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REDACTIONEEL

Met de zomer voor de deur en de vakanties voor vele van u wellicht in de planning, leek het de redactie
passend om in deze TCDD aandacht te besteden aan “Tox Export”.
In dit nummer daarom speciale aandacht voor (o.a.) de

Natuurlijk willen wij u ook bedanken voor de vele reacties en de input

internationalisering van de Postdoctorale Opleiding Toxicologie;

die wij kregen naar aanleiding van onze enquête over de nieuwe look

exporteren wij onze kennis over de grenzen?, verschillende SOT

van de TCDD. Meer hierover leest u verderop in de TCDD. Verdere input,

reisverslagen vanuit een zonnig Phoenix, een artikel over blootstelling

ook in de vorm van ingezonden stukken, aankomende promoties

aan cytostatica en een interessant interview met Heather White;

of thema-suggesties blijft natuurlijk welkom, stuur dit vooral naar

maakster van de u misschien bekende documentaire “Who pays the

redactie@toxicologie.nl. Met name het Werk van Leden blijft anders

price?”. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de secties die hun

een erg onderbelichte rubriek! Tot slot

jaarverslagen publiceren, leert u Jort Hammer een beetje kennen in de

veel leesplezier en wellicht tot op de

AiO-Toxafette, komt de kunstnier een stapje dichterbij in het Werk van

jaarvergadering!

Leden Uitgelicht en leest u over de promotie van Anita Dankers in het
Proefschrift Promopraatje.

Namens de redactie,
Martje de Groot
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NIEUWS VAN HET BESTUUR

Door Nico M. van Straalen

Vernieuwd bestuur
voor de nVt
Als de leden het goedkeuren zal ik bij de jaarvergadering van 20 juni aftreden als
voorzitter van de vereniging en de voorzittershamer overdragen aan Flemming
Cassee. Ik blijf nog wel een jaar aan als vicevoorzitter en na dat jaar wordt een
nieuwe vicevoorzitter gezocht die na weer een jaar de beoogde voorzitter is.
Het is een perfect wisselschema dat als voordeel heeft dat je nooit meer dan
vier jaar voorzitter bent. In tegenstelling tot de situatie bij sommige andere
beroepsverenigingen waarbij er geen einddatum is aan het voorzitterschap,
weet je bij de NVT waar je aan toe bent. Het is geen klus waar je de rest van je
leven aan vast zit als je pech hebt.
Bij de ledenvergadering zullen ook drie andere bestuursleden

georganiseerd. Het is een activiteit die we misschien niet elk jaar

aftreden: Jan van Benthem wordt vervangen door Peter Theunissen,

zullen doen maar zeker een regelmatige navolging verdient. Verder

Marjoke Heneweer door Minne Heringa en Ruud Woutersen door Rob

is gewerkt aan het verder uitbouwen van de internationalisatie van

Stierum. Ook in de samenstelling van de commissies zijn een aantal

het onderwijs. De Postdoctorale Opleiding Toxicologie is primair een

veranderingen. Er treedt dus straks, als de leden er hun goedkeuring

onderneming van de Nederlandse universiteiten, maar ze geniet

aan geven, een behoorlijk vernieuwd bestuur aan.

natuurlijk de warme steun van de vereniging. Henk Vijverberg, de
nieuwe coördinator van de POT, schreef een wervend stukje voor

Twee jaar voorzitterschap lijkt een hele tijd, maar het is snel

de IUTOX nieuwsbrief en hoopt op meer deelname vanuit andere

voorbij. Toen ik eraan begon heb ik op deze plaats drie speerpunten

Europese landen en daarbuiten.

neergelegd: (1) vergroten van de eenheid van de toxicologie als
wetenschap, (2) verzekeren van onze internationale positie, (3)

Op het terrein

toxicologie een duidelijker gezicht ontwikkelen richting het algemene

van “public

publiek. Wat is daarvan terecht gekomen? Kleine stapjes voorwaarts

outreach” heeft

zou ik denken. Het lijkt de EU wel.

de NVT cursussen
georganiseerd

Aan het smeden van meer eenheid in de toxicologie hebben we

voor leden die

geprobeerd aandacht te geven door middel van de jaarvergadering

regelmatig met

van vorig jaar. Het onderwerp “systeemtoxicologie” werd daar

de media te

geïllustreerd aan de hand van lezingen door een aantal externe

maken krijgen.

deskundigen. Het doel van de systeemtoxicologie is het bij

Vaak leiden

elkaar brengen van toxische interacties in metabole netwerken,

toxicologische

eiwitdynamiek en genexpressieprofielen met behulp van

onderwerpen tot

bioïnformatica. Ook hebben we bij die jaarvergadering een nieuwe

tegenstellingen

opzet gekozen, met sprekers vanuit verschillende deelgebieden van

tussen het grote publiek en de verantwoordelijke bestuurders. Het

de toxicologie, in plaats van hoofdzakelijk uit één van de secties.

valt niet mee om als toxicoloog onpartijdig en correct op te treden

Hopelijk heeft dit ook onder de toxicologen in Nederland het idee van

in de media; training kan daar bij helpen. Ongetwijfeld zal ook dit

toxicologie als één wetenschap versterkt.

onderwerp door het volgende bestuur weer op de agenda gezet
worden.

Voor wat betreft onze internationale positie heeft de NVT in oktober
2012 een gezamenlijk symposium met onze Duitse zustervereniging
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Ik wens iedereen op 19 en 20 juni een goed congres!

NIEUWS VAN DE SECTIES

Plaats:

RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
Hoofdgebouw, Grote centrale vergaderzaal T 0.07. Zie routebeschrijving

Datum:

Donderdag 25 september, 13:00 - 17:00 uur

Logistiek: Deelname is gratis. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden bij H. van Gisbergen (henriette.van.
gisbergen@rivm.nl) onder vermelding van naam, firma en eventuele behoefte aan een parkeerplaats.

ALS U HET RIVM BEZOEKT, DAN DIENT U IN HET BEZIT TE ZIJN VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS!
Een bewijs van deelname wordt na afloop op verzoek versterkt, er is echter geen accreditatie aangevraagd.

Grenswaarden zijn gezondheidskundige grenswaarden, dat wil
zeggen dat blootstelling aan deze concentraties op de werkplek niet

met de introductie van ‘hazard bands’ door de HSE in Engeland is een

mag leiden tot gezondheidsschade. De eerste grenswaarden zijn twee

benadering met gevaren-klassen en met grenswaarden voor deze

eeuwen terug opgesteld om de blootstelling aan koolmonoxide in de

klassen geïntroduceerd. Dit is in essentie een grove benadering voor

steenkoolmijnen te bewaken.

het vaststellen van blootstellingslimieten.

Halverwege de vorige eeuw presenteerde de Amerikaanse ACGIH

Naast de luchtgrenswaarden in de vorm van maximale concentratie

de eerste lijst met grenswaarden voor blootstelling aan stoffen in

in de werkatmosfeer zijn er biologische grenswaarden als maximale

het beroep. In ons land werden in 1978 de MAC-waarden ingevoerd,

concentratie in bloed of urine. Het gevolg van al deze ontwikkelingen

deze lijst was geheel gebaseerd op de Amerikaanse lijst. Sinds 2007

is dat er nu een breed scala aan verschillende grenswaarden is (zie

is er een duaal stelsel van kracht: Er zijn zowel wettelijke, door de

schema), elk met een verschillende status en kwaliteit. Op deze

overheid vastgestelde, grenswaarden als private grenswaarden van

bijeenkomst wordt dit verder besproken. De meeting is georganiseerd

belanghebbende partijen. Met de komst van de REACH regelgeving

om de discussie over de toekomst van grenswaarden voor

zijn de DNEL’s (derived no effect level) en DMEL’s (derived minimal

beroepsmatige blootstelling aan stoffen te stimuleren. Hierbij ligt de

effect level) als grenswaarden van producenten erbij gekomen. En

nadruk op de inhoudelijke kant van grenswaarden.
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programma:
13:00

Ontvangst met koffie/thee

13:30 - 13:40

Opening door dagvoorzitter Nicole Palmen.

13:40 – 14:10

Historie van grenswaarden voor beroepsblootstelling
Eerste TLV-lijst van de ACGIH wordt vastgesteld in 1960. De MAC-waarden in NL worden in 1978 ingevoerd volgens
het drietrapssysteem. Nu hebben we de publieke en private grenswaarden, de SER-leidraad, bedrijfsgrenswaarden,
DNEL’s/DMEL’s uit de REACH-beoordelingen en we hebben soms biologische grenswaarden.
Taeke Pal en Jolanda Rijnkels

14:10 - 14:40

Gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden
De werkwijze voor afleiden van de ‘Health Based’ – Occupational Exposure Limit’ van stoffen in 1978 en nu.
Knelpunten die zich voordoen bij het vaststellen van veilige grenswaarden. Hoe kan het beter en efficiënter?
Gerard Mulder

14:40 - 15:00

Pauze

15:00 - 15:30

Bedrijfsgrenswaarden
Wat zijn bedrijfsgrenswaarden? Voorbeelden. En wat zijn private grenswaarden? Hoe intensief is het gebruik?
Knelpunten bij het vaststellen van bedrijfsgrenswaarden. Voorbeeld van het afleiden van de bedrijfsgrenswaarde
voor 1-hydroxypyreen in urine als alternatief/equivalent voor de grenswaarde voor benzo(a)pyreen in de
werkatmosfeer.
Frans Jongeneelen

15:30 - 16:00

Grenswaarden afgeleid uit health hazard control banding
Uitleg van hazard banding. Vergelijking van de hazard banding van stoffen volgens de Engelse COSHH Essentials,
de Duitse EMKG en volgens ECETOC. Mogelijkheden en beperkingen. Zijn er grenswaarden aan te koppelen? Hoe
kan dit gedaan worden?
Theo Scheffers

16:00 - 16:30

Discussie
Waarheen met grenswaarden en met welke soort grenswaarden? Discussie over de toekomst van grenswaarden.
Hoe borgen we veilig en gezond werken?

