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NIEUWS VAN DE SECTIES

Door Nico M. van Straalen

Joep van de Bercken-prijs
voor beste proefschrift
De voorzitter van het bestuur regelt elk jaar de verkiezing van het beste toxicologische proefschrift
van het afgelopen jaar. De Joep van den Bercken-prijs wordt dan uitgereikt op de jaarvergadering.
Hoogleraren op toxicologisch gebied in Nederland kunnen kandidaten voordragen. De voorzitter stelt
vervolgens een jury samen van wijze toxicologen met een brede kijk op het vakgebied. De inzendingen
worden beoordeeld op basis van vier criteria: (1) mate van originaliteit, (2) wetenschappelijke kwaliteit,
(3) bijdrage aan de toxicologische wetenschap en de risicobeoordeling van stoffen, (4) presentatie en
leesbaarheid. Deze vier criteria worden gelijk gewogen. Er is, zolang ik het doe, altijd overeenstemming
geweest over de winnaar, hoewel natuurlijk niet alle juryleden dezelfde beoordeling geven.

Sectie Risicobeoordeling
en Sectie Reprotox
Hormoonverstorende stoffen: uitdagingen
voor toxicologie, risicobeoordeling en beleid
Op dinsdag 8 april 2014 organiseren de secties Reprotox en Risicobeoordeling een
gezamenlijke bijeenkomst, met als onderwerp hormoonverstorende stoffen. Tijdens
deze middag (13.00 – 17.00) zullen verschillende sprekers u informeren over een tal van
onderwerpen en met de deelnemers discussiëren over onder andere:
è De definitie van hormoonverstorende stoffen;
è Testen waarmee effecten van hormoonverstorende stoffen aan te tonen zijn;
è De rol van non-momotonic dose response;

verbaasde me over de kwaliteit van het

bijvoorbeeld eens met al het onderzoek naar

è Welke informatie is nodig voor een risicobeoordeling van hormoonverstorende stoffen?

De bijeenkomst vindt plaats

toxicologische werk in Nederland. Die

klimaatverandering, dat een veelvoud van

è Wat gebeurt er op dit moment aan regelgeving, risicomanagement en

bij TNO in Zeist. U bent van

kwaliteit lijkt niet helemaal in verhouding

het toxicologische kost, terwijl het klimaat

met de status die de toxicologie geniet

nog steeds de verkeerde kant op beweegt.

binnen de fundamentele wetenschap

(Uiteraard is dit een nogal simplistische

en ook niet met de impactfactoren

vergelijking, maar u begrijpt het principe; ik

van de tijdschriften waarin toxicologen

preek voor eigen parochie).

publiceren. Het komt waarschijnlijk doordat
toxicologie altijd een component heeft

Zo hoop ik nog een flink aantal

van toepassingsgerichtheid. Je doet het

toxicologische proefschriften van hoge

onderzoek uiteindelijk om effecten van

kwaliteit te ontvangen voor de Joep van

potentieel giftige stoffen te begrijpen, en

den Berkenprijs. Ik geniet ervan. Ik vind

de risico’s te beoordelen, te vermijden of te

bevestiging in mijn stelling dat er enorm

Ook dit jaar stuurde ik weer een mailtje

beheersen. Die maatschappelijke relevantie

veel excellent toxicologisch onderzoek in

het land in om hoogleraren toxicologie

levert echter geen extra status op in

Nederland gedaan wordt. De termijn sluit

op te roepen een jonge doctor van het

wetenschappelijke kringen, is mijn ervaring.

op 1 maart. Bedelf me!

De winnaars van 2012 en 2013

afgelopen jaar te nomineren. Mocht iemand

harte welkom!

voorzorgsmaatregelen?

Sectie
Geneesmiddelentoxicologie
The 12th of February, the section
of Pharmaceutical Toxicology
held its annual meeting, entitled
“Novel approaches for drug
safety modeling”. This year,
Astellas Pharma in Leiden
has opened their facilities to
accommodate the meeting.

appreciated and the board regrets to have

After a word of welcome from the chair

to let them go. However, during the business

of the section, Prof. dr. Geny Groothuis, it

meeting, two new members were elected to

was dr. Erik Danen (Leiden University) who

strengthen the board: Cathaline den Besten

opened the meeting with a presentation on

and Jan Commandeur. After the meeting, the

systems biology modelling as an approach

board decided to nominate Leon van Aerts as

to identify novel mechanisms of cytotoxicity.

new chair of the section, while Lieke Peters will

Upon exposure to a damaging agent, a cell

take over responsibilities of secretary in close

can either go into cell cycle arrest and repair,

collaboration with Suzanne Heemskerk. The

or into senescence resulting in apoptosis

sections’ upcoming activities are contributing

and necrosis. Cisplatin-induced damage

to the NvT annual meeting in Veldhoven (19/20

in pluripotent stem cells was used as a
test system in an integrated approach by
looking at transcriptomics and metabolomics

deze mailing niet gekregen hebben maar

Kijkend naar mijn eigen vakgebied, de

zich toch beschouwen als hoogleraar op

milieutoxicologie, durf ik te stellen dat er

het gebied van de toxicologie, laat me

weinig wetenschappelijke disciplines zijn die

het dan weten, want de toxicologie is

zoveel maatschappelijk rendement hebben

zo breed dat ik niet iedereen ken. Ik wil

opgeleverd als de milieutoxicologie. Als je

graag vijf proefschriften hebben plus een

beseft hoe natuur en milieu zijn opgeknapt,

aanbevelingsbrief van de promotor. Dit

dat de persistente en in de voedselketen

jaar zal de winnaar wat meer aandacht

accumulerende bestrijdingsmiddelen

krijgen dan gebruikelijk omdat de uitreiking

grotendeels verboden zijn, hoe de

During the business meeting, the chair

June 2014), as well as the Dutch Medicine Days

plaatsvindt tijdens de jubileumvergadering.

