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In wat voor maatschappij
leven we over tien jaar? Wat
voor innovatieve producten
en levensmiddelen zullen
we dan kopen? Naast alle
aantrekkelijke kanten van
innovatie, kunnen we nu al
wat zeggen over mogelijke
risico’s? Hoe gaan we in de
toekomst om met voedselveiligheid en hoe denken
we over productveiligheid?
Voorzorg voor voedselen productveiligheid
een kijkje in de toekomst

Vanuit de opdracht nieuwe risico’s en bedreigingen
voor de volksgezondheid te signaleren, heeft het
bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren
Autoriteit een verkenning gedaan om grip te krijgen
op toekomstontwikkelingen op het gebied van
voedsel- en productveiligheid.

Hoe ziet de toekomst eruit? In wat voor maatschappij leven
we over tien jaar? Wat voor innovatieve producten en levensmiddelen zullen we dan kopen? Innovatie heeft natuurlijk
veel aantrekkelijke kanten, maar kunnen we nu ook al wat
zeggen over mogelijke risico’s? Hoe gaan we in de toekomst
om met voedselveiligheid en hoe denken we over productveiligheid?
In deze toekomstverkenning is op een wetenschappelijke
en creatieve manier onderzocht welke technologische
innovaties in de komende jaren de consumentenmarkt
kunnen bereiken. Verder is uitgebreid stilgestaan bij de
vraag hoe om te gaan met de mogelijke risico’s van innovatieve producten.

Er is aandacht voor de mogelijke rol van de partijen die
verantwoordelijk zijn voor voedsel- en productveiligheid:
producenten, overheid en consumenten. Zij hebben allen
belang bij de beloften, de voordelen, en ook de veiligheid,
van innovatieve consumentenproducten en levensmiddelen.
Het boek ‘Voorzorg voor voedsel- en productveiligheid.
Een kijkje in de toekomst’ is geschreven voor iedereen die
geïnteresseerd in de vraag welke innovatieve producten
eraan komen, wat de eventuele risico’s zijn en wie daarbij
verantwoordelijk is voor onze veiligheid.

Het boek brengt de toekomst in beeld met drie verfilmde
scenario’s en bijbehorende verhalen. Daarnaast laat een
wetenschappelijk onderbouwde toekomstanalyse zien
welke technologische innovaties binnen tien jaar op de
consumentenmarkt kunnen verschijnen.
Hoe kunnen we zorgvuldig met de voor- en nadelen van
nieuwe technologieën omgaan, zonder de innovatie in
de kiem te smoren? In het boek is een aantal mogelijke
risicoproblemen van nieuwe technologieën geanalyseerd
om te bepalen wat er zou moeten gebeuren om mogelijke
schadelijke gevolgen te kunnen tegengaan.

Het boek is vanaf 11 maart verkrijgbaar als PDF via www.vwa.nl. Gedrukte
exemplaren zijn beschikbaar voor zover de voorraad strekt. Aanvragen kunt
u richten aan mevrouw Betrian via vwabursecretariaat@vwa.nl.