16:30

Afsluiting

In 2013 hebben vier bestuursvergaderingen van de sectie

gepubliceerd in het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap*.

arbeidstoxicologie plaatsgevonden. Een belangrijk onderwerp tijdens

Het symposium is geëvalueerd door de bezoekers met een 7,9 op een

deze vergaderingen betrof de voorbereiding en organisatie van het

schaal van 1 op 10.

symposium dat in samenwerking met de Contactgroep Gezondheid

Daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor het symposium

en Chemie (CGC) op 14 maart 2013 werd georganiseerd.

‘Epigenetische veranderingen veroorzaakt door omgevingsfactoren’
dat in maart 2014 is georganiseerd.

De titel van het symposium ‘Voldoende stof tot discussie’,
behandelde de definitie(s) van stof, de toxicokinetiek en -dynamiek

Het bestuur bestaat momenteel uit Jolanda Rijnkels (voorzitter),

van stofdeeltjes, de extrapolatie van milieukennis over ultrafijn stof

Nicole Palmen (secretaris), Frans Jongeneelen, Teake Pal en Jeroen

naar de arbeidssituatie en het meten van stof door consumenten

Terwoert.

met behulp van iSPEX, een handige app om stofdeeltjes in de lucht
te meten met je mobiele telefoon. De lezingen werden verzorgd

*Pal, T en Jongeneelen, F. (2013) Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap,

door respectievelijk Jolanda Rijnkels, Roel Schins, Paul Scheepers

nr 3 en 4: 97-99.

en Hester Volten. Van dit symposium is een verslag gemaakt dat is
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Door Theo Vermeire (RIVM) en Dirk van Aken (NVWA)

2. De identificatie en eventuele classificatie van
hormoonverstorende stoffen vereist extra tests
3. De toxicologische gegevens voor veel stoffen zijn onvoldoende
om een uitspraak te kunnen doen over de risico’s van
hormoonverstorende effecten.
4. Niet-monotone dosis-response relaties bij lage concentraties
(i.e. onder de NOAEL) zijn toxicologisch niet relevant.
Doel van de middag was om de deelnemers mee te nemen in het

5. De risicobeoordeling voor een hormoonverstorende stof

debat over toxicologie en risicobeoordeling van hormoonverstorende

is niet wezenlijk anders dan voor elke andere stof: het

stoffen. Voor zowel politici als beleidsmakers is dit een actueel en

gaat erom gegevens over blootstelling te vergelijken met

gevoelig onderwerp. De European Food Safety Authority (EFSA)

dosisresponsgegevens.

heeft een Opinion uitgebracht over de
en een concept
. De Europese Commissie heeft grote moeite om criteria

Deze stellingen leidden tot levendige discussie over de specifieke
problemen rond hormoonverstorende stoffen: de definitie,

te formuleren voor het vaststellen van hormoonverstorende

identificatie en risicobeoordeling. Er werd o.a. opgemerkt dat we

eigenschappen. Volgens de EU-verordeningen voor biociden en

bij hormoonverstoring niet alleen kijken naar een effect, maar ook

voor gewasbeschermingsmiddelen kunnen EDs niet of slechts heel

nagaan of dit via een specifieke Mode of Action optreedt; dit vereist

beperkt worden toegelaten als actieve stoffen. In Nederland zijn er

specifiek onderzoek, maar dat is ook het geval bij genotoxische

recent nog Kamervragen gesteld over dit onderwerp.

carcinogenen. Een complicerende factor is dat effecten kunnen
variëren, afhankelijk van de periode van blootstelling, en soms

Er is veel onderzoek gaande aan hormoonverstorende stoffen,

pas veel later zichtbaar zijn. Bij epidemiologisch onderzoek is het

en publicaties spreken elkaar soms tegen. Onder meer is er bij

aantonen van een causaal verband met blootstelling aan bepaalde

EDs discussie of het al dan niet bestaan van ‘low dose effects’ en

stoffen altijd lastig en dit geldt zeker voor hormoonverstoring.

niet-monotone dosis-responserelaties. Er is eigenlijk nog geen

De deelnemers vonden in het algemeen dat de risicobeoordeling van

goede basis voor risicobeoordeling op dit gebied. Belangrijke vragen

hormoonverstorende stoffen moet worden gebaseerd op beproefde

zijn: Hoe kunnen we hier als toxicologen en risicobeoordelaars

principes van de toxicologie en risicobeoordeling. Van “lage dosis”

onze weg in vinden? Met welke testen kunnen ED effecten in

effecten bij doses lager dan een NOAEL kan eigenlijk geen sprake

vivo en in vitro worden aangetoond? Welke informatie is er nodig

zijn: die NOAEL is dan blijkbaar niet gebaseerd op alle effecten en dus

voor een risicobeoordeling van EDs? Hoe gaan we om met niet-

niet geldig. In de praktijk kan het wel gebeuren dat een NOAEL voor

monotone dosis-responserelaties? Wat gebeurt er aan regelgeving,

een contaminant gebaseerd is op beperkte toxicologische gegevens;

risicomanagement en voorzorg?

voor bijvoorbeeld medicijnen zouden er altijd voldoende gegevens
moeten zijn.

Het programma bevatte en
en vervolgens 3 presentaties over achtereenvolgens
,
en
.

Tijdens de bijeenkomst nam de Sectie Risicobeoordeling afscheid van
Anja Slikkerveer. Zij heeft zich vanaf begin 2006 enorm ingespannen
voor de Sectie, onder meer als voorzitter, en werd daarom terecht
bedankt en in de bloemetjes gezet. Tegelijk werd Bert Haenen
(3D-PharmXchange) welkom geheten als nieuw lid van de Sectie. De

De discussie werd gevoerd in groepen aan de hand van 5 stellingen:

middag werd afgesloten met een borrel.

1. Voor regulering van hormoonverstorende stoffen is een
eenduidige definitie nodig waarbij potentie geen rol speelt.
TCDD 7

NIEUWS VAN DE SECTIES

De activiteiten van de sectie Milieutoxicologie van het afgelopen
jaar zijn te vinden op http://www.milieuchemtox.nl/

In 2013 is er één coupe-avond georganiseerd op 2 april 2013. Op
deze avond kwamen verschillende onderwerpen aan bod:
1. Presentatie Jooske IJzer getiteld: “Een neusaap met
leverabscessen”
2. Presentatie Nadine Meertens getiteld: “Histopathologische en
cytologische differentiatie van leasies in de mondholte”
3. Bespreking van 7 ingezonden coupes.
Het bestuur van de sectie Toxicologische Pathologie bestaat uit de
volgende personen: Voorzitter: Ruud Woutersen (voorzitter), Bob
Thoolen (secretaris) en Joost Lensen (penningmeester).

De sectie Toxicologische Pathologie heeft voor de komende
maanden geen activiteiten gepland.

Op 29 april j.l. is er weer een coupe-avond georganiseerd
voor de toxicologische pathologen, dierpathologen en
veterinair pathologen bij de Faculteit Diergeneeskunde,
vakgroep Veterinaire Pathologie.

Bron: Nederlands Forensisch Instituut
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Door: Leon van Aerts

Op 6-8 oktober zal in

Voorzitter:

volgende editie van de

Leon van Aerts (College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen)

de Reehorst in Ede de
Secretaris:

Lieke Peters (Astellas)

2e secretaris:

Suzanne Heemskerk (Radboudumc)

(DMD) plaatsvinden, een multidisciplinair platform van de FIGON,

Penningmeester: Bob van de Water (LUMC)

waarbij naast de toxicologie vertegenwoordigers van andere

Overige leden:

beroepsverenigingen en organisaties op het terrein van innovatief

Jan Commandeur (VU); Peter Theunissen
(RIVM); Catheline den Besten (Prosensa)

geneesmiddelenonderzoek hun werk zullen presenteren.
Het is een goede gelegenheid om met andere Nederlandse
geneesmiddelenonderzoekers in contact te komen. De sectie
geneesmiddelentoxicologie verzorgt één sessie onder de titel
‘drug safety’. We roepen met name jonge onderzoekers op om
een abstract in te dienen, hetzij voor de orale presentaties tijdens
een van de sessies of voor een poster. De sluitingsdatum is 15
juli. Door aanvullende financiële ondersteuning door FIGON is de
toegangsprijs voor de DMD dit jaar sterk gereduceerd.

