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Scepsis
Soms vraag ik me heel even af of het
maar door blijft gaan met nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen of dat we
alles nu wel zo’n beetje gehad hebben.
Natuurlijk ken ik het antwoord op die
vraag, die eigenlijk geen vraag is, maar
meer een blijk van verwondering.
Het eind is gelukkig absoluut niet in zicht
en vernieuwingen en uitvindingen volgen elkaar sneller op dan ooit. Misschien
zijn het vooral de overstelpende hoeveelheid en het bloedstollende tempo die
ons verbaasd doen staan.
Ik realiseer me dat ik geen idee, maar
dan ook hélemaal geen idee heb waar
onderzoekers wereldwijd mee bezig zijn.
Als ik er al iets van meemaak, is dat een
onvoostelbaar klein deeltje.
Over kleine deeltjes gesproken. Hier om
de hoek, bij de Universiteit Twente, bedrijven ze nanotechnologie.
Nano, 10-9 oftewel 0,000 000 001, is het
woord waarmee je een miljardste aanduidt. Nano betekent dwerg. Eén van
de dunste onderdelen van ons lichaam is
een haar, maar in termen van nanotechnologie is die nóg wel héél dik (80.000
nanometer).
Tja, daar staat mijn verstand wel een
beetje bij stil, maar dat van de wetenschappers gelukkig niet. Zij dirigeren
met hun kennis een verpakt medicijn
naar de juiste plek in het lichaam, waar
het zichzelf uitpakt en zijn heilzame werk
doet. Nog even en geen ziekte is meer
veilig...
De pharmaceutische industrie werkt volop mee, ze mag de toekomst niet missen. Niet vanwege liefde voor de wetenschap en het geluk dat ze kan brengen
en natuurlijk ook niet vanwege economische redenen. Ze investeert en faciliteert
wetenschappelijk onderzoek. En die investeringen moeten worden terugverdiend, al zou het maar zijn voor de werkgelegenheid van de eigen medewerkers.
Niets mis mee.
De een na de andere ziekte zou wel eens
definitief kunnen worden uitgebannen.
En dat idee roept de vraag op of dat wel
in ieders belang is. Gevolgd door de twijfel of alle nieuwe mogelijkheden een kans
zullen krijgen. Of ben ik dan te sceptisch?
Jos Lindeman
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