Cellen communiceren met elkaar

via een uitgebreid systeem van interne en externe sensoren die signa-

len uit het inwendige van de cel en uit de omgeving opvangen en

verwerken, en verder kan de cel ook boodschappermoleculen naar

andere cellen toesturen.

Natuurlijke DNA-recombinatie

De erfelijke informatie is opgeslagen in DNA. Voordat een cel zich

deelt wordt eerst het DNA verdubbeld (DNA-replicatie) zodat iedere

dochtercel weer over dezelfde erfelijke informatie beschikt. Dit maken

van een kopie van het DNA gebeurt met grote precisie en is met veel

veiligheidsmaatregelen omgeven. Alle cellen binnen een organisme

beschikken daarom over precies dezelfde DNA-inhoud. Toch is het

niet zo dat er in de natuur nooit veranderingen in DNA-moleculen

optreden, recombinatie van DNA is een in de natuur voorkomend

proces dat een rol speelt in de evolutie.

Een bekend voorbeeld van DNA-recombinatie is het proces van

‘crossing over’ tijdens de vorming van geslachtscellen. In iedere gewo-

ne cel (met gewone cel worden alle cellen behalve de geslachtscellen

bedoeld) komen de verschillende chromosomen in paren voor.

Eén chromosoom van het paar is afkomstig van de vader en één van

de moeder. Bij de normale celdeling wordt al het DNA gekopieerd

voordat de celdeling plaats vindt; iedere dochtercel beschikt dus weer

over precies dezelfde DNA-inhoud als de oudercel. De vorming van

geslachtscellen verloopt een beetje anders en wel via een zogeheten

reductiedeling. Bij die reductiedeling wordt het DNA niet verdubbeld

en daarom hebben geslachtscellen van alle chromosoomparen slechts

één chromosoom. Bij het vormen van de geslachtscellen kunnen

tijdens het zogeheten ‘crossing-over’ processtukken van het oorspron-

kelijk van de vader verkregen chromosoom worden uitgewisseld met

overeenkomstige stukken van het oorspronkelijk van de moeder

verkregen chromosoom. Hierdoor kunnen erfelijke eigenschappen die

aanwezig zijn op respectievelijk van vader en moeder verkregen

chromosomen uitgewisseld worden, waarbij nieuwe combinaties van

erfelijke eigenschappen ontstaan. Bij de versmelting van de eicel en

de spermacel ontstaat dan weer een gewone cel (een bevruchte eicel)

waarin van ieder chromosoom een paar aanwezig is. Daarna ontstaat

uit deze ene cel door normale celdeling een heel organisme.
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DNA-recombinatie kan ook optreden bij een virusinfectie. Virussen

kunnen worden opgevat als brokjes erfelijke informatie omgeven door

een beschermende mantel. Virussen zijn dus geen cellen en zij

beschikken niet over de gereedschappen die nodig zijn om zich voort

te planten. Om zich voort te planten zijn ze afhankelijk van een gast-

heercel. Ze gaan deze gastheercel binnen, ‘lenen’ de machinerie van

de gastheercel om hun erfelijke informatie en de beschermende

mantel te maken en planten zich dankzij die gastheercel voort.

Virussen zijn dus slimme parasieten. Sommige virussen bouwen hun

virus-DNA in binnen het DNA van de gastheercel om het daar in een

later stadium weer uit los te maken. Vaak gebeurt dit losmaken niet op

precies dezelfde plaats als het inbouwen. Het nieuw geproduceerde

virusdeeltje bevat dan een stukje gastheer-DNA in zijn erfelijk

materiaal en kan dit bij infectie van een nieuwe gastheercel weer in

diens genoom introduceren.

Weer een ander voorbeeld van het overdragen van DNA naar een

andere cel is het overdragen van plasmide DNA van de ene bacteriecel

naar de andere. Plasmiden zijn kleine cirkelvormige DNA-moleculen

die zich onafhankelijk van het bacteriële chromosomale DNA kunnen

vermenigvuldigen. Op bacteriële plasmiden komen vaak genen voor

die de bacterie resistent maken tegen bepaalde antibiotica. Dit is wel

begrijpelijk want antibiotica spelen een rol in de strijd van bacteriën

tegen elkaar. Een bacterie maakt enerzijds een antibioticum om

andere bacteriën mee aan te vallen en anderzijds enzymen om door

andere bacteriën gemaakte antibiotica af te breken. De informatie

nodig voor het aanmaken van dergelijke enzymen ligt op plasmiden.