Het begin van 2013 werd voor onze sectie gemarkeerd door de

van het sectiebestuur met Peter Theunissen, Suzanne Heemskerk en

toetreding tot de Federatie Innovatief Geneesmiddelenonderzoek

Lieke Peters. Met de drie nieuwe bestuursleden is de inbreng vanuit

Nederland (FIGON). FIGON als integraal platform bevordert interacties

de industrie verhoogd en het bestuur versterkt met twee leden uit de

tussen alle partijen in het geneesmiddelonderzoek in de brede zin,

geleding van jonge onderzoekers.

zoals wetenschappelijke en beroepsverenigingen, universiteiten,
bedrijfsleven en overheid. De belangrijkste activiteit die jaarlijks

Tijdens de DMD van 30 september-2 oktober in de Reehorst in

in het najaar georganiseerd wordt door FIGON zijn de Dutch

Ede werd door de sectie een sessie verzorgd onder de titel ‘Drug

Medicines Days (DMD), waar een reeks aan beroepsverenigingen

Safety’. Jonge onderzoekers uit Amsterdam, Leiden, Nijmegen en

en relevante organisaties vertegenwoordigd zijn. Het geeft de

Groningen presenteerden hun onderzoek naar drug metabolisme en

gelegenheid om te participeren in een wetenschappelijk programma

idiosyncratische reacties, door statines geïnduceerde mitochondriële

waarbij naast toxicologie ook andere disciplines op het terrein van

dysfunctie, een nieuw 3D in vitro model met hepatoma cellen en

geneesmiddelenonderzoek actief zijn. Tegen een geringe verhoging

precision-cut intestinal slices. Tijdens een plenaire sessie sprak Hans

van de jaarlijkse contributie hebben de sectieleden toegang tot

Westerhoff over de genome-wide metabolic map. Daarnaast werd

de DMD voor een gereduceerd tarief. Daarnaast ontvangen zij het

vanuit onze sessie een presentatie verzorgt in de sessie ‘Regulatory

medium van de FIGON, Medicines.

science’.

Op 20 maart vond de voorjaarsvergadering van de sectie plaats in het

Door een bestuurswisseling begin 2014 was 2013 het laatste

auditorium van MSD in Oss. Onderwerp van het wetenschappelijk

volledige jaar dat Geny Groothuis als voorzitter fungeerde en Diels

programma was ‘Safety of advanced therapies’. Hierbij passeerden

van den Dobbelsteen als secretaris. Ik wil hen daarom op deze plaats

de veiligheidsaspecten van gentherapie, oligonucleotidentherapie,

nogmaals danken voor hun inzet en enthousiasme waarmee ze niet

therapeutische kankervaccins, stamceltherapie en celtherapie de

alleen aan de wieg van onze sectie hebben gestaan maar deze in de

revue. Tijdens de ledenvergadering werd besloten tot versterking

eerste jaren daadkrachtig vooruit geholpen hebben.
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low producThe documentary is a trailer for a full length film. I made this trailer

tion costs

to raise awareness and money for a larger project, which involves

and favora-

the production of a full length film, the publication of an article in

ble physical

Wired (one of the largest technological magazines in the US;

chemical

www.wired.com) and the publication of a book.

properties.

By making ‘Who pays the price?’ I want to create awareness with

As an exam-

the corporations, institutions, governments and consumers about

ple n-hexane

occupational exposure, occupational disease and labour conditions in

evaporates

China for 15 years. With this experience in workers networks, workers

much faster then isopropanol (a.k.a. wiping alcohol),

speak openly on the real life working conditions.

which enables workers to clean much more efficiently (i.e. many

So you hear about factories where workers use solvents, such as

products in a small period of time), increasing the production.

benzene and n-hexane, to wipe and clean products. These solvents

During the production process, young workers are exposed to known

are used in several types of factories, not only the ones producing

carcinogens. In the documentary, an example is given of a young

electronics but also for manufacturing daily use products such as

men who developed leukemia due to benzene exposure.

shoes or hair brushes. Benzene and n-hexane are used due to the

Bio Heather White

My last visit was between January till June 2013 and it was much

Heather White is a US based

I have been visiting China since 1982 as a representative for US

award-winning non-profit executive

manufactures and retailers. Back then, factories still had a full time,

and researcher with 25 years experience

3 shift maintenance staff in factories. These maintenance people

in international advocacy on labor and human rights issues.

have disappeared in electronics industry. This means that when

worse but that is usually the case when you do this kind of research.

a machine breaks down, especially young workers are put under
She has over 20 years of experience of working in China and

pressure to keep things working.

speaks fluent Chinese, which enables her to work freely and

Also workers work longer hours because machines break down.

to speak to workers directly.

Sometimes safety related equipment is deliberately turned off to
increase productivity but usually with serious injuries (workers losing

She is a recognized expert on global corporate social

hands and arms) as a result.

responsibility (CSR) issues and has a position as
guest lecturer on corporate social responsibility at the
Hanzehogeschool in Groningen.

I have visited workers in hospitals, workers in community support
centers and workers that returned to their villages after a work related
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Door Femke Affourtit

The UN Basel, Rotterdam and Stockholm conventions
The United Nations Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions

Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in

are multilateral environmental agreements, which share

International Trade was adopted in 1998 in response to a dramatic

the common objective of protecting human health and the

growth in chemical trade, and a subsequent vulnerability of

environment from hazardous chemicals and wastes. The three

developing countries to uncontrolled imports. Rotterdam provides

Conventions have a common link in substances; most POPs

Parties with a first line of defense against hazardous chemicals.

(chemicals that are persistent, bioaccumulate in fatty tissues

It promotes international efforts to protect human health and

and biomagnify through the food chain) are covered by all three

the environment as well as enables countries to decide if they

Conventions as well as many pesticides.

want to import hazardous chemicals and pesticides listed in the
Convention. Rotterdam covers pesticides and industrial chemicals

However, the origin of these conventions is different. The Basel

that have been banned or severely restricted for health or

Convention on the Control of Transboundary Movements of

environmental reasons by Parties. To date it has 143 Parties.

Hazardous Wastes and their Disposal was adopted 1989 in
response to concerns about developed country companies dumping

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

hazardous wastes in developing countries. It was created to protect

was adopted in 2001 in response to an urgent need for global

people and the environment from the negative effects of the

actions on “POPs”. Stockholm is a global treaty to protect human

inappropriate management of hazardous wastes worldwide. To date

health and the environment from highly dangerous, long-

it has 176 Parties and it is the most comprehensive global treaty

lasting chemicals by restricting and ultimately eliminating their

dealing with hazardous waste materials throughout their lifecycle,

production, use, trade, release and storage. To date it has 173

from production and transport to their final use and disposal. Basel

Parties. Stockholm covers 14 pesticides and 7 industrial chemicals

covers hazardous wastes that are explosive, flammable, reactive,

and by-products.

poisonous, infectious, corrosive, or (eco-)toxic.
More information can be found here
The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent

disease or injury. Under Chinese law factories are allowed to lay off

When a worker would post something on social media, which involves

injured workers, usually without compensation. So the workers that

certain keywords implying negative associations with working

I interviewed were no longer employed. Still it is hard for me and my

conditions, the comment is removed almost directly. This makes is

research team to get in touch with workers for the documentary.

virtually impossible to contact the worker.

The Chinese government lets me work freely but I am not careless when

On the other hand, China has good laws on worker rights but

it concerns this work. Be aware that formation of unions is illegal under

there laws are not enforced. Therefore the role of multinational

Chinese law. Workers that take part in a strike, might risk imprisonment

corporations is very important. But the corporations can only make a

as well. Further workers have to sue factories after work related diseases

difference when they are good and solid partners.

and/or injuries to claim expenses but this is a long and winding road.

My opinion is that a lot of things can be easily corrected within half a

Multinational companies did address and still are addressing worker

year but currently it is too easy to make easy money due to pushing

safety issues but nothing did change. The only thing that seems to work

for efficiency.

is when multinationals have a dedicated person the factory on a full

So in summary, the UN conventions are very important. As an

time basis. These people could keep an eye on the labor conditions and

example, the “Ban Benzene’ campaign of the Hong Kong based NGOs

work together with the management to improve and maintain healthy

puts international pressure on China to sign the benzene convention

working conditions.

of the ILO.

Toxicologists could help to redefine occupational standards and
standards for occupational disease for employers and companies. In
In China, the freedom of press and social media is limited. China is

the end the general public impact and the impact on the environment

irrationally paranoid on international embarrassment. So the Chinese

will be massive if we do not act now.

government will go to tremendous length to suppress information.

As an example, due to the occupational use of benzene, the benzene
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levels in drinking water are increasing. And in combination with

Be aware that stability remains very important to multinational

acceptable levels in China being already higher than in the EU or in

corporations as this limits the risk. But if industry code of conducts,

the US, this is an accident waiting to happen.

national laws and international conventions are breached, this

To tackle both occupational and environmental impact, formal and

will be considered as a considerable PR risk for multinational

informal capacity building in toxicology needs to take place with

corporations.

NGOs. I would be more than happy to facilitate fact finding trips

But also consumers can make a difference. If you know what you buy

for toxicologists working in academic institutions, government and

and be aware on the working conditions you might most probably be

multinationals so toxicologists can see for themselves what the

willing to pay a better price for your mobile phone.

situation is in China.

