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Debat ''Topsport
en Technologie"

EEN FESTIVAL OVER NANOWETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
Nano Nu
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november brengt het viWTA een heus festival
in het Vlaams Parlement én het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordiging. Geen muziek, film of toneel (alhoewel..) maar
wetenschap en technologie. Meer bepaald: nanowetenschap en
-technologie. Twee jaar geleden constateerde het viWTA dat in Vlaanderen

Wil je het debat opnieuw
beluisteren ?
Een opname van het
volledige debat vind je
nu op onze website!

er nauwelijks een maatschappelijk debat bestond rond nanowetenschap en
-technologie. Dat is jammer want de kans bestaat dat dit domein een grote
impact zal hebben op hoe onze samenleving er morgen zal uitzien. Daarom besloot het
viWTA om het debat over dit thema in Vlaanderen een impuls te geven door de organisatie
van een technologiefestival: een methode ontwikkeld door onze Nederlandse collega's. Op 9
en 10 november tonen de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstituten, samen met enkele
toonaangevende Vlaamse bedrijven, wat nanowetenschap en -technologie is. Maar daar blijft

Tussen Hype en
Hoop

het niet bij. Er is wetenschapstheater, film, professionele en amateurkunst, cirkusacts,
workshops, een speed-dating met wetenschappers, debatten, lezingen, interviews. Een
wervelend aanbod waar u zich geen seconde mee zal vervelen.
Meer informatie: stef.steyaert@vlaamsparlement.be , 02 552 40 51
www.nanonu.be

PUBLICATIE
Eind 2006 organiseerde
het VIB de
discussiereeks 'Tussen
Hype en Hoop.
Biomedische
ontwikkeling en hun
impact op onze
gezondheidszorg.' Dit
boek vormt de neerslag
van deze reeks. Het
bevat bijdragen van
ondermeer Jean-Jacques
Cassiman, Charles Buys,
Christine Mummery,
Koos Jaspers en
Christine Van
Broeckhoven.

Wetenschap, maatschappij, politiek: wie stuurt wie?
Vorig jaar organiseerde het viWTA een lezingenreeks in het Vlaamse parlement over de snel
wijzigende verhoudingen tussen wetenschap, samenleving en politiek. Deze vier
lunchlezingen werden gebundeld in een boek met bijdragen van Sivio Funtowicz, Lieve
Goorden, John Grin en Pieter Leroy.
Het boek is gratis verkrijgbaar bij:
viWTA, Vlaams Parlement, 1011 Brussel.
Tel: 02 552 40 50
viwta@vlaamsparlement.be

FUNCTIONELE VOEDING
Bestellen: www.vib.be
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Regelgeving rond gezondheidsclaims op
verpakkingen
Eind 2006 keurde de Europese Raad de verordening goed over
gezondheidsclaims op verpakkingen van voedingswaren. Daarmee is
nu duidelijk vastgelegd welke beweringen wanneer mogen gebruikt
worden. Komende zomer wordt deze regelgeving in de lidstaten van kracht. Voor België zal
de regelgeving heel wat strenger worden.
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Betrouwbaarheid van de claim wordt een absolute vereiste. Een bewering als “dit product is
rijk aan eiwitten” mag pas vermeld worden op de verpakking als er minstens een vastgelegd
percentage eiwitten in het product aanwezig is. Het gebruik van misleidende claims wordt
verboden. Een bewering als “dit product bevat 0% cholesterol” kan bij de consument de
indruk wekken dat het product vetarm is, terwijl het veel verzadigde vetzuren kan bevatten.
In de toekomst mag een product enkel van deze beweringen worden voorzien als het aan een
voorgeschreven gezondheidsprofiel beantwoordt.
Bovendien mag een uitspraak over het effect op de gezondheid enkel vermeld worden op het
product als dit wetenschappelijk bewezen is. De consument zal heel wat meer kunnen lezen
op het etiket van dergelijke voedingsproducten. De verpakking moet namelijk aangeven hoe
belangrijk een evenwichtige voeding is en hoeveel je moet eten of drinken van het product
om echt een gunstig effect op de gezondheid te bekomen.
Meer uitleg over de regelgeving rond het gebruik van beweringen op voedingsmiddelen is te
lezen in het viWTA dossier 3 Functionele voeding Stand van zaken
Meer info: Els Van den Cruyce, 02 552 40 48
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