Omdat deze zich los van het bacteriële chromosoom kunnen verme-

nigvuldigen beschikt de bacterie daarmee over een systeem dat snel

kan worden geactiveerd bij een aanval met een antibioticum door een

vijandelijke bacterie. Dergelijke plasmiden kunnen echter soms via

een bepaald proces (conjugatie) van de ene bacterie naar de andere

bacterie worden doorgegeven. De bacterie krijgt daarmee dan

resistentie tegen een bepaald antibioticum waar hij eerst wel gevoelig

voor was. In de geneeskunde wordt dankbaar gebruik gemaakt van

antibiotica bij het bestrijden van bacteriële infecties; het gevolg van

het resistent worden van bacteriën tegen antibiotica is daarbij een

groot probleem (bijv. de MRSA-bacterie).
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Recombinant DNA-technologie

Het principe van de recombinant DNA-technologie is relatief eenvou-

dig (Open Universiteit, 2002). Eerst wordt uitgezocht welk stukje DNA

informatie voor een gewenste eigenschap bevat, dat stukje DNA wordt

geïsoleerd of gesynthetiseerd, en vervolgens wordt het binnengebracht

in de te veranderen cel. Deze introductie van DNA in de gastheercel

kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door directe

injectie (onder een microscoop), door het tijdelijk poreus maken van

de buitenkant van de cel met behulp van een elektrische stroomstoot,

door de cel te beschieten met kleine gouddeeltjes waaraan het te

introduceren DNA is gehecht of door het binnen brengen van het te

introduceren DNA met behulp van een vector. Een vector is een DNA

bevattende structuur die, nadat hij in de gastheercel is binnenge-

bracht, er voor zorgt dat het geïntroduceerde DNA ook tot expressie

kan komen en kan worden vermenigvuldigd. Als vector worden vaak

DNA-moleculen gebruikt die van nature ook al over zulke eigenschap-

pen beschikken, zoals plasmiden en virussen. Tegenwoordig wordt

voor het binnenbrengen van DNA in een cel ook wel gebruik gemaakt

van zogeheten kunstmatige chromosomen. Deze methoden gaan alle-

maal uit van het veranderen van de erfelijke informatie van een gast-

heercel door het binnenbrengen van een specifiek stukje DNA. Soms

worden ook andere, wat minder specifieke methoden gebruikt voor

het veranderen van de erfelijke informatie van een cel. In dit verband

kunnen worden genoemd het teweegbrengen van mutaties door

middel van bestraling of een behandeling met mutagene stoffen en

het fuseren van twee cellen. Bij mutaties ontstaan op willekeurige

plaatsen kleine veranderingen in het DNA, bij celfusie wordt de

volledige erfelijke informatie van de twee cellen samengebracht.

Welke methode ook wordt gekozen voor het veranderen van de erfe-

lijke informatie van een cel, een volgende stap zal zijn, nagaan of de

gastheercel de nieuwe eigenschap ook heeft opgenomen en of dat ook

leidt tot het gewenste effect. Ook al is het DNA succesvol geïntrodu-

ceerd, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat daarmee ook op

cellulair niveau het gewenste effect zal worden bereikt. De cel is een

uiterst complex systeem en de kans dat vreemd DNA wordt afgebroken

en niet in het gastheer-DNA wordt ingebouwd is groot, evenals de

kans dat het in een deel van het gastheer-DNA wordt ingebouwd dat

niet tot expressie komt. Er zal dus altijd een methode moeten zijn om

te meten of de gewenste verandering heeft plaatsgevonden; welke

14 Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. 6 2003



meetmethode gekozen wordt hangt af van het effect dat voor ogen

stond.