Usually workers do not mind to accept a higher occupational risk if

Furthermore, when a multinational has a large share in the

they are informed and their pay is in line with the risk that can be

production process, the multinational has the ability to address issue

expected.

that they think are important, such as labor rights. As a toxicologist,
working at a large multinational or another governmental institution
you could make a difference.

I hope I have made a difference with this project. It has been a
difficult process which has already started. The trailer of ‘Who pays
the price?’ has been viewed over a million times on YouTube (and

No, but the current political environment in China is a typical

keep in mind that YouTube is blocked in China!). Articles have been

example of the environment needed to maintain bad worker

written and campaigns to improve workers conditions have started.

conditions. It is much broader, in any less democratic but politically

Be aware that this in only stage one, it is just the beginning. In the

stable country, corporations can profit from the environment of

end it will be a full-length activist film but everything will be fact

limited worker and human rights.

checked in a journalist style.

Gezondheidseffecten van blootstelling aan benzeen
Door Annet Lenderink (arts onderzoeker bij het NCvB)
Eenmalige blootstelling

Herhaalde blootstelling

• Huid: roodheid, pijn en zwelling.

• Langdurig huidcontact kan tot blaarvorming of eczeem leiden

• Ogen: irritatie, tranenvloed en beschadiging van het

• Stoornis in de aanmaak van bloed door beschadiging van het

hoornvlies

beenmerg, leiden tot een tekort aan rode en witte bloedcellen:

• Inademen:

o Bloedarmoede met klachten van vermoeidheid en bleekheid,

o Lichte irritatie van de ademhalingswegen ontstaan.
o Effecten op het centrale zenuwstelsel, afhankelijk van de

gebrek aan eetlust en huidbloedingen.
o Na langdurige periodes met herhaalde blootstelling zijn

concentratie van de damp en de duur van de blootstelling.

verschillende vormen van leukemie waargenomen, met name

• Eerste verschijnselen lijken op dronkenschap door

acute myeloide leukemie, maar ook het myelodysplastisch

alcohol, zoals euforie, opwinding, hoofdpijn, duizeligheid,

syndroom (MDS), een beenmergstoornis met ernstige

misselijkheid en braken.

verstoring van de productie van bloedcellen

• Andere symptomen zijn verwardheid, problemen bij het

• Reprotoxiciteit wordt vermoed, maar er zijn onvoldoende en

spreken (articulatie stoornis) en bij het lopen (coördinatie

tegenstrijdige aanwijzingen om te kunnen concluderen dat

stoornis).

benzeen nadelige effecten heeft op de vruchtbaarheid, of de

• Na deze fase kunnen verschijnselen optreden die

ontwikkeling van het nageslacht van de mens

beginnen met sufheid en slaperigheid maar die
uiteindelijk leiden tot bewusteloosheid, ademstilstand
en stuiptrekkingen of toevallen.
• In zeldzame gevallen kan een hartritmestoornis
optreden.

Benzeen wordt beschouwd als kankerverwekkend voor de mens
met een niet-stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme.
Dit betekent dat er een veilig blootstellingsniveau, een
drempelwaarde, voor benzeen bestaat. De Gezondheidsraad

Bron: Health Council of the Netherlands. Benzene - Health-based

beveelt een gezondheidskundige advieswaarde aan voor

recommended occupational exposure limit. The Hague: Health

beroepsmatige blootstelling aan benzeen van 0,7 mg/m3 of 0,2

Council of the Netherlands, 2014; publication no. 2014/03

ppm als een gemiddelde waarde over een achturige werkdag.
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PROEFSCHRIFT PROMOPRAAATJE

Door Anita Dankers

Van oktober 2008 tot oktober 2012 heb ik mijn promotieonderzoek
uitgevoerd bij de afdeling Farmacologie-Toxicologie van
het Radboud Universitair Medisch Centrum (tegenwoordig
Radboudumc) in Nijmegen onder supervisie van prof. dr. Frans
Russel, prof. dr. Fred Sweep en dr. Roos Masereeuw. Mijn onderzoek
was gericht op het ontrafelen van de rol van ABC transporter Breast
Cancer Resistance Protein (BCRP) in verschillende endocriene
en metabole processen. Donderdag 8 mei jl. was het zover; de
verdediging van mijn proefschrift!

Belangrijkste bevindingen promotieonderzoek
Onderzoek naar BCRP heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht

BCRP-substraten

op diens beperkende rol in de opname van geneesmiddelen in

een rol spelen. Zo

bepaalde organen en de beschermende functie tegen schadelijke

kunnen verhoogde

lichaamsvreemde stoffen. Er is echter in toenemende mate bewijs

concentraties vrij

gevonden dat BCRP ook lichaamseigen moleculen, zoals foliumzuur,

heem schadelijk zijn

riboflavine (vitamine B2) en geconjugeerde steroïdhormonen

via inductie van oxidatieve stress en ontstekingsmediatoren en is

transporteert. Daarnaast kunnen verschillende moleculen de

hyperuricemie (verhoogde urinezuurspiegels) gecorreleerd met het

transportfunctie van BCRP verhinderen.

optreden van jicht, nierstenen, cardiovasculaire ziekten en chronische

Wij hebben aangetoond dat verschillende lichaamseigen moleculen,

nierziekten, en zijn verhoogde kynureninezuurconcentraties in

zoals verschillende steroïdhormonen en urinezuur, maar ook

verband gebracht met verstoringen in het energiemetabolisme en

lichaamsvreemde stoffen zoals de hormoonverstorende stoffen BPA,

diverse neurologische aandoeningen.

TBBPA, PFOS en PFOA het BCRP-gemedieerde transport kunnen

Voor wat betreft de eerdergenoemde hormoonverstorende stoffen

remmen. Daarnaast tonen onze resultaten aan dat wanneer de

zijn wij de eersten die aan hebben getoond dat bisfenol A (BPA)

functie van BCRP verminderd is, hetzij door remming hetzij door

en perfluor-octaanzuur (PFOA) getransporteerd worden door

de aanwezigheid van een inactiverend BCRP-polymorfisme, dit kan

BCRP. Wanneer bij de risicobeoordeling van dit soort stoffen geen

resulteren in ophoping van potentieel schadelijke BCRP-substraten

rekening wordt gehouden met de eventuele verminderde functie

zoals heem, urinezuur en kynureninezuur. Dit kan een verstorende

van beschermende eiwitten, zoals BCRP, worden de risico’s van deze

invloed hebben op een groot aantal cellulaire processen waarin deze

stoffen mogelijk onderschat.
Wat ga je doen na de promotie?
Sinds ongeveer een jaar werk ik als postdoc onderzoeker bij de
afdeling Drug Metabolism and Pharmacokinetics (DMPK) van Janssen
Pharmaceutica - Johnson & Johnson, Beerse, België. Ik werk onder
andere met Mario Monshouwer en Jan Snoeys aan een project met als
doel om in vitro levermodellen te ontwikkelen en te valideren om het
metabolisme en de dispositie van nieuwe medicijnen beter te kunnen
voorspellen.
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Door Henk Vijverberg

De huidige PET biedt een geheel Engelstalig, modulair

specifieke doel is een kerntaak van de PET. Daarnaast vormen de

opleidingsprogramma in toxicologie en toxicologische risicoanalyse

verschillende modules van het PET programma ook op zichzelf

dat bestaat uit

staande cursussen voor professionals die specifieke toxicologische

. In vervolg op een MSc opleiding

met een toxicologische basis verschaft het PET programma de

kennis willen verwerven of verdiepen. In ruim 25 jaar is de PET

theoretische kennis die - naast praktijkervaring - vereist is voor

uitgegroeid tot een werkelijk internationale opleiding met

erkenning als toxicoloog door de Nederlandse Vereniging voor

deelnemers afkomstig uit tientallen landen binnen en buiten

Toxicologie (NVT). Het aanbieden van dit programma voor dit

Europa. In de afgelopen jaren was het aantal deelnemers met de
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1

De PET is een formeel samenwerkingsverband van 8
Nederlandse universiteiten met Wageningen Universiteit
als penvoerder. Het opleidingskader wordt bepaald
in samenspraak met het Concilium Toxicologicum
van de NVT. Erkenning en registratie van toxicologen
berust bij de Registratiecommissie van de NVT. De PET
heeft een parttime coördinator en secretariaat en legt
verantwoording af aan een Commissie van Toezicht.

2

Eurotox (2012), zie: http://www.eurotox.com.

4

EMA: European Medicines Agency; EFSA: European Food
Safety Authority; ECHA: European Chemicals Agency;
ECVAM: European Centre for the Validation of Alternative
Methods.

5

Fowler J and Galli CL (2007) Toxicol. Lett. 168:192-199.

6

TRISK: European Toxicology Risk Assessment Training
Programme; Risk ASSETs: Risk Assessment and
Management - European Training Programme.