roofvogelstand is verbeterd en hoe de

of the section, Geny Groothuis, as well as

(FIGON; 6-8 October 2014).

luchtverontreiniging is aangepakt, dan

the secretary Diels van den Dobbelsteen

Onmiddellijk na mijn oproep kwamen er

kun je gerust trots zijn op de toxicologen,

formally resigned. Both decided not to be

een aantal proefschriften binnen, de een

ecologen en chemici die de milieuvervuiling

available for re-election. Their valuable input

nog indrukwekkender dan de ander. Ik

aan de kaak gesteld hebben. Vergelijk dat

during the first years of this section is highly
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data. A RNA interference (RNAi) screen to

Please note: In 2015 the section
will celebrate its first lustrum
with a special meeting!

unravel the cisplatin response resulted in
identification of enriched canonical pathway
datasets, which were able to predict survival,
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platform, the group was able to set up

The Innovative Medicines Initiative (IMI)

of pluripotency.

multiple reporter cell lines, with key toxicity

was set up to improve the competitive

pathways (consisting of target, transcription

situation of the European Union in the

Dr. Mirjam Luijten (RIVM) continued with

factors, and regulators) for oxidative stress,

field of pharmaceutical research and to

her presentation entitled ‘Detecting

ER stress, inflammation and DNA damage.

identify and remove research bottlenecks

mechanisms of action of chemicals

These cellular stress reporters were used

in the current drug development process.

using a toxicogenomics approach’. The

to determine the responses caused by DILI

As dr. Thomas Steger Hartmann (Bayer

current paradigm of risk assessment is

(drug-induced liver injury) compounds.

HealthCare, Germany) explained, the eTOX

not considered sufficient anymore, as

Validation of the system from 2D cell lines

project aims at sharing of legacy preclinical

there is need for increased understanding

to a 3D spheroid cell line system is planned

reports from pharmaceutical industry into

of the mechanism(s) of action (MoA) of

for the future.

a joint toxicological database with high

toxicity, alternative (3R) test methods,

quality structural, in vitro and in vivo data.

Proefschrift
promopraatje
Van half 2008 tot half 2013 heb ik mijn promotieonderzoek
uitgevoerd bij de “Neurotoxicology Research Group”
van het IRAS onder supervisie van Remco Westerink
(co-promotor) en Martin van den Berg (promotor).

and assessment of nanomaterials. Non-

Prof. dr. Mathieu Vinken (Brussels

This repository will facilitate read-across

genotoxic carcinogens that are often not

University) explained the adverse outcome

and development of predictive toxicity

detected with the current risk assessment

pathway (AOP) concept, which is a novel

models that are taking advantage of the

paradigms, were used to assess whether

and pragmatic tool in toxicology and risk

integrative application of computational,

Mijn onderzoek richtte zich op de rol van

planning, uitvoering en feedback van

toxicogenomics was able to detect the MoA.

assessment. The AOP was initially described

chemoinformatic and bioinformatic

blootstelling aan bestrijdingsmiddeleng

bewegingen. Als de meerderheid van
deze cellen afgestorven is dan worden

Two in vitro systems were used (primary

for ecological risk assessment and is being

approaches. The predictive models need to be

bij neurodegeneratie en dan met

hepatocytes and mouse embryonic stem

applied in human health risk assessment,

validated within companies and regulators.

name de ziekte van Parkinson. Dat

symptomen zichtbaar zoals het beven

bestrijdingsmiddel-blootstelling een rol

van ledematen, stijfheid en problemen

Dr. Verena Gotta kindly stepped in for Prof

speelt bij het ontstaan of de progressie van

met het opstarten en uitvoeren van
bewegingen.

(ES) cells) with a single concentration of test

extending on the concept of mode of action

compound and gene sets were compared.

and integrating knowledge on cellular

Door Harm Heusinkveld

2014

cell apoptosis pathways, and differentiation

In vitro dopaminergic
neurotoxicity of
pesticides; a link with

Gene sets associated with a known MoA

events. It is a conceptual construct that

Dr Piet Hein van der Graaf (both LACDR,

neurodegeneratieve aandoeningen is al

were recognized for most non-genotoxic

portrays existing knowledge concerning

Leiden University). She showed that

langer bekend uit de epidemiologie. Echter,

carcinogens and genotoxicants were easily

the linkage between a direct molecular

Pharmacokinetic-Pharmacodynamic (PKPD)

het is nog grotendeels onbekend wat de

Binnen mijn onderzoek heb ik gekeken

detected.

initiating event and an adverse outcome at a

modelling is very useful in cardiovascular

onderliggende mechanismen zijn. Parkinson

naar de invloed van blootstelling aan

biological level relevant to risk assessment.

safety testing. Mixed effect PKPD modelling

wordt gekenmerkt door het selectieve

stoffen uit een aantal verschillende

Dr. Rob Stierum described how the

AOP can be used for chemical categorisation,

is a useful tool to enhance the interpretation

afsterven van een selecte populatie

klassen bestrijdingsmiddelen op de

development of the ASAT (Assuring Safety

test development, integrated testing

of safety studies, as a concentration-effect

neuronen in het centraal zenuw stelsel. Deze

viabiliteit en het functioneren van

without Animal Testing) Knowledge

strategies, prioritizing strategies, and

(continuous) is more informative than a dose-

dopaminerge neuronen cellen zijn in het

dopaminerge cellen. Hierbij heb ik

effect relationship (discrete). Furthermore, the

CNS betrokken bij motor coördinatie; dus de

mij vooral gericht op de effecten op

het eiwit alpha-synucleine. Verstoring in de

modelling can account for different types of

de calcium homeostase in de cel. Calcium

huishouding van dit eiwit is een pathologisch
kenmerk van de ziekte van Parkinson.