Bij het gebruik van vectoren voor de introductie van DNA in de gast-

heercel wordt vaak gebruik gemaakt van markers, dat zijn stukjes DNA

die coderen voor een gemakkelijk herkenbare eigenschap. Als een

gastheercel een vector heeft opgenomen is dat dus via die marker aan

te tonen. Als marker zijn vaak genen gebruikt die resistentie verlenen

tegen een bepaald antibioticum. Een gastheercel verliest door opname

van zo’n marker dan zijn gevoeligheid voor het specifieke antibioticum

en kan op grond van dat criterium getraceerd worden. Aan het

gebruik van dit type marker kleeft het bezwaar dat er kans bestaat op

verspreiding van de resistentie tegen dat antibioticum waardoor dit

natuurlijk zijn therapeutische waarde in de humane - of diergenees-

kunde verliest. Er zijn ook andere markers ontwikkeld waaraan dit

bezwaar niet kleeft.

Ontwikkelingsdomeinen voor (bio)moleculaire kennis

De sedert enkele decennia zich snel ontwikkelende kennis op molecu-

lair niveau stelt ons in staat systemen op moleculair niveau te bena-

deren (WRR, 2003; Van Bekkum e.a., 2001; Van Helvoort, 2002; Willink,

1998; KNAW, 1999). Dat beperkt zich uiteraard niet tot biologische

systemen. In dat verband kunnen we evengoed denken aan nano-

technologie (het op moleculaire schaal ontwikkelen van functionele

structuren zoals bijv. elektronische schakelingen) en micro-elektroni-

ca, maar hier zullen we ons beperken tot biologische systemen.

Inmiddels wordt een aantal toepassingsgebieden onderscheiden, we

noemen er enkele.

Genomics

Genomics houdt zich bezig met de manier waarop erfelijke informatie

is opgeslagen in het genoom van mens, dier, plant en micro-orga-

nisme. De erfelijke informatie is vastgelegd in DNA. Het DNA bestaat

uit lange ketens opgebouwd uit vier bouwstenen die onderling iets

verschillen en die worden aangeduid met de letters A, T, C en G. In 

de volgorde van deze vier verschillende bouwstenen in de keten ligt

de erfelijke informatie vast. Welke informatie op een bepaald moment

in een cel tot expressie komt hangt onder andere af van de externe
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omstandigheden en van het ontwikkelingsstadium van de cel. Door

onder verschillende omstandigheden en op verschillende tijdstippen

te analyseren welke genen (informatie-eenheden op het DNA) tot

expressie komen, kan in kaart worden gebracht welke genen bij speci-

fieke processen zijn betrokken. Dit onderzoeksgebied wordt wel aan-

geduid als ‘functional genomics’. Ontwikkelingen op het gebied van

functional genomics maken duidelijk hoe complex de regulatie van 

de ‘cellulaire huishouding’ is. Uit een bevruchte eicel is een heel orga-

nisme gegroeid dat alle erfelijke informatie bevat voor alle processen

die in dat organisme kunnen verlopen, maar welke informatie uit de

bron op een bepaald ogenblik wordt aangesproken hangt af van de

specifieke situatie. De regulatie van welke informatie op welk moment

tot expressie komt is een uiterst complex gebeuren waar we met

behulp van functional genomics achter proberen te komen.

Proteomics

Het onderscheid tussen genomics en functional genomics is dus

eigenlijk dat genomics zich bezighoudt met hoe erfelijke informatie 

is opgeslagen in een grote database terwijl functional genomics zich

bezighoudt met welke informatie op welk moment uit die database

wordt gehaald. Voor het vertalen van die informatie in ‘cellulaire actie’

is echter nog een stap nodig, de informatie moet worden vertaald in

eiwitten, die de ‘werkpaarden’ van de cel zijn. Dit vertalen van erfelijke

informatie in eiwitten behoort tot het onderzoeksgebied proteomics.

Eiwitten (ook wel proteïnen genoemd vandaar de naam proteomics)

zijn cruciaal voor het verlopen van vitale processen in cellen omdat ze

groei en metabolisme reguleren. Alleen de genen die op een bepaald

moment in een bepaalde cel tot expressie komen produceren hun

eiwitten. Naar verwachting zijn er ruim tien maal meer verschillende

menselijke eiwitten (circa 400.000) dan er genen zijn. Dit is mogelijk

doordat informatie op één gen op verschillende manieren kan worden

afgelezen. Het grote aantal eiwitten en de complexiteit van de interac-

ties maken het onderzoek ondanks de nieuwe technieken tijdrovend.