Nederlandse nationaliteit ongeveer even groot als dat met een

zoals verschillen in de financiering en het waarderen van onderwijs

andere nationaliteit. De persoonlijke contacten en de intensieve

tussen landen, en de financiering van de mobiliteit voor minder

uitwisseling van ideeën en inzichten tussen deelnemers onderling

draagkrachtige deelnemers. Overigens is het lastig om op Europees

en met docenten worden bij veel PET cursussen hoog gewaardeerd.

niveau een opleidingsprogramma structureel aan te bieden. Dat

Veel deelnemers aan het PET programma zijn jonge professionals aan

blijkt uit ervaringen met de TRISK en Risk ASSETs programma’s6.

het begin van hun carrière die steeds vaker ook een internationaal

Beide programma’s zijn met EU financiering in de periode 2009-2012

karakter heeft. Hiermee draagt het PET programma in zijn huidige

éénmalig uitgevoerd, maar ondanks het succes, de hoge waardering

vorm concreet bij aan de export en import (!) van toxicologisch

en de grote belangstelling zijn beide door gebrek aan structurele

gedachtengoed.

fondsen niet gecontinueerd. De continuïteit van de PET is te danken
aan de deelnemende universiteiten, die een solide structurele basis

Door harmonisering van wetgeving, richtlijnen en normen

voor het programma en voor de coördinatie ervan bieden, en niet

zijn Europese kaders ontwikkeld die de nationale regelgeving

minder aan de docenten en coördinatoren, die persoonlijk bereid

overstijgen en vervangen, ook op het gebied van de toxicologie en de

blijven inspanningen voor specifieke cursussen te leveren.

risicobeoordeling. Die ontwikkeling heeft geleid tot oprichting van
agentschappen die ondersteuning bieden aan het Europees beleid,

De situatie op het Europese speelveld geeft aan dat harmonisering

bijvoorbeeld inzake farmaca (EMA, 1995), voeding (EFSA, 2002),

van de opleiding tot professioneel toxicoloog niet op korte termijn

geproduceerde chemicaliën (ECHA, 2007) en de risico’s daarvan,

gerealiseerd zal worden. Het is de vraag of dat überhaupt noodzakelijk

maar ook voor alternatieven voor dierproeven (ECVAM, 1991)4. De

is. Pluriformiteit heeft ook een aantrekkelijke kant en de negatieve

consequenties van de implementatie van deze ontwikkelingen waren

kant ervan wordt minder prominent naarmate de uitwisseling van

en zijn nog steeds omvangrijk. Met het toenemend aantal experts

inzichten en ideeën tussen de verschillende landen intensiever is.

dat voor uitvoering vereist was, ontstond ook behoefte aan een

Bovendien verkeert de PET in de gelukkige omstandigheid dat het

standaard voor competenties en vaardigheden van professionals

programma al een sterk internationaal karakter heeft. Dat betekent

5

voor de Europese arbeidsmarkt . Een standaard - de Eurotox

niet dat we achterover kunnen leunen; het PET programma zal steeds

ERT guideline for registration - is in 2012 gepubliceerd, maar nog

vernieuwd en aangepast moeten worden en de PET stelt daarvoor

niet geconcretiseerd in specifieke eisen bij bepaalde onderdelen

ook middelen beschikbaar. Alleen door te vernieuwen en door hierover

van het voorgestelde programma (deel B van de guideline)2.

intensief met de betrokken partijen te communiceren zal de PET

Hierdoor wordt de vrije uitwisseling van onderdelen van nationale

een voorbeeldrol kunnen blijven spelen in de ontwikkeling van de

opleidingsprogramma’s belemmerd. Andere obstakels zijn de taal van

opleiding van professionals voor de Europese arbeidsmarkt van de

het toxicologisch jargon - met name voor de Frans- en Duitstalige

toekomst.

landen - en meer algemene zaken rond internationale uitwisseling,
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AIO/OIO TOXAFETTE
Door Jort Hammer

de toxafette
Stel jezelf voor en vertel over je AiO project

was ik erg geïnteresseerd in ecotoxicologie en modelleren en had ik

Mijn naam is Jort Hammer en ik ben werkzaam als PhD bij het

tijdens mijn laatste masterproject ook gewerkt aan surfactanten.

Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) aan de Universiteit

Dit onderzoek bevat van dit alles iets; het is een belangrijk punt in

Utrecht. Mijn aanstelling is in Utrecht, maar mijn PhD valt binnen

de ecotoxicologie, het gaat verder op surfactanten en omdat we in

een STW project dat ook deels aan de Universiteit van Amsterdam

de toekomst waarschijnlijk QSARs gaan opzetten komt er misschien

(UvA) wordt uitgevoerd. Binnen dit project werk ik samen met

ook een beetje modelleren aan te pas.

postdoc Joris Haftka. Ik doe onderzoek op het gebied van de
opzetten van een hydrofobiciteits-parameter voor surfactanten. De

Wat zijn de grootste struikelblokken die je tot nu toe
bent tegengekomen?

hydrofobiciteit zegt iets over hoe graag een stof zich in (hydrofiel)

Het voordeel en tegelijk nadeel van het ontwikkelen van een

of juist uit (hydrofoob) water wil bevinden. Een stof met een hoge

nieuwe methode is dat je iets wilt uitzoeken wat niemand nog

hydrofobiciteit zal in een mengsel van water en olie meer in de

eerder heeft geprobeerd. Het is veel trail and error en dus heel veel

olie-fase accumuleren, terwijl een stof met een lage hydrofobiciteit

laboratorium werk. Vaak wordt elke vraag ook weer beantwoord

(ook wel hydrofiel genoemd) in hogere concentratie in de water-

door 10 nieuwe vragen. Maar dit is iets waar alle PhDs mee te

fase te vinden zal zijn. Hydrofobiciteit bepaalt in het milieu daarom

maken hebben en dus ook niet echt een struikelblok. Ik denk dat

ook vaak hoe stoffen, als ze niet al direct worden afgebroken,

mijn grootste struikelblok tot nu is dat ik een niet al te veel ervaring

plakken aan sedimenten of accumuleren in cellen van organismen.

had in chemie en in laboratorium werk voor ik hiermee begon.

Kortom, het lot van veel persistente stoffen wordt bepaald door de

Ik had eigenlijk maar één master stage in een lab doorgebracht,

hydrofobiciteit. Om de hydrofobiciteit van de meeste persistente

mijn andere stage was een model schrijven en bracht ik dus vooral

stoffen (zoals DDT’s en PCB’s) te bepalen wordt er gewerkt met

achter de computer door. Daarnaast ben ik tijdens mijn master en

milieu toxicologie en mijn PhD is gericht op het ontwikkelen en

de octanol-water partitie

bachelorstudie (aardwetenschappen en oceanografie) ook nauwelijks

methode; waar simpelweg

in het lab geweest en was het chemie aandeel vrij oppervlakkig.

de verdeling tussen octanol

Gelukkig wist ik wel dat ik chemie eigenlijk een van de meest

(een hydrofobe fase) en

interessante onderwerpen vind om iets over te leren en was het dus

water (hydrofiele fase) wordt

geen obstakel om hierin te duiken. In het begin was het alleen wat

bepaald. Deze methode blijkt

overweldigend.

alleen niet voor alle stoffen
bijvoorbeeld oppervlakte

Lees je de TCDD wat vind je er van en heb je er zelf wel
eens wat in geschreven?

actieve stoffen die graag

Ik lees de TCDD eigenlijk alleen voor stukjes zoals deze zodat je meer

accumuleren tussen een

te weten komt over mensen om je heen, waar hun onderzoek over

hydrofiele en hydrofobe

gaat en wat de drive is. Voor de rest gaat het blad vaak over de meer

te werken. Surfactanten zijn

fase. Omdat de octanol-water methode op dit moment nog de

klassieke toxicologie dan over milieutoxicologie. Ik weet minder over

meest gebruikte methode is om hydrofobiciteit te bepalen en dit

klassieke toxicologie en daarom zou het wel interessant zijn om er

een belangrijke parameter is voor de goedkeuring van chemicaliën,

meer over te leren. Maar met mijn zeventriljard e-mails elke dag

wordt deze ook toegepast om de hydrofobiciteit van surfactanten te

blijft er toch weinig tijd over..

bepalen, hoewel we eigenlijk weten dat het voor deze stoffen niet
echt werkt. Daarom is dit project opgezet; om te zoeken naar een

Heb je nog goede tips voor mede-AiO’s?

andere methode om hydrofobiciteit van surfactanten te bepalen.

Gebruik je eerste jaar om je goed in te lezen over ALLES! Al is dit
wel moeilijk, want je weet nog niet erg goed wat je moet lezen als je

Waarom ben je juist dit project gaan doen?

nog niet weet welke kant je precies op wilt. Maar het is altijd handig

Ik wilde graag een onderzoek doen waarin ik meewerkte aan de

om een soort van verzameling te maken van informatie en artikelen

ontwikkeling van iets nieuws. Dus niet al een kant en klare methode

die je later kan terug vinden wanneer je daar behoefte aan hebt.

toepassen en daarmee een soort monitoring studie doen, maar iets

Ik heb dit gedaan door een programma te downloaden (Mendeley)

nieuws ontwikkelen waar op dit moment ook behoefte aan is. Verder

waarmee je een database van artikelen kunt maken. Je kunt stukken
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tekst highlighten, het gebruiken als citatie manager en ook
artikelen uitwisselen en versturen naar andere mensen. Ik heb
ondervonden dat dit erg handig is als je eigenlijk teveel artikelen

Naam: L.C. van Leeuwen

om handen hebt. Dit geld niet alleen voor artikelen maar ook voor

Opleider: Prof.dr. M. van den Berg

andere bestanden op de computer zoals data en documenten.

