
 

    

 

Af en toe hoor je de term ‘nanotechnologie’. Een techniek die het bijvoorbeeld mogelijk 

maakt tumoren preciezer en beter aan te pakken.  

Maar wat is het eigenlijk? Nano komt van het Griekse woord nanos, dat ‘dwerg’ betekent. 

Nanotechnologie maakt het mogelijk om op het allerkleinste niveau, dat van moleculen en 

atomen, materialen te onderzoeken, uit elkaar te halen en eventueel op een andere manier 

weer op te bouwen. 

Hoe klein is klein? Een nanometer is 0,000000001 meter, oftewel een miljardste meter. Een 

muntstukje van tien eurocent is twintig miljoen nanometer groot. Een speldenknop is 

anderhalf miljoen nanometer. Een menselijke haar honderdduizend nanometer. En je 

vingernagels groeien vijf à tien nanometer per minuut. Om materialen op nanoniveau te zien 

en te bewerken, heb je een speciaal soort microscoop nodig. 

  

Wat kun je met nanotechnologie dat met andere technologie niet lukt? Het feit dat 

onderzoekers (dode en levende) materialen tot op het niveau van moleculen en atomen 

kunnen uitpluizen, helpt ze om te begrijpen hoe dingen werken. Neem het blad van een 

lotusbloem, waar water en vuil van afglijden zonder sporen achter te laten; Met behulp van 

nanotechnologie heeft men ontdekt hoe zo’n blad in elkaar zit. Vervolgens hebben 

wetenschappers die kennis gebruikt om zelfreinigende ramen te maken. 

Op een vergelijkbare manier geeft nanotechnologie steeds meer informatie over hoe het 

menselijk lichaam functioneert. Virussen of foutjes in het DNA die ziektes veroorzaken, 

spelen zich allemaal af op nanoniveau. Als artsen snappen wat daar gebeurt, kunnen ze er 

beter wat aan doen. 

Maar er is meer. Met behulp van nanotechnologie kunnen bestaande producten kleiner en 

efficiënter worden gemaakt. Mobiele telefoons en computers, maar ook medische apparatuur: 

ze zitten allemaal vol chips op nanoniveau. Nanotechnologie zorgt er bijvoorbeeld ook voor 

dat zonnepanelen of accu’s voor elektrische auto’s in de toekomst meer energie tegen lagere 

kosten kunnen leveren. 

Het meest bijzondere is wel dat materialen die op nanoniveau opnieuw worden gerangschikt 

zich op een andere manier gaan gedragen. Daardoor kunnen wetenschappers nieuwe 

materialen creëren, met eigenschappen die in de natuur niet voorkomen. 