Metabolomics

Nadat erfelijke informatie is vertaald in eiwitstructuren zijn we aange-

land op het feitelijke niveau van de ‘cellulaire huishouding’, het meta-

bolisme. Binnen iedere cel verlopen gelijktijdig zeer veel verschillende
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reacties en al die reacties zijn onderling weer op elkaar afgestemd. Het

onderzoeksgebied metabolomics houdt zich bezig met het bestuderen

van die levensprocessen op moleculair en cellulair niveau. De erfelijke

informatie ligt dus vast in het DNA, wordt bij het tot expressie komen

daarvan vertaald in eiwitstructuren en deze eiwitten reguleren de

moleculaire huishouding binnen levende cellen. Deze huishouding is

effectief, efficiënt en flexibel en wordt voortdurend aangepast aan

externe omstandigheden. De cellulaire huishouding is ook uitermate

complex omdat het gaat om het goed gecoördineerd samenwerken

tussen een zeer groot aantal biomoleculen. Als die cellulaire huishou-

ding ontspoort is vaak ziekte het gevolg.

Bioprocestechnologie

Ten slotte zijn voor de ontwikkeling van de biotechnologie ook de

mogelijkheden om cellen te isoleren en te kweken van belang. Bij

fundamenteel onderzoek gaat het daarbij om kweken op zeer kleine

schaal. Om vanaf het niveau van het fundamenteel onderzoek te

komen tot productie op economisch relevante schaal zal het proces

moeten worden opgeschaald. Opschaling van het proces en het

ontwikkelen van bioreactoren en procedures voor productie op

economisch relevante schaal behoren tot het gebied van de

bioprocestechnologie.

Analyse- en scheidingsmethoden gebaseerd op moleculaire kennis

Op (bio)moleculaire kennis gebaseerde analyse- en scheidingstech-

nieken maken het mogelijk zeer kleine hoeveelheden biomoleculen te

identificeren in complexe monsters. Hierdoor wordt het ook mogelijk

om de werking van cellen te bestuderen door te meten welke stoffen

op een bepaald moment in de cel actief zijn. Dit is bijvoorbeeld van

groot belang voor het onderzoek naar het ontstaan van ziektes en het

mogelijk voorkomen of genezen daarvan. Van deze mogelijkheden

wordt op grote schaal gebruik gemaakt binnen fundamenteel en toe-

gepast onderzoek. Daarnaast worden de mogelijkheden benut voor

een betere monitoring, controle en beheersing van productieprocessen

en productieketens. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan

mogelijkheden op het gebied van voedselveiligheid doordat een snel-

lere controle mogelijk wordt van een vaak uit veel stappen bestaande

voedselproductieketen.
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Een belangrijk kenmerk van die nieuwe generatie analyse- en schei-

dingstechnieken is dat dankzij de combinatie van (bio)moleculaire

kennis, informatietechnologie en automatisering heel kleine hoeveel-

heden biologisch materiaal kunnen worden geanalyseerd en dat heel

grote aantallen monsters snel kunnen worden doorgemeten.

De nieuwe analyse- en scheidingstechnieken maken zowel parallelle

analyse van een groot aantal verschillende componenten in een hoog

tempo mogelijk als analyse van zeer geringe hoeveelheden testmate-

riaal. Verder maakt de ontwikkeling van nano(bio)technologie niet

alleen het specifiek binden van afzonderlijke biomoleculen mogelijk,

de technologie kan ook gebruikt worden voor het binden van specifie-

ke cellen, waardoor bestudering en manipulatie van één enkele cel

mogelijk wordt. Een speciaal probleem daarbij is dat de activiteit van

de gebonden cel daarbij behouden moet blijven. Het isoleren van

specifieke cellen is van groot belang voor bijvoorbeeld onderzoek naar

het ontstaan van kanker en infectieziekten, erfelijke aanleg, veroude-

ring, het immuunsysteem en embryonale ontwikkeling.

Bio-informatica

Ook bio-informatica, de integratie tussen biomoleculaire wetenschap-

pen en ICT, levert een belangrijke bijdrage aan modern moleculair

wetenschappelijk onderzoek (Vriend, 2000). De bio-informatica

produceert enerzijds databanken met gegevens over de structuur van

DNA en eiwitten en anderzijds computersoftware met behulp waarvan

in deze gigantisch grote databestanden kan worden gezocht (data

mining), en waarmee informatie kan worden beheerd. Dankzij de ont-

wikkeling van de bio-informatica is het ook mogelijk op moleculaire

schaal modellen te ontwikkelen en simulaties uit te voeren. Dit levert

nieuwe kennis op over het functioneren van biomoleculen en brengt

anderzijds het op moleculaire schaal ontwerpen (bijv. van geneesmid-

delen) dichterbij.