Datum inschrijving: 16-04-2014

Als je gelijk begint met een duidelijke map indeling en alles onder
duidelijke namen opslaat, scheelt je dat later heel veel tijd. Maar
ja, misschien ligt het ook wel aan mij, ik had namelijk vroeger
vaak iets van 200 “asdf” bestanden.

En voor de oude garde?
Niet zoveel!

Naam: M.H.C.M. Mulder
Opleider: Dr. P.J. Boogaard
Datum inschrijving: 16-04-2014
Naam: Dr. A.G.A. Welten
Opleider: Prof.dr.ir. I.M.C.M. Rietjens
Datum inschrijving: 16-04-2014

Vraag van Floris Groothuizen: “Hoe vind je het om op
zowel de UU als de UvA werk te moeten doen? Wat
vind je hier prettig/niet prettig aan, hoe verschillend
zijn de Universiteiten? Zijn er ook voordelen?”

Dr. W.A.A. Alhusainy, Onderzoeker Toxicoloog

Aan het werken op twee universiteiten zitten eigenlijk twee

Datum inschrijving 16-04-2014

kanten. Je bent bezig bij twee onderzoeksgroepen en hebt dus

Datum afloop registratie 16-04-2019

contact met twee keer zoveel onderzoekers. Soms merk je dat

Dr. ir. J.M. Balk, Onderzoeker Toxicoloog

dingen er op andere universiteiten heel anders aan toe gaan en

Besluit 1

kun je dat overnemen, maar ook kun je soms juist zien dat jouw

Datum inschrijving 16-04-2014

manier echt de beste is. Daarnaast is de UvA een hele andere

Datum afloop registratie 16-04-2019

omgeving dan het IRAS. Het is een heel open gebouw waar ook

I. van den Broek, Onderzoeker Toxicoloog

erg veel studenten rondlopen. Ook zitten er veel afdelingen naast

Besluit 1

elkaar; je loopt tien meter en opeens sta je met een astrofysicus

Datum inschrijving 16-04-2014

koffie te drinken. Daardoor kom je veel meer verschillende

Datum afloop registratie 16-04-2019

mensen tegen dan op het IRAS, maar tegelijk maakt het de

C. Graven, Deskundige Toegepaste Toxicologie

omgeving ook drukker en wat chaotischer. Als ik een tijdje niet op

Besluit 2

de UvA ben geweest vind ik het altijd weer fijn om in een meer

Datum inschrijving 16-04-2014

roerige omgeving te werken. Maar als ik dan weer terug kom op

Datum afloop registratie 16-04-2019

het IRAS voelt het heerlijk fijn om rustig mijn werk te doen. Je

Dr. M. Hadi, Onderzoeker Toxicoloog

moet een soort balans vinden denk ik.

Besluit 1

Besluit 1

Datum inschrijving 16-04-2014
Op dit moment ben ik veel bezig met het begeleiden van

Datum afloop registratie 16-04-2019

vier studenten op de UvA. Dit kost erg veel tijd en doordat ik

H.J. Heusinkveld MSc, Onderzoeker Toxicoloog

tegelijkertijd eigenlijk ook zelf onderzoek wil doen op het IRAS

Besluit 1

heb ik een erg strakke (en soms vermoeiende) planning met

Datum inschrijving 16-04-2014

reizen tussen de twee universiteiten. Iets anders dat ik opmerk

Datum afloop registratie 16-04-2019

is dat ik op beide universiteiten niet honderd procent aanwezig

R. Oosting, Deskundige Toegepaste Toxicologie

kan zijn. Alle onderzoeksgroepen houden natuurlijk meetings

Besluit 2

waarin presentaties gegeven worden, maar als je met twee keer

Datum inschrijving 16-04-2014

zoveel onderzoekers te maken hebt kun je natuurlijk nooit naar

Datum afloop registratie 16-04-2019

alle presentaties en meetings. Op die manier val je eigenlijk op

Dr. L. Razenberg-Gijsbers, Onderzoeker Toxicoloog

beide plekken net een beetje naast de groep. Op het IRAS ben

Besluit 1

ik eigenlijk die PhD die heel vaak in Amsterdam werkt en op de

Datum inschrijving 16-04-2014

UvA ben ik die PhD die heel vaak in Utrecht werkt. Ik merk dat ik

Datum afloop registratie 16-04-2019

nog een manier moet vinden om te kiezen welke dingen ik nu wil

Dr. O.L. Volger, Onderzoeker Toxicoloog

volgen en welke ik over wil slaan. Ik wil eigenlijk gewoon overal bij

Besluit 1

zijn natuurlijk!

Datum inschrijving 16-04-2014
Datum afloop registratie 16-04-2019

Het stokje zal worden overgenomen door Rianne Nederlof
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REGISTRATIECOMMISSIE

Door Frans Koeman

De Registratiecommissie Toxicologie (RT) bestond in het begin van

In 2013 werden geen nieuwe registratieaanvragen afgewezen. Ook

het verslagjaar uit de volgende leden: dr. P.J. Boogaard (voorzitter),

werd 1 toxicoloog op eigen verzoek uitgeschreven.

dr. C.W.M. Bodar (secretaris), mevrouw dr. A. Slikkerveer, mevrouw
dr. S. Kezic en dr. P.T.J. Scheepers. Dr. F.A.W. Koeman verzorgde de
administratie en hield het register bij ten kantore van de KNCV te

In het verslagjaar ontving de Registratiecommissie 15 aanvragen

Leidschendam.

tot opneming in de lijst van Toxicologen-in-Opleiding. Hiervan
werden reeds 11 aanvragen geregistreerd. De overige aanvragen
konden nog niet worden afgehandeld. De lijst bevat nu de namen

De RT heeft in het verslagjaar vier maal vergaderd (2 februari, 16

van 71 Toxicologen-in-Opleiding. Na voltooiing van hun opleiding zijn

mei, 9 oktober en 27 november), waarvan drie maal telefonisch. In

zij voor een groot deel verantwoordelijk voor de bovengenoemde

deze vergaderingen worden alle ontvangen aanvragen behandeld.

instroom in het Register van Erkende Toxicologen. Zie tabel 3.

Echter, niet alle aanvragen kunnen meteen worden afgehandeld,
onder andere door het ontbreken van gegevens, door het stellen van
aanvullende eisen, en dergelijke.

Het register bevatte op 31 december 2013 een totaal van 294
personen. In de database bleek bij een controle een aantal
inschrijvingen te staan met aanvragen van voor 2010 die verder

De lijst met Opleiders bevat 13 namen. De RT streeft ernaar dat

nooit zijn afgerond, maar in het verleden wel zijn meegeteld.

alle belangrijke opleidingsplaatsen in Nederland vertegenwoordigd

Hierdoor is het aantal ingeschrevenen lager dan vorig jaar. Zie

zijn in de lijst van Opleiders. Tien Opleiders zijn afkomstig uit

tabel 4.

het onderzoek en drie Opleiders zijn werkzaam in de toegepaste
toxicologie.

In 2013 werden 16 aanvragen tot opneming in het Register van
erkende Toxicologen ontvangen, waarvan negen als toxicoloog
onderzoeker en zeven als deskundige toegepaste toxicologie. Vier
aanvragen uit 2012 werden gehonoreerd. Vijf aanvragen zijn nog in
behandeling. Er is één verzoek afgewezen.
Zie tabel 1.

Het bureau van de Registratiecommissie Toxicologie attendeert
degenen die aan de beurt zijn voor herregistratie hierop. In het
verslagjaar liep voor 62 erkende toxicologen de registratie af. Om
uiteenlopende redenen vraagt niet iedere toxicoloog herregistratie
aan. In 2013 werden 56 herregistratie aanvragen gehonoreerd,
waarvan 12 nog daterend uit 2012. Ook konden 17 aanvragen tot
herregistratie niet meer in het verslagjaar worden behandeld. Geen
van de aanvragen tot herregistratie werd afgewezen. Zie tabel 2.
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REGISTRATIECOMMISSIE

Waarvan

Nog in

Geregistreerd

behandeling

Afgewezen

Ontvangen aanvragen in 2013

16

10

5

1

Nog openstaande aanvragen uit voorgaande jaren

4

4

0

0

- Deskundige Toegepaste Toxicologie

7

4

2

1

- Toxicoloog Onderzoeker

9

6

3

0

Aan de beurt voor herregistratie in 2013

62

Ontvangen herregistraties 2013*

44

Uitgevoerde herregistraties**

56

Volgens route

Openstaande herregistraties 2013

17

Uitgeschreven in 2013

1

*Inclusief twee herregistratieaanvragen reeds voor 2014;
**Achttien herregistraties nog uit 2012

Ontvangen in 2013

15

Geregistreerd in 2013

17

Nog in behandeling

4

Lijst Toxicologen-in-Opleiding 31-12-2013

71

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Register Erkende Toxicologen

272

269

283

289

298

305

294

Lijst Toxicologen-in-Opleiding

47

49

57

60

68

72

71

Uitgeschreven uit Register sinds openstelling: 129
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WERK VAN LEDEN UITGELICHT

Vanaf 2013 zal deze rubriek alleen nog via de website te raadplegen zijn. Mocht u werk van leden opgenomen willen hebben in de TCDD
dan kunt u een abstract van maximaal 100 woorden aanleveren inclusief een DOI code voor een directe link naar het betreffende artikel.
Een overzicht van het werk van leden vindt u hier.

