
 
 

Bijlage B: Nieuwsberichten op Het Grote Nano-Onderzoek 

Kunstmatig leven? 
  Eindelijk is de mens in staat kunstmatig leven te creëren, of toch niet? De nieuwste ... 
Bacteriën aan de riem 
  Een door synthetisch biologen herontworpen bacterie die in het lab klusjes voor de ... 
Duizenden mensen geven intiem geheim prijs 
  Nou, de meest intieme geheimen zijn het niet. Maar dan ook weer wel. Duizenden mensen ... 
Kiezen voor technologie 
  Het is misschien niet zo spectaculair als de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. ... 
Experts willen veiligheidsrichtlijn  
  Hoe zit het eigenlijk met die nanodeeltjes – zijn ze nou gevaarlijk of niet? Dat ... 
Nanobuisjes wel afbreekbaar 
  Tot nu toe dacht iedereen altijd dat koolstofnanobuisjes niet afbreekbaar zijn. Dat maakt ... 
Nanodeeltjes zonnebrandcrème toch giftig? 
  De meestgebruikte nanodeeltjes in consumentenproducten blijken giftig te kunnen zijn. Het ... 
Filmpje: effect van nanodeeltjes op milieu? 
  Wat gebeurt er met nanodeeltjes als ze vrijkomen in het milieu? In Wageningen doen ze ... 
Nanodeeltjes brengen uitkomst in brandstofcel 
  Brandstofcellen worden al jaren gezien als een veelbelovende techniek om ... 
Hoe nanotechnologie een olievlek opruimt 
  Door de ramp met het boorplatform in de Golf van Mexico stroomden dagelijks ... 
Kunstmatige hersencellen 
  Franse wetenschappers is het gelukt uitlopers van hersencellen, de ... 
Het maakbare huisdier 
  Op 4 oktober is het dierendag, de dag om jouw hond, kat, vogel of konijn eens lekker te ... 
Bereid je voor op de Nanolympics 
  De kans is klein dat je op de Olympische Spelen nanotechnologie tegenkomt. Maar dat kan ... 
Nanozilver tóch geen gevaar voor waterzuivering 
  Wegens hun antibacteriële eigenschappen zijn nanozilverdeeltjes populair ... 
Nanotechnologie en ethiek 
  Welke dilemma's spelen een rol bij nanotechnologische toepassingen die voor ... 
Nanotechnologie en defensie 
  Wat kan het gebruik van nanotechnologie voor defensiedoeleinden betekenen?  
Goedkope zonnecellen tegen de armoede 
  Nanotechnologie kan bijdragen aan goedkope zonnecellen, waarmee mensen in ... 
Ook een nephuid kan heel gevoelig zijn 
  De subtiele gevoeligheid van de menselijke huid is moeilijk na te maken. Toch is het twee ... 
De echte Iron Man 
  Volgens één van de schrijvers van de strip Iron Man, moet de Superheld de ... 
Een nanovraag beantwoord: nanobuisjes en asbest? 
  De redactie van nanometing.nl beantwoordt prangende vragen over ... 
Maya schilderingen gered 
  Italiaanse wetenschappers hebben nanodeeltjes van gebluste kalk gebruikt om de eeuwenoude ... 
Europa weert vernieuwend voedsel 
  Het Europees Parlement is bezig met regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen zoals vlees ... 
Nanotechnologie op je bord 
  Fundamenteel betere vleesvervangers?  
Water filteren met katoen 
  Een uitkomst voor survivalvakanties en in de derde wereld: snel en simpel ... 
Plastic organel in menselijke cel 
  Nijmeegse wetenschappers hebben een plastic nanobolletje met enzymen door een ... 
Kommetjes voor nanochemie 
  Chemici van de Radboud Universiteit Nijmegen zijn erin geslaagd nanobolletjes ... 
Enkel molecuul superscherp in beeld 
  De vraag komt in elke scheikundeklas wel een keer langs:“kun je zo’n molecuul ... 
Bacteriën wegpesten 
  Duurzame antibacteriële coatings met nanotechnologie De wereld wordt er niet ... 
Wat betekent nanotechnologie voor je privacy? 
  In gesprek met een wetenschapper van de TUDelft.  
Antizweetsok slecht voor het milieu? 
  Zilveren nanodeeltjes hebben een sterke antibacteriële werking. Vandaar dat we ze al ... 
Spermateller 
  Meet thuis je spermaconcentratie met de nieuwe lab-on-a-chip technologie van de ... 
Natuurlijke nanodeeltjes in zonnebrandcrème 
  Het gebruik van nanodeeltjes titaniumdioxide of zinkoxide in zonnebrandcrème is ... 
HIV testen met je mobiele telefoon 
  Een druppeltje bloed op een teststrip, even in een mobieltje klikken en binnen vier ... 