Base could be used for integration of

regulatory purposes.

human disease data with human in vitro

Harm J. Heusinkveld

assay (toxicogenomics) data for hazard

How Physiologically Based Pharmacokinetic

variability with a favourable sensitivity that is

speelt een grote rol in een breed spectrum

classification of drugs and chemicals,

(PBPK) and systems biology models can

less biased than traditional endpoint analysis.

aan processen in neuronen, variërend van

Daarom leiden deze resultaten tot de
conclusie dat verstoring van de

interpreted in the context of human disease

work for quantitative in vitro to in vivo

PKPD modelling can facilitate translation

inter- en intracellulaire communicatie tot het

mechanisms. A database for allergic contact

extrapolation was presented by prof. dr.

between species and help in establishing a

aanschakelen van apoptotische processen

dermatitis and one for hepatocellular

Frederic Bois (Université de Technologie

safe dose in the clinic. Moreover, it may reduce

en dus de dood van de cel. Verstoring van

intracellulaire calcium huishouding een

carcinoma was created. Further (statistical)

de Compiègne, France). The current main

the need for thorough QT-interval studies in

deze strak gereguleerde calcium huishouding

gedeeld neurotoxisch werkingsmechanisme

the near future.

kan dus van grote invloed zijn op het

is van verschillende bestrijdingsmiddelen

functioneren van het brein.

dat bovendien betrokken kan zijn bij

validation of the concept and integration

application for mathematical modelling is

with exposure (kinetics) is needed to

the prediction of toxicity of a substance

improve the model.

without the use of animal data. He

neurodegeneratie.

explained that several approaches are

Uit de resultaten blijkt dat

Advanced high throughput microscopy

possible for PBPK modelling, such as to

bestrijdingsmiddelen uit verschillende

De proefschrift verdediging is geweest en

approaches to model toxic responses was

serve as biomarkers of oxidative stress

klassen (insecticiden, herbiciden, fungiciden)

inmiddels ben ik begonnen aan een nieuwe

introduced by prof. dr. Bob van de Water

or prediction of effects of endocrine

invloed kunnen hebben op de verschillende

uitdaging als PostDoc voor het IUF/Leibniz

(Leiden University). Upon chemical exposure

perturbation. As an example, data from in

aspecten van de calciumhuishouding.

instituut in Düsseldorf. In dit project zoek

the cell state changes, resulting in breaking

vitro PK studies of cyclosporine A in human

Zo wordt onder meer de intercellulaire

ik naar een link tussen luchtvervuiling

points that direct towards a certain cell fate

kidney cells were presented, supplemented

communicatie verstoord door een blokkade

(nanomaterialen & ultrafijnstof) en

with potential organ toxicity as a result. Is

with a PBPK prediction for cyclosporine

Illustratie van de ziekte van Parkinson door

van essentiële ion kanalen die betrokken

neurodegeneratie.

systems toxicology able to predict safety

levels in human tissues with predictions for

Sir William Richard Gowers uit A Manual of

zijn bij de neurotransmitter afgifte en

in humans? Using a high content imaging

cellular effects.

Diseases of the Nervous Systemin 1886

verandert de intracellulaire hoeveelheid van
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Hormoonverstorende stoffen
en het ongeboren kind:

je de labels van cosmetica leest. Mijn rondje

heeft u het perfecte recept voor een fikse

stoffen is er meer dan genoeg aanleiding

informatie zoeken leidde mij verder naar

wetenschappelijke én maatschappelijke

om te veronderstellen dat het mogelijk een

allerhande websites en blogs. Ik vond de één

discussie. Maar betekent dat, dat we

schadelijk gezondheidseffect zou kunnen

nog beangstigender dan de andere. Maar

dan maar niets moeten doen? Moeten

hebben. Deze aanwijzingen kunnen komen

als ik, een toxicoloog die –al zeg ik het zelf-

afwachten tot dat we het 100% zeker

uit epidemiologisch onderzoek of uit

mijn zoektocht naar informatie en tips

redelijk goed op de hoogte is van het wel en

weten? Nóg een expert panel een mening

experimentele dierstudies, maar kunnen

wee m.b.t. hormoonverstorende stoffen,

laten formuleren? Volgens de definitie van

-mijns inziens- ook mechanistisch van aard

geen concrete informatie en tips kan vinden

de WHO is een hormoonverstorende stof

zijn en gevonden worden met relevant in vitro

voor mijn zwangere vriendin, hoe moet zij

een lichaamsvreemde stof of mengsel

onderzoek. Er is veel informatie, laten we dat

dan zelf deze informatie vinden? En hoe filter

van stoffen, welke het functioneren van

dan ook eens verstandig gaan gebruiken. Laat

je de serieuze, nuttige tips van de minder

het hormonale systeem verstoort en zo

de volgende generatie niet de dupe worden

nuttige tips ? Nog belangrijker: hoe moet

schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt

van hiaten in onze kennis en ons gebrek aan

een gemiddelde Nederlandse vrouw de juiste

bij een organisme, zijn/haar nageslacht

daadkracht.