Biotechnologie in verschillende sectoren

Het op moleculair niveau benaderen van systemen leidt tot innovaties

in verschillende sectoren. Dergelijke innovaties roepen ethische vragen

op en vragen naar de maatschappelijke risico’s en baten (WRR, 2003;

Commissie Terlouw, 2002; Ministerie van Vrom, 2000; Ministerie van
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VWS, 2001; Commissie Wijffels, 2001; Brom e.a., 2002; Europese

Commissie, 2002; UNDP, 2001; Greenpeace e.a., 2001; OECD, 2001;

Wilde e.a., 2003; Louwaars en Minderhout, 2001; Biesboer, 2003). In 

de sector gezondheidszorg en geneeskunde gaat het vooral om kansen

op verbetering van de individuele gezondheid en de ethische vragen

die daarmee samenhangen. Biotechnologie biedt uitzicht op nieuwe

geneesmiddelen, diagnostica, vaccins en behandelmethoden. Naar

verwachting zal persoonsgebonden informatie over de genetische

constitutie steeds belangrijker worden en zal het accent van de cura-

tieve geneeskunde verschuiven in de richting van de preventieve

geneeskunde. Deze ontwikkeling roept vragen betreffende ethische

keuzen en risicosolidariteit op die deels nieuw zijn maar deels ook

moeten worden gezien als een aanscherping van bestaande vragen.

Binnen de agrarische sector gaat het om verhoging van productiviteit

door het ontwikkelen van gewassen die beter bestand zijn tegen

ongunstige omstandigheden zoals droogte, zoute grond, ziekten en

plagen, of resistent zijn gemaakt tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen.

Bij de beoordeling van een toepassing moeten zowel ecologische als

economische aspecten worden betrokken. Sommige toepassingen

kunnen als positief worden beoordeeld, andere niet. Vanuit ecologisch

perspectief is het belangrijk dat men zich ten aanzien van de intro-

ductie van genetisch gemodificeerde organismen realiseert dat agrari-

sche productiesystemen altijd open systemen zijn en dat werken

onder fysieke inperking, iets wat in de industrie wel mogelijk is, in 

de landbouwkundige praktijk uitgesloten is.

Binnen de voedingsmiddelenindustrie bieden op moleculaire kennis

gebaseerde innovaties mogelijkheden om bestaande productieproces-

sen te optimaliseren en nieuwe te ontwerpen. Daarbij kunnen gene-

tisch gemodificeerde organismen worden gebruikt die soms wel en

soms geen onderdeel van het eindproduct zullen uitmaken. Verder

leidt biotechnologie tot nieuwe analysetechnieken die een betere con-

trole van voedselproductieketens en voedselkwaliteit mogelijk maken.

Ook binnen grootschalige industriële productiesystemen anders dan

in de voedingsmiddelenindustrie kunnen biotechnologische innova-

ties leiden tot minder milieubelastende manieren van produceren.

Daarbij kan gedacht worden aan de vervanging van fossiele grondstof-

fen door biologische grondstoffen en aan de vervanging van chemi-

sche omzettingen door omzettingen met behulp van biologische

systemen. Daarnaast kan biotechnologie een bijdrage leveren aan

hernieuwbare energie. Verder kunnen nieuwe analysetechnieken
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bijdragen aan de optimalisering van de controle van productieproces-

sen en productieketens.

Omdat er bij grootschalige productie vrijwel altijd sprake zal zijn van

grensoverschrijdende productieketens zullen ethische vragen, vragen

naar maatschappelijke risico’s en baten en vraagstukken op het gebied

van wet- en regelgeving zich niet tot het nationale niveau kunnen

beperken. Ook (normatieve) keuzen ten aanzien van bijvoorbeeld

duurzame ontwikkeling en kennisoverdracht tussen westerse en ont-

wikkelingslanden vragen om aandacht (Van Dam-Mieras, 2002).
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