Humane niercellen vergeleken:
van celmodel tot kunstnier.
Door J Jansen en C M S Schophuizen
Radboudumc; Department of Pharmacology and Toxicology, Physiology, Pediatrics

Wereldwijd worden ongeveer 2 miljoen nierpatiënten behandeld

cellijnen (ciPTEC-T1 en T2) zijn geïsoleerd uit nierweefsel. De primaire

met hemo-of peritoneaal dialyse. Helaas kan de huidige vorm

cellen werden geïmmortaliseerd door middel van virale transductie met

van dialyse niet de volledige nierfunctie overnemen en wordt

twee oncogenen. Het SV40t gen stimuleert de celdeling bij 33°C, waarna

slechts 15% van de afvalstoffen verwijderd. De ophoping van

de cellen verder differentiëren bij 37°C. Daarnaast houdt het hTERT gen

eiwitgebonden uremische toxines zorgt voor veel complicaties.

de telomeren op lengte en waarborgt daarmee de kwaliteit van de cellen.

Een biologische kunstnier die deze stoffen wel kan uitscheiden zou
daarom uitkomst kunnen bieden.

De cellijnen zijn vergeleken op verschillende punten die voor het gebruik
in een biologische kunstnier belangrijk zijn. Zo moeten ze eiwitgebonden

Op de afdeling farmacologie-toxicologie van het Radboudumc te

afvalstoffen kunnen verwijderen die in het bloed achterblijven

Nijmegen wordt al tientallen jaren uitvoerig onderzoek verricht op het

tijdens reguliere dialysebehandelingen. En om het mogelijk te maken

gebied van niertoxiciteit en de rol van transporteiwitten. Deze eiwitten

afvalstoffen actief te transporteren, is het cruciaal dat de cellen een

zijn belangrijk voor de verwerking van endogene en exogene afvalstoffen

lekvrije laag vormen op membranen.

waaraan het lichaam wordt blootgesteld. Sinds 2010 hebben de

De geteste cellijnen waren in staat om op membranen een mooie dichte

afdelingen farmacologie-toxicologie, fysiologie en kindernefrologie de

laag te vormen. Daarbij was het opmerkelijk dat de cellen afkomstig uit

handen ineengeslagen om een biologische kunstnier te ontwikkelen

nierweefsel (ciPTEC-T1 en T2) hiervoor geen extra collageen IV coating

binnen het BioKid consortium van het Biomedical Materials programma.

nodig hadden, in tegenstelling tot ciPTEC-U. Een mogelijke oorzaak voor

Een biologische kunstnier maakt gebruik van humane niercellen om

dit verschil kan liggen in de natuurlijke expressie van dit extracellulaire-

toxines/afvalstoffen uit het bloed van nierpatiënten te verwijderen.

matrixeiwit door de cellen uit nierweefsel. De onderzoekers toonden

In recent gepubliceerd onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen

namelijk aan dat collageen I en -IV 1 in ciPTEC-T1 en T2 veel hoger tot

niercellen geïsoleerd uit urine en cellen afkomstig van humaan

expressie komen dan in ciPTEC-U, waarin juist meer fibronectine 1 en

nierweefsel om zo tot het beste celmodel te komen dat in de toekomst

laminine 5 werd gevonden.

voor de kunstnier gebruikt kan worden.
Zowel ciPTEC-U als T1 en T2 brengen belangrijke transporteiwitten,
De onderzoekers Jansen en Schophuizen hebben de eigenschappen

die betrokken zijn bij de verwijdering van afvalstoffen, tot expressie

van drie humane conditioneel geïmmortaliseerde proximale

op gen- en eiwitniveau. De transportfunctionaliteit is aangetoond

tubulusepitheelcellijnen (ciPTEC) vergeleken (Experimental Cell

voor de organische-cationen opnametransporter, OCT2, en de efflux-

Research, april 2014). Een van deze cellijnen (ciPTEC-U) is afkomstig uit

pompen: P-glycoprotein (Pgp), Multidrug Resistance Protein 4 (MRP4)

een urinemonster van een gezonde vrijwilliger, terwijl de andere twee

en Breast Cancer Resistance Protein (BCRP). Ook vertonen de cellijnen
albumineopname en natrium-afhankelijke fosfaatopname, eveneens
twee belangrijke eigenschappen van de niertubulus.
De in Nijmegen ontwikkelde celmodellen blijken op het gebied van
transportfunctionaliteit zeer vergelijkbaar te presteren. Daarnaast
vormen de cellen lekdichte lagen op de geteste semi-permeabele
membranen, eventueel met extra coating. De onderzoekers
concludeerden dat beide cellijnen goede modellen vormen om de
fysiologie en farmacologie van de proximale tubulus te onderzoeken. De
gestimuleerde celdeling bij 33°C van deze functionele tubuluscellijnen
maakt het in de toekomst mogelijk om deze cellen op grote schaal in te
zetten voor de ontwikkeling van een biologische kunstnier.
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REISVERSLAG

Door Lize Deferme

On Monday I went to the first presentation on my checklist. Luckily

mechanisms induced by genotoxic and non-genotoxic carcinogens.

I headed towards the location on time because I got lost in the

A lot of people came by, the one more enthusiastic than the other.

different buildings and rooms. How many people were walking

In general, the four hours that I stood there, I was always talking

around there?! This first symposium was about alternative test

to someone that showed interest in my work. I received a lot of

methods, like the in vitro work I do myself. A second symposium

business cards of different people that would keep in touch about my

was focusing on predictive toxicity for risk assessment. These

work and possible collaborations.

symposiums where rather general, just like most of the other
presentations I attended.

On Wednesday I went to an
interesting talk about the

The most interesting part of the

advantages of toxicogenomics

meeting, and what helped me

in chemically induced liver

the most for my own research

damage and walked by dozens

where the poster presentations.

of stands from sponsors.

I had the opportunity to meet a
lot of new people in my field and

Thursday was the last day of

had interesting discussions about

the conference, I went to the

our research. I was especially
focusing on posters about oxidative
stress, non-genotoxic carcinogens
and epigenetics. Many posters
were about clinical toxicity and
carcinogenesis, not that much
epigenetics and -omics subjects

presentation of my promoter

5 3 rd
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t
P
4
hoeni
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Program

that morning, which was also
one of the last presentations of
the conference.
To conclude, the SOT annual
meeting was the biggest

where presented. However, I did

conference I have ever seen,

manage to talk to some people

not the most interesting, but

that used similar compounds and

it was a great opportunity to

techniques we are using at our

meet new people from different

department.

groups worldwide that were
interested in my work and

Tuesday afternoon I presented
my poster about oxidative stress

www.toxicology.org

gave me new insights and
prospections.
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THEMA

Door Paul Sessink
(Exposure Control Sweden AB,
www.exposurecontrol.nl)

Gezien de toxiciteit van cytostatica dienen veiligheidsmaatregelen in
acht te worden genomen voor ziekenhuismedewerkers die omgaan
met cytostatica zoals apothekersassistenten en verpleegkundigen.
Voorkomen moet worden dat zij aan cytostatica worden
blootgesteld. Met name is hierbij van belang de gezondheidsrisico’s
op lange termijn bij dagelijkse blootstelling aan kleine hoeveelheden
cytostatica.

De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om de
veiligheid te waarborgen van personen die beroepsmatig met
cytostatica omgaan, mede naar aanleiding van met name Nederlands
onderzoek dat eind vorige eeuw is uitgevoerd. Uit onderzoek bleek
dat het gezondheidsrisico (kanker) als gevolg van blootstelling aan
cytostatica hoger lag dan als acceptabel kon worden beschouwd.

van de werkomgeving. Daarbij is in overleg met betrokken disciplines

Dit heeft geleid tot richtlijnen en protocollen in ziekenhuizen die in

afgesproken dat contaminatie van werkoppervlakken en voorwerpen

de loop van de jaren zijn hernieuwd. Een onderdeel hiervan is het

na schoonmaak onder een bepaalde referentiewaarde moet liggen:

uitvoeren van veegtesten ten einde inzicht te krijgen in contaminatie

0,1 ng cytostaticum per cm2. Veel ziekenhuizen voeren deze
metingen met enige regelmaat uit. In zijn algemeenheid kan worden
gesteld dat de contaminatie van werkoppervlakken en voorwerpen
over de laatste jaren steeds verder afneemt. Af en toe worden
er nog uitschieters gevonden. Wellicht als gevolg van incidentele
calamiteiten. Onduidelijk blijft echter hoe de feitelijke blootstelling
is. Veegmonsters geven geen uitsluitsel over blootstelling. Er kan wel
degelijk contaminatie tijdens de werkzaamheden optreden maar dit
niet wordt gemeten omdat de veegmonsters veelal aan het einde
van de schoonmaak worden genomen.