informatie krijgen nog vóórdat ze zwanger is?

of in (sub)populaties. Misschien nog wel

U heeft ze misschien ook wel gelezen, de berichten op nu.nl “Kans op miskraam
groter door [bisfenol A uit] ingeblikt of opgewarmd eten” (14 oktober 2013)
of “Vaker vroeggeboorte bij blootstelling aan ftalaten” (19 november 2013),
“Hormoonverstorende stoffen gezondheidsrisico voor baby” (19 december 2013).
Op 19 december 2013 was een uitzending van Zembla volledig gewijd aan de
mogelijk nadelige effecten van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen
bij het ongeboren kind. Daarin werd, door u welbekende toxicologen, gesteld
dat we meer moesten doen om het ongeboren kind te beschermen. Ook werd de
overheid opgeroepen om snel maatregelen te nemen en zwangere vrouwen voor
te lichten over de risico’s van blootstelling aan deze stoffen.

interessanter is de definitie van een mogelijk

Door: Marjorie van Duursen

Inderdaad, er is door toxicologen al veel

hormoonverstorende stof, wat volgens

gezegd over hormoonverstorende stoffen.

de WHO een stof of mengsel is welke

Soms is deze informatie niet eenduidig. Het

eigenschappen bezit waardoor het optreden

is dan ook een veelzijdig onderzoeksveld

van hormoonverstoringen te verwachten

wat gekenmerkt wordt door een grote

zijn bij een organisme, zijn/haar nageslacht

diversiteit aan stoffen alsmede het

of in (sub)populaties. Dit lijkt mij helder.

enorme scala aan mogelijke effecten.

Als we het toch per definitie hebben over

Tot slot voor de doelgroepen* een paar
concrete tips om blootstelling aan
(mogelijk) hormoonverstorende stoffen
te beperken, in willekeurige volgorde:
• Verwarm of bewaar je eten niet in
plastic wat daar niet voor bedoeld is.

Na de bewuste Zembla uitzending kreeg

zwangerschap over hormoonverstorende

n.a.v. de Zembla uitzending, minister

Vermenigvuldig dit met het zwarte gat aan

(mogelijk) hormoonverstorende stoffen,

ik van een zwangere vriendin de vraag

stoffen ging nadenken... Ik kwam echter

Schippers van VWS antwoordt dat op deze

kennis van biologische processen tijdens de

laten we er dan alsjeblieft ook alles aan

hoe zij om moest gaan met het fenomeen

niet veel verder dan suggesties als ‘geen

websites “de doelgroep wordt gewezen op

(embryonale) ontwikkeling en onbekende

doen om (mogelijke) effecten te voorkómen.

hormoonverstorende stoffen. Tja. Ik kon

eten verwarmen in plastic wat daarvoor

risico’s van blootstelling aan chemische

parameters zoals mengsel effecten. Hiermee

Laten we wel wezen, voor een heleboel

natuurlijk moeilijk zeggen dat ze daar al

niet bedoeld is’ en ‘goed je fruit en groenten

stoffen die mogelijk hormoonverstorende

maanden eerder, nog voor de conceptie

wassen’.

effecten kunnen hebben”. Misschien dat de

over na had moeten denken. Het leek me

Dus ging ik voor haar op zoek naar concrete

minister me een printje kan sturen, want ik

luchtverfrissers.

immers niet haar schuld dat ze er niet eerder

tips en informatie. Van de Nederlandse

kan het niet vinden. We hebben hier immers

• Gebruik bij voorkeur

over na had gedacht. Al realiseerde ik me

websites strakszwangerworden.nl en

niet te maken met (hoge) blootstelling op

schoonmaakmiddelen en cosmetica

dat dat wel wenselijk zou zijn geweest.

zwangerwijzer.nl werd ik in elk geval niet veel

de werkvloer, wat wel op de sites genoemd

zonder parabenen en parfum.

Opmerkelijk eigenlijk dat ze pas na 18 weken

wijzer. Terwijl in een reactie op kamervragen

staat, maar met onbedoelde, onbewuste
en ongewenste blootstelling aan stoffen
die deel uitmaken van onze dagelijkse
leefomgeving. Mijn nieuwsgierigheid
veranderde in geïrriteerde verbazing. Dapper

• Was je groente en fruit.
• Ventileer en zorg voor een
goed binnenhuisklimaat, want
hormoonverstorende stoffen zitten
ook in stof en binnenlucht.
• Vermijd blootstelling aan verf en

• Raadpleeg je arts voordat je
medicijnen en voedingssupplementen
gaat gebruiken.
• Gebruik je gezond verstand en laat je
niet gek maken door rare websites.