Hoe ziet de situatie in de wereld om ons heen eruit? In het
algemeen kan worden gesteld dat de situatie in België, Scandinavië,
Duitsland, Oostenrijk en in mindere mate Frankrijk vergelijkbaar
is met Nederland. De rest van Europa scoort minder goed maar
langzamerhand treden er verbeteringen op. Ook Australië en Canada
scoren goed. In de VS en Japan is de situatie erg wisselend. Dit komt
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wellicht ook door de decentrale bereidingen buiten ziekenhuizen
waar de beschermende maatregelen aanzienlijk minder zijn. Dit
geldt ook voor situaties waar patiënten verspreid over het hele
ziekenhuis met cytostatica worden behandeld, situaties die moeilijk
beheersbaar zijn. Centralisatie kan een aanzienlijk verbetering geven.
Over het algemeen hebben de meeste landen richtlijnen en
protocollen die vaak afgeleid zijn van internationale standaarden
en richtlijnen opgesteld door brancheverenigingen van
ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen werkzaam in de
oncologie. Vaak zijn dit dikke boekwerken die weinig concreet
zijn. Validatie van protocollen en richtlijnen wordt niet uitgevoerd
waardoor alles op papier klopt maar de praktijk wel eens heel anders
kan uitpakken. Dit blijkt uit situaties waarbij de blootstelling van
ziekenhuismedewerkers is gemeten door middel van analyse van
urinemonsters. Soms zijn de resultaten verbijsterend: continue
blootstelling aan cytostatica. Af en toe is het mogelijk de oorzaak
met behulp van interventies op te sporen. Dat blootstelling niet
beperkt blijft tot ziekenhuispersoneel blijkt uit een recent Japans
onderzoek waarbij familieleden van met cytostatica behandelde
patiënten zelf aan deze cytostatica werden blootgesteld. Helaas
werden betrokken familieleden niet geïnformeerd over de risico’s en
waren zij niet in staat adequate beschermende maatregelen voor
zichzelf te treffen. Nu is de vraag: hoe is deze situatie in andere

die aan de buitenzijde zijn voorzien van extra bescherming in de vorm

landen en zullen er vergelijkbare resultaten worden gevonden?

van plastic folie (‘sleeve’) toe. Hierdoor wordt voorkomen dat reeds

Samengevat kan worden gesteld dat er in veel landen nog

voor aanvang van de bereiding contaminatie op de buitenzijde van

aanzienlijke verbeteringen noodzakelijk zijn. Uiteraard wordt dit

de flacon leidt tot contaminatie van de werkplek. Daarnaast worden

beperkt door de financiële mogelijkheden in elk land.

bereidingen met spuit en naald en het gebruik van spikes steeds
meer vervangen door bereidingen en toedieningen met behulp van
gesloten systemen (‘closed-system drug transfer devices’). Deze
systemen zijn ‘airtight’ en ‘leakproof’ en voorkomen het vrijkomen
van cytostatica in de werkomgeving. Ook worden er steeds meer
robots gebruikt die de bereiding van apothekersassistenten
overnemen. Een overweging die bij de aanschaf van robots mede
een rol speelt is verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het
bereide cytostaticum voor de patiënt maar ook verbetering van
de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. De monotone
handelingen bij de bereiding van cytostatica leiden tot steeds
meer RSI klachten en werving van apotheekmedewerkers is een
toenemend probleem.

Uit onderzoek dat wij over de laatste 20 jaar wereldwijd hebben
uitgevoerd blijkt dat substantiële verbeteringen kunnen worden
bereikt bij het gebruik van ‘gesleevede’ flacons cytostatica, het
Aangezien wereldwijd steeds meer mensen kanker krijgen is de

gebruik van gesloten systemen en bereiding met robots. Daarnaast

verwachting dat het aantal cytostatica behandelingen navenant

dienen ziekenhuismedewerkers continu te worden getraind in het

zal toenemen. Dit impliceert tevens een toename van het risico

werken volgens goede gevalideerde technieken en procedures en is

op blootstelling van beroepsgroepen die omgaan met cytostatica.

het van belang om de bewustwording van de risico’s in het omgaan

Gelukkig zijn er goede ontwikkelingen te melden die het risico

met cytostatica op peil te houden.

kunnen verminderen. Zo neemt het gebruik van flacons cytostatica
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REACTIES NIEUW ONTWERP

online poll

Door Barae Jomaa

The online poll that we conducted drew a good number of responses and the
opinions were varied. The majority of readers thought that the new logo was
“modern”, “fresh” and even “beautiful”. However, many also thought it reminded
them too much of other well-known logos or just didn’t find it to their taste.
As to the TCDD itself, many pointed out that it was difficult to read

Your comments are very valuable and we have relayed them to the

pages when printed on standard A4-sized paper as they would

design and layout team. In response, they have already made some

end up with two small pages per sheet. Moreover, some of the

adjustments and we invite you to inform us by email (redactie@

readers didn’t like to have strong backgrounds behind text either

toxicologie.nl) in case you think that your comments have still

due to lower readability or increased ink use. The respondents were

not been addressed. Thanks to all those who have contributed

generally pleased with the color combinations but a fifth think that

by sending us their feedback though the online poll as it was

improvements can still be made in that regard.

instrumental in helping us further improve the updated design.

TCDD PROMOTIELADDER

De redactie zou graag in de TCDD een overzicht 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,
titeldeze
van het
Heb je voor
ruimte nog iets interessants?
proefschrift) naar redactie@toxicologie.nl

Leerstoelgroep Toxicologie
Wageningen Universiteit 3e Kwartaal 2014

Would you like to network with your colleagues in toxicology,
meet potential new employers or employees and hear about
the latest developments in innovative toxicity testing? Then
you really should visit the NVT Jubilee Annual Meeting in
Veldhoven on 19-20 June 2014!

Promovendus: M. K. Prinsen

Don't hesitate and visit www.

Promotiedatum: 03.10.2014 om 11.00 uur

toxicologie.nl for registration

Plaats promotie: aula Wageningen Universiteit

and the latest program

Promotoren: Prof.Dr.R.A.Woutersen (Wageningen Universiteit

updates!

2nd Announcem

ent

“Integrated To
xicity
Testing”
State-of-the-ar
t

and TNO Voeding); Prof.Dr. C. Hendriksen (Institute for
Translational Vaccinology (Intravacc) Bilthoven

Register today for one day

Copromotor: Prof. Dr. C. A.M. Krul (Innovative testing in life sciences

or for both days using the

chemistry, Utrecht University of Applied Sciences and Business

following registration

Line Manager Refinement, Reduction and Replacement of Animal
Testing TNO)

35 th Anniversary
Meeting of the
Netherlands So
ciety of Toxic
ology
19 & 20
NH Hotel and Con June 2014
ference Centre
Koningshof
Veldhoven, The
Netherlands

www.toxicologi
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REISVERSLAG

Door Martje de Groot

On Monday morning the meeting was officially opened with a

On Wednesday, again my morning started with a combination of

plenary key lecture on “The origins and future of pluripotency and

attending lectures in the “Neuro/glia toxicity and the role of oxidative

cellular reprogramming” by Sir John B. Gurdon. After this interesting

stress” session and looking at posters in the “Developmental

first lecture, I headed to the exhibition hall where I could set up my

neurotoxicity II” poster session. The afternoon was filled with

poster for the “Neurotoxicity: General” poster session. The session

different posters and an interesting lecture on the history of the

contained many different topics. Although I was the only one to

3R’s; from Russel and Burch to 21st century toxicology. In the evening

present a poster on electromagnetic fields, my poster entitled

the Neurotoxicology Specialty Section organized a reception where

“Assessment of the Neurotoxic potential of 50 Hz Extremely Low-

we could meet up with other neurotoxicologists to enjoy drinks and

Frequency Electromagnetic Fields in naïve and chemically-stressed

snacks.

PC12 cells” was well-visited and I got a lot of interesting questions.

On Thursday a lot of people were clearly leaving or had already left,

Furthermore, the poster session was a great opportunity to meet

so the conference centre was noticeably less crowded. Nevertheless,

up with different people in the field of in vitro neurotoxicology.

the hall where the poster sessions were held was still well-visited

The rest of the day I switched between two symposia on AOPs

and I took some time to chat with other researchers from the

and neuroimmune crosstalk in neurotoxicology. I finished the

Netherlands and to say goodbye to my colleagues. For me however,

scientific part of my day by visiting the SOT/EUROTOX debate on

Thursday was not the last day of this trip; together with some

nonmonotonic dose-responses at low dose levels.

colleagues I stayed a few more days to enjoy Arizona!

Tuesday started with a workshop session on the challenges of

I would like to thank the NVT for providing me with the funds to visit

applying AOPS in neurotoxicology, organized by Ellen Fritsche and

the SOT this year. Overall it was a very interesting conference with

Anna K. Price, both of whom I have read many articles. After the

a perfect balance between science and network opportunities and

workshop, I hurried on to the exhibit hall to visit an interesting

time in the evenings to eat and drink with colleagues from different

poster on neuronal development and outgrowth in vitro. In the

universities and businesses.

afternoon I attended lectures from the “Developmental toxicity
from chemical mixtures” session and visited different posters in the
“Developmental neurotoxicity I” poster session.
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