ging ik verder.
In de Zembla uitzending werd gesproken
over een voorlichtingsfolder van de
Deense overheid. Die wilde ik wel eens
zien. Grinnikend mailde ik mijn vriendin
dat ze meer moest stofzuigen, want dat
stond in de folder (herstel: ik mailde dat
haar man meer moest stofzuigen...). Maar
eerlijkheidshalve stonden er ook wel een
aantal aanwijzingen in die mij toch nuttig
leken. Zo werd bijvoorbeeld een aantal
stoffen met naam genoemd, zodat je in
ieder geval weet waar je op kan letten als
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*Mensen die zwanger willen worden, mensen
die zwanger zijn, mensen die geïnformeerd
willen worden over hormoonverstorende
stoffen, mensen die vrienden/familie/vage
bekenden hebben die geïnformeerd willen
worden over hormoonverstorende stoffen,
wetenschappers, regelgevers, Henk en Ingrid
en verder iedereen die ik ben vergeten.
De gebruikte bronnen vindt u hier.
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THEMA

THEMA

Volgens de expert Broodje asbest
Op donderdag 9 januari jl. kwam de NOS in een vooraankondiging van het
programma Zembla met de melding dat “in de ovens van fabrieksbakkerijen
asbest vrij komt” en dat om die reden brood uit de handel is genomen. Dit
bericht leidde tot de vraag: “gesteld dat brood besmet raakt met asbest, is dit
dan een risico voor de gezondheid?” Op deze vraag kom ik straks terug, maar
dit “asbestbroodje” is een sentinel voor een significant gezondheidsrisico dat ik
eerst onder de aandacht wil brengen.

Door dr. Paul T.J. Scheepers
Radboudumc, Nijmegen

Dezelfde avond blijkt de reportage van
Zembla vooral te gaan over de macht van de
supermarkten die de toeleveranciers nog zo
weinig betalen voor voedingsmiddelen dat

Figuur 1: Trend in mortaliteitsratio in relatie tot het gebruik van asbest (Nishikawa

zij failliet dreigen te gaan, of in ieder geval

K et al., 2008). NLD = Nederland. Voor de andere landencodes wordt verwezen naar:

gedurende langere tijd niet investeren in

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599762/table/t1-ehp-116-1675/

noodzakelijk technisch onderhoud. Hoewel

Meer informatie over asbest is hier te vinden.

het bedrijf in kwestie dit ontkent, worden
oud-werknemers van een inmiddels gesloten
vestiging opgevoerd die verklaren hoe

Reactie NVWA op uitzending Zembla

in de ovens asbest-touw is aangebracht
voor afdichting rond ovendeuren en
inspectieluiken. Personen die deze ovens
bedienen (zg. ovenisten) werden en worden
blootgesteld aan vezels die uit deze
afdichting vrijkomen.
In Nederland overlijden jaarlijks
honderden werknemers aan asbestkanker
(mesothelioom) en dit sterftecijfer daalt
pas (!) sinds 2010 (Burdorf et al., 2009).
Een volledig verbod op het toepassen
van asbest is pas in 1993 ingesteld. Toch
zijn er veel landen waar een besluit over
een verbod nog langer is uitgesteld, met
een relatief hogere sterfte tot gevolg
(Figuur 1). Ondanks deze berekende
sterftecijfers is het aantal meldingen van
nieuwe gevallen van asbestkanker vrij
gering. Over de periode 2005-2009 zijn
er jaarlijks gemiddeld 8 meldingen van
beroeps-gerelateerde asbestkanker bij het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
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Het programma Zembla besteedt in

te voorkomen dat er een risico optreedt

met asbestdeeltjes niet of nauwelijks

In de periode 2005-2012 hebben zich wel

wel weer case-reports te vinden die iets

de uitzending van donderdag 9 januari

voor consumenten. De NVWA controleert

een risico voor de volksgezondheid.

31 patiënten met asbestkanker gemeld bij

anders suggereren, zoals een uit Nederland

aandacht aan brood van bakkersbedrijf

bakkersbedrijven op naleving van de

BuRO baseert zich onder andere op een

het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) die

afkomstige studie over een patiënt van Van

Bakkersland. De Nederlandse Voedsel-

regels voor voedselveiligheid. De Inspectie

onderzoek van het Rijksinstituut voor

in ieder geval een deel van hun loopbaan in

Kesteren en collega’s uit 2004 en de daaruit

en Warenautoriteit (NVWA) heeft in juli

Leefomgeving en Transport (ILenT) en de

Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

de broodindustrie of bakkerijsector hadden

voortvloeiende correspondentie (Lange

2013 naar aanleiding van een melding

Inspectie SZW houden toezicht op van

en de Wereld Gezondheidsorganisatie

gewerkt. Of de asbestkanker daarmee ook

en Hoskins, 2004). Maar zowel de auteurs

van de milieudienst Haarlemmermeer

asbest in installaties en het op de juiste

(WHO). De WHO concludeert dat er weinig

samenhangt met het gebruik van asbest in

als de brievenschrijvers zijn het erover

over een incident bij een bakker contact

manier beschermen van werknemers.

bewijs is dat inname van voedsel met

ovens is nog niet zeker. Dat zou slechts in

eens dat de rol van asbest in deze casus

opgenomen met het bedrijf Bakkersland.

De NVWA en ILenT voeren op donderdag

asbestdeeltjes schadelijk zou zijn voor

drie gevallen zijn bevestigd (IAS, 2014).

meer berust op speculatie dan op gedegen

Het bedrijf heeft aangegeven dat al het

9 januari een extra inspectie uit bij het

de gezondheid. Dit in tegenstelling tot

wetenschappelijk onderzoek.

brood dat in de ovens gebakken was

bedrijf Bakkersland.

het inademen van asbestdeeltjes wat

Nu terug naar het brood. De WHO heeft in
1993 geconcludeerd dat er geen humane

uit voorzorg was teruggehaald uit de
Bronnen zijn hier te raadplegen.

gegevens zijn die een hypothese over
een relatie tussen ingestie van asbest uit

substantiële risico’s oplevert voor de

distributiecentra. Omdat het hier ging om

Nauwelijks risico volksgezondheid

een voorzorgsmaatregel en omdat al het

Omdat Bakkersland destijds al het

brood was teruggehaald was het bedrijf

brood heeft teruggehaald is het niet

drinkwater en kanker onderbouwen. Ook in

Peter Burger die 28 januari in Leiden hoopt

niet verplicht consumenten hierover te

aannemelijk dat consumenten brood

voedingsstudies met proefdieren is geen

te promoveren op het cultuurverschijnsel

informeren.

met asbest hebben gegeten. Volgens

consistent bewijs geleverd dat het inslikken

‘broodjeaap-verhalen’ gelooft het verhaal

van asbest een gezondheidsrisico vormt.

over asbest in brood ook niet zomaar.

De NVWA ziet erop toe dat het bedrijf alle

onderzoeksprogrammering (BuRO) van

Recenter onderzoek geeft ook geen reden

“Maar logisch dat dat verhaal erin ging als

voorzorgsmaatregelen in acht neemt om

de NVWA vormt het eten van brood

om hieraan te twijfelen (Browne et al.,

koek”, citeerde de Volkskrant uit zijn mond

2005; Gamble et al., 2008). Er zijn altijd

(Zijlman, 2014).

volksgezondheid.
Zie ook het bericht op de
website van Bakkersland

het Bureau risicobeoordeling en
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AIO/OIO TOXAFETTE

OVERIG
Door Floris Groothuis

de toxafette

tCdd 2020 Update
Sinds 2006 is de TCDD alleen nog maar als digitaal
tijdschrift beschikbaar. Aangezien het tijdschrift
van de NVT echter al in 1978 is opgericht, is er een
papieren archief bijgehouden tot en met 2005.

Stel jezelf voor en vertel over je
AiO project:

Waarom ben je juist dit gaan
doen?

semi-geautomatiseerd extractie systeem

veel celsystemen en processen. Met

dat ze hebben en dat ik kon gebruiken om

een serie van in vitro testen en in silico

Mijn naam is Floris Groothuis en ik ben

Ik vind het project zo leuk omdat het

eiwitbinding te meten. Ik moet de data nog

methoden (computermodellen) denk

werkzaam bij het Institute for Risk

op zowel het gebied van chemie als

uitwerken, maar als het allemaal gelukt is

ik dat we heel ver kunnen komen. Ik

Assessment Sciences (IRAS) aan de

biologie uitdaging bied. Onze groep hangt

heeft me dat zeker een half jaar gescheeld.

denk dat een van de struikelblokken het

Dit papieren archief in onlangs volledig

Na grondige inspectie van de

Universiteit Utrecht. Ik werk in de groep

tussen milieuchemie, echte celbiologie

Als het nog niet helemaal in orde is ga ik

validatieproces is. Misschien nog wel meer

gedigitaliseerd en binnenkort zullen alle

aangeleverde digitale bestanden blijken de

In Vitro Toxicologie waar we onderzoek

en toxicologie in. Van origine ben ik

mogelijk nog een maandje terug om de boel

dan het ontwikkelen van de testen zelf.

TCDD’s vanaf 1978 te raadplegen zijn via de

TCDD’s van het jaar 2000 te ontbreken net

doen naar het gedrag en de verdeling

bioloog, maar in mijn master heb ik een

af te maken of deels opnieuw te doen.

Een bijkomend probleem hierbij is dat

NVT website www.toxicologie.nl

als TCDD #1 van 2001.

van stoffen in in vitro systemen over tijd

stage gevolgd bij het IRAS op het gebied

en hoe dit de geobserveerde toxiciteit

van milieuchemie. Daarna volgde een

beïnvloed. Met andere woorden, een deel

de diermodellen waarmee alternatieven
worden vergeleken als gouden standaard,

Dank aan allen die TCDD nummer 1 van

Mocht u nog een papieren versie van deze

stage bij Watercycle Research Institute

Heb je nog goede tips voor medeAiO’s?

zelf vaak ook niet representatief voor

1998 hebben aangeboden! De redactie

TCDD hebben of een ingescande versie

van de gedoseerde stof kan verdwijnen in

(KWR, Nieuwegein) op het gebied van

Ik zou altijd proberen verder te kijken

mensen zijn. Daarnaast zal het natuurlijk

heeft inmiddels een digitale kopie

hiervan, neem dan even contact op met de

de cellen, plastics, eiwitten, etc., waardoor

biotransformatie en in vitro-in vivo

dan alleen wat je begeleider je verteld en

lastig zijn om die enorme combinatie

ontvangen.

redactie via redactie@toxicologie.nl

de hoeveelheid stof die het doel bereikt om

extrapolatie. Tijdens mijn tweede stage

weet (en opdraagt). Als er bijvoorbeeld

van processen in een levend organisme

zijn toxische effect uit te voeren lager is

kwam deze AiO positie vrij waarin ik

een nieuwe methode ontwikkeld moet

adequaat na te bootsen. Een stof die in

dan de toegevoegde hoeveelheid. Hierdoor

niet hoefde te kiezen tussen deze twee

worden om iets te meten, dan is het handig

eerste instantie op geen enkel celtype

kan het zijn dat eventuele EC50 waarden

onderzoeksgebieden, aangezien ze beide

om niet alleen binnen de grenzen van de

giftig lijkt te zijn, kan dat wel zijn na

overschat worden en in werkelijkheid lager

in dit project gebruikt worden. Bovendien

eigen groep en kennis te blijven, maar ook

biotransformatie. Of juist andersom. Of een

zijn. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door de

ben ik een groot voorstander van onderzoek

daarbuiten te zoeken en eventueel met

stof kan indirect schadelijk zijn doordat het

dosis niet uit te drukken in toegevoegde

naar alternatieven voor dierproeven omdat

nieuwe suggesties te komen. Inspiratie

bijvoorbeeld de afgifte van een hormoon

hoeveelheid/ml, maar in plaats daarvan de

dit niet alleen dierenleed kan schelen in de

vanuit andere bronnen, mensen buiten

verminderd of versterkt wat weer andere

vrije fractie of cel-concentratie te nemen.

toekomst, maar mogelijk ook de kwaliteit

je vakgebied en andere instellingen/

gevolgen heeft. Toch zijn al deze aspecten

De waargenomen toxiciteit is dan veel

van toxicologisch onderzoek verbeterd.

bedrijven zijn daarbij ook heel handig. Het

wel te testen in vitro. Ik geloof er in ieder

is mij opgevallen dat er behoorlijk grote

geval wel in dat het mogelijk is, maar ik

verschillen zijn tussen labs van verschillende

denk ook dat het nog lang zal duren voor

bedrijven/universiteiten, niet alleen de

we dierproeven echt kunnen vervangen,

apparatuur is verschillend, maar ook de

al is het maar omdat ons systeem zo is

werkwijze. Daar kan veel van geleerd

ingesteld op dierproeven.

betrouwbaarder en beter vertaalbaar naar

voor de vertaling naar in vivo, waardoor er

Voor de vorige editie van de TCDD
kon je geen stukje schrijven omdat
je druk was in het buitenland.
Waar was je precies werkzaam
en hoe paste dit binnen je
onderzoeksproject?

uiteindelijk minder dieren nodig zijn voor

Mijn project wordt gefinancierd door

toxicologisch onderzoek.

Unilever SEAC. Zodoende kon ik terecht

in vivo. De zoektocht naar manieren om in
vitro-in vivo extrapolatie te verbeteren is
eigenlijk de drijvende kracht achter mijn
project. Met al ons onderzoek hopen we
namelijk bij te dragen aan betere modellen

Ik denk niet dat alle dierproeven zomaar

Daar komt eigenlijk ook mijn vraag uit

staan bijvoorbeeld rijen moderne LC-MS

vervangen kunnen worden door alleen

voort. “Hoe vind je het om op zowel de

apparatuur terwijl wij er daarvan maar

in vitro testen. Ik denk wel dat ze

UU als de UvA werk te moeten doen? Wat

eentje hebben op het IRAS. En zoals Niels

vervangen kunnen worden door een

vind je hier prettig/niet prettig aan, hoe

de vorige keer al vertelde is die nog vrij oud

combinatie van testen. Immers is een

verschillend zijn de universiteiten? Zijn er

ook. Mijn interesse ging vooral uit naar een

dier in feite representatief voor heel

ook voordelen?

van mijn onderzoek te doen. Vergeleken
met een universiteit heeft een bedrijf als
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State-of-the-art

Voor mee
r
informati
e, zoals
abstracten
registrati
e deadlin
es,
klik hier.

Welke AiO zou je deze Toxafette
willen doorgeven en welke vraag
zou je hem/haar willen stellen?

waardoor de mogelijkheden groter zijn. Er

ligt weer boven Londen) om daar een deel

Colworth House, Sharnbrook, Bedfordshire

eigen onderzoek!

Unilever veel meer geld voor labspullen,

in Engeland net boven Bedford (en dat

“Integrated Toxicity
Testing”

worden wat ook ten goede komt voor het

Vraag van Marieke Meijer en
Niels Timmer: “Denk jij dat alle
dierproeven vervangen kunnen
worden door in vitro proeven? En
wat is volgens jou het grootste
struikelblok in de zoektocht naar
alternatieven?”

op hun lab in het Colworth Science park

2nd Announcement

Ik zou de vraag graag doorgeven aan Jort
Hammer. Hij begeleidt op dit moment
practica op de universiteit in Amsterdam
omdat zijn project eigenlijk van daaruit
gestuurd wordt, terwijl hij de meeste
werkzaamheden hier in Utrecht volbrengt.

35th Anniversary Meeting of the
Netherlands Society of Toxicology
19 & 20 June 2014
NH Hotel and Conference Centre Koningshof
Veldhoven, The Netherlands

www.toxicologie.nl
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TCDD PROMOTIELADDER

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Promoties

Werk van leden

De redactie zou graag in de TCDD een overzicht

Vanaf 2013 is deze rubriek alleen nog via de website
te raadplegen. Daarnaast willen wij u als lezer vragen
om met ingang van januari 2014 uw eigen recente
publicaties in te sturen naar de TCDD redactie
(wvl@toxicologie.nl). Wij zullen dan niet langer via
de secretariaten van de verschillende toxicologie
afdelingen de referenties opvragen!!!

van de aankomende promoties in de toxicologie
willen opnemen. Mocht uw vakgroep of instelling
een aankomende promotie willen melden, stuur
dan de volgende gegevens (naam promovendus,
promotiedatum, -tijd en –locatie, promotores, titel
van het proefschrift) naar redactie@toxicologie.nl

Leerstoelgroep Toxicologie
Wageningen Universiteit 2e Kwartaal 2014

een nieuw logo
voor de nVt

In het vorige logo werd al
gebruik gemaakt van een
afbeelding van de doosvrucht
van een doornappel. Deze
doosvrucht is ook weer voor
het beeldmerk van het nieuwe
logo gebruikt, maar nu op een
eigentijdse manier.

Door Marleen Mulder

De doornappel (Datura stramonium) is een plant uit de
nachtschadefamilie (Solanaceae). Het is een zeer giftige plant die

Om op de website opgenomen te worden moet de publicatie niet eerder in

hallucinogene alkaloïden bevat. De plant komt vrij algemeen voor

de TCDD zijn verschenen, niet ouder zijn dan een half jaar, te vinden zijn op

op mesthopen in tuinen en bouwland, vooral op kalkrijke bodem, in

pubmed en ten minste voorzien zijn van een doi code.

Europa meestal wat zuidelijker dan Nederland.

Promovendus: Mw. Drs. Noortje Reeuwijk

Graag de publicatie aanleveren in het Vancouver format:

Beschrijving

Promotiedatum: 23.05.2014 om 13.30 uur

Auteur(s). Titel van het artikel. Afkorting tijdschrifttitel. Jaartal en datum:

De 5-10 cm lange trechtervormige bloemen zijn lang evenals de

Plaats promotie: aula Wageningen Universiteit

jaargang (issue): paginanummers.

kelk die vijfkantig is. De bloeiperiode loopt van juni t/m september/

“Contaminants in food supplements
and associated health risks. “

Promotor: Prof.Dr.Ir. I.M.C.M. Rietjens (Wageningen

oktober. De bloemen zijn wit, en soms paars aangelopen. De

University)

Voorbeeld:

bloemen staan in de oksels van de 8-20 cm lange bladeren. De

Copromotoren: dr. M. Martena (Ministerie VWS) en

(1) Roelofs MJ, Piersma AH, van den Berg M, van Duursen MB. The relevance

doosvrucht is eivormig en vaak gestekeld. In de doosvrucht zitten

Dr.Ir. L.A.P. Hoogenboom (Rikilt-Wageningen UR)

of chemical interactions with CYP17 enzyme activity: Assessment using a

(100) 300 - 500 (800) zwarte, niervormige zaden.

novel in vitro assay. Toxicol Appl Pharmacol 2013 May 1;268(3):309-317.
“New concepts for risk and safety assessment of
botanicals and botanical preparations including plant

Bestanddelen en toepassingen
Een overzicht van het werk van leden vindt u hier

De voornaamste alkaloïden zijn hyoscyamine en scopolamine, stoffen die verwant zijn aan atropine uit de wolfskers (Atropa belladon-

food supplements (pfs).”
Promovendus: Mw. Ir. Suzanne van den Berg

Mocht u uw werk tóch opgenomen willen hebben in de TCDD als “Werk

na). Gaschromatografische analyse gecombineerd met massaspec-

Promotiedatum: 02.06.2014 om 11.00 uur

van leden uitgelicht”, dan kunt u een abstract van maximaal 100 woorden

trografie (GC-MS) heeft echter een cocktail van wel zo’n 29 verwante

Plaats promotie: Aula Wageningen Universiteit

aanleveren inclusief foto van uzelf en de referentie + DOI code van het

alkaloïden aangetoond in planten van Bulgaarse herkomst. Door

Promotor: Prof.Dr. I.M.C.M. Rietjens (Wageningen

betreffende artikel.

Indianen werd de plant wel gebruikt om hallucinaties op te wekken.

University)

Dit is niet ongevaarlijk en bij overdosering kan de afloop fataal zijn.

Copromotor: dr. A. Punt (Wageningen University)

Volgens overleveringen zou de doornappel door heksen gebruikt zijn
in hun vliegzalf. Zelfs nu wordt de doornappel nog gebruikt door re-

“Factors influensing er subtype mediated cell
proliferation and apoptosis. “

1.

2.

3.

Promovendus: Mw. Ir. Nynke Evers

De doosvrucht van de doornappel (1) is sterk vereenvoudigd en

Promotiedatum: 13.06.2014 om 13.30 uur

bestaat uit tientallen driehoekjes die elk 10 graden gedraaid zijn

Plaats promotie: Aula Wageningen Universiteit

(2). Samengevoegd vormt dit een abstracte doornappel (3).

Promotoren: prof.Dr.Ir. I.M.C.M. Rietjens (Wageningen

Oplossing TCDD Kerstpuzzel
Er waren veel inzendingen dit jaar,

University) Prof.Dr.Ir. J. P. Groten (Pamgene)
Copromotor: Dr.Ir. A.G.H. Ederveen (msd)

creatieve drugsgebruikers. Dit resulteert vrijwel altijd in een bad trip.

dus er moest geloot worden op de

TCDD
T O X I C O L O G I E

N VT
T O X I C O L O G I E

redactievergadering! De gelukkige
winnaar is uiteindelijk Wim Best
geworden. De redactie zal zo snel

Gekozen is voor een klassiek lettertype, welke een mooi contrast

mogelijk een afspraak maken om de

vormt met het strakke beeldmerk. Door toevoeging van het woord

prijs te overhandigen.

Namens de
redactie
van harted
gefeliciteer
Wim!

‘toxicologie’ wordt meteen duidelijk waar we ons mee bezig houden!
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