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NIEUWS VAN HET BESTUUR

THEMA
Door Flemming Cassee

EUROTOX Awards

Hazard
Safety
Lijkt me een mooi onderwerp om binnen de NVT op te pakken in de

bedreigend. Als we onder elkaar zijn zien we vooral uitdagingen. We

verschillende secties en wellicht bij de komende jaarvergadering te

willen weten hoe een stof kan leiden tot een ongewenst effect in

bespreken.

mens, dier of plant. We willen graag onze inzichten aanwenden om
ziekte en sterfte door blootstellingen aan stoffen te voorkomen.
We zoeken naar allerlei chemische eigenschappen en fysische
kenmerken om te voorspellen wat een nieuwe stof met vergelijkbare
karakteristieken zou kunnen gaan doen in een organisme. Dat blijkt
nog steeds een hele lastige opgave. Ondertussen gaan de innovaties
door en vooral op het gebied van nanotechnologie kunnen we de
ontwikkelingen eigenlijk niet bijhouden. De recente ontwikkelingen
bij de universiteit van Maastricht laten zien dat het testen van
stoffen in dieren (al dan niet voor medische toepassingen) veel
neemt toe maar deze zijn nog niet in een fase dat de gegevens

Tot slot, EUROTOX 2014. In de huishoudelijke vergadering kwamen

eenvoudig door de risicobeoordelaars worden meegenomen in hun

niet veel noemenswaardige zaken aan bod. Er was wel veel aandacht

afwegingen. In een maatschappij die op allerlei vlakken steeds

voor opleiding en registratie waar Bas Blaauboer nog steeds een

meer risicomijdend is geworden (gedreven door aansprakelijkheid?)

belangrijke rol vervult. Verder was ik onder de indruk van de kwaliteit

komen we daardoor wel in een spagaat. Het kan niet anders dan

van het congresprogramma. Als dat in Porto volgend jaar weer

dat in de komende jaren we een verandering moeten inzetten naar

zo is dan zou het toch mooi zijn als er meer dan 35 Nederlanders

omgaan met onzekerheden, juist ook om niet de rem te zijn voor de

deelnemen.

van stoffen wordt ingezet. Safer-by-design. Allemaal zaken die
zeker rondom het dossier nanomaterialen een grote rol spelen.
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quality. However, it seems that other European countries are more

in het kader van EUROTOX blijken (te) vaak naar andere Europese

successful in acquiring scientific awards at EUROTOX. Therefore

landen te gaan. Het bestuur nodigt daarom graag Nederlandse

The NVT board would like to call upon Dutch academia and research

universiteiten en onderzoeksinstellingen uit om excellente

institutes to nominate excellent candidates for these EUROTOX

kandidaten te nomineren voor de Eurotox awards. Instructies

awards. Please visit the EUROTOX website and follow the

hiervoor kunt u vinden op de EUROTOX website:

instructions for nominations for the:

•

•

Eurotox Young Scientist Award:
Eurotox Merit Award:
http://www.eurotox.com/the-merit-award/

E
 urotox Young Scientist Award:
http://www.eurotox.com/eurotox-young-scientist-award/

•

E
 urotox Merit Award:
http://www.eurotox.com/the-merit-award/

Graag ook even een e-mail sturen naar secretaris@toxicologie.nl,

Please also send an e-mail to secretaris@toxicologie.nl, so we

dan weet het bestuur welke kandidaten in de race zijn!

know you are in the race!

Nieuwe bestuursleden
Flemming Cassee (voorzitter) heeft biologie

Minne Heringa (secretaris bestuur) is

gestudeerd in Utrecht en na zijn studie bij

afgestudeerd in de scheikunde en milieukunde

TNO in Zeist zijn promotieonderzoek verricht

(UU), en gepromoveerd bij Joop Hermens bij

op de gecombineerde werking van aldehydes

het IRAS. Zij heeft daarna acht jaar gewerkt

op de luchtwegen. Vandaar uit is hij terecht

bij KWR, op het gebied van de humane

gekomen bij de afdeling Inhalatietoxicologie bij

toxicologie van drinkwater, met name

het RIVM waar hij zich richtte op de nadelige

genotoxiciteitsmetingen in drinkwater. Nu

gezondheidseffecten van deeltjesvormige

werkt zij sinds anderhalf jaar bij het Centrum

luchtverontreiniging (fijn stof). De laatste jaren heeft hij zich

voor Veiligheid Stoffen en Producten (VSP) bij het RIVM, op het

verbreed richting veiligheid en risico’s van nanomaterialen vanuit

gebied van REACH, nanodeeltjes in voeding en kinetiek in een

het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid. De

nieuwe risicobeoordelingsstrategie.

afgelopen 10 jaar heeft hij in de redactie van de TCDD gezeten

discussie kan oproepen. De roep om high “through-put” systemen

toxicologische kennis al in een vroeg stadium van de ontwikkeling

excellente kwaliteit, maar… wetenschappelijke onderscheidingen

•

Toxicologie, risico’s, het klinkt voor de buitenstaander eng en

dat we meer spreken over ‘safety’ in plaats van ‘hazard’ en dat onze

The (eco)toxicological research in The Netherlands is of excellent

http://www.eurotox.com/eurotox-young-scientist-award/

Na tien jaar met veel plezier in de redactie van de TCDD en website te hebben
gezeten werd het tijd voor een andere rol in de vereniging. Dat vonden de
twee vorige voorzitters Martin en Nico kennelijk en dus ben ik per juni de
nieuwe voorzitter, mede vanuit mijn aanstelling bij het IRAS als hoogleraar
Inhalatietoxicologie. Die functie heb ik naast mijn werk bij het RIVM waar ik
mij voornamelijk bezig houd met luchtverontreiniging en nanomaterialen.

innovaties die onze overheid zo sterk stimuleert. De trend is dan ook

Het (eco)toxicologisch onderzoek in Nederland is natuurlijk van

waar hij verantwoordelijk was voor de website.

My name is Rob Stierum and I am happy to
be the new member of the NVT Board. After

Peter Theunissen is aangetreden als

obtaining my PhD from Maastricht University

penningmeester in het nieuwe bestuur van de

in genetic toxicology and a fellowship at

NVT. Na zijn studie Bio-Medische wetenschappen

the National Institutes of Health, USA, I am

aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft hij

currently heading the systems toxicology

tijdens zijn promotieonderzoek een in vitro model

activities at TNO. My drive is the integration

voor neurale ontwikkelingstoxiciteit ontwikkeld

of toxicology, ICT technology, systems biology and bioinformatics

bij het RIVM en de Universiteit Maastricht. Hij

and apply this towards the development of alternatives to animal

is op dit moment werkzaam bij het RIVM, de Hogeschool Utrecht

testing, as well as improving human exposure assessment. Recent

en het CBG, waar hij onderzoek doet naar alternatieven voor

example projects along these lines are the ZonMW funded ASAT

dierproeven binnen de ontwikkelingstoxicologie.

Knowledge Base project as well as the EU FP7 HEALS Exposome
project.
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NIEUWS VAN DE SECTIES

THEMA

Sectie
Geneesmiddelentoxicologie
Vooraankondiging lustrum symposium 2015
Op 5 februari 2015 zal met een voorjaarsymposium de sectie geneesmiddelentoxicologie haar
vijfjarig bestaan memoreren. Als thema is ditmaal gekozen ‘Mode of action – mechanistic studies
to understand the relevance of toxicity for humans’. Het bestuur is druk doende om met de kennis
en onderzoekservaringen uit de acacemische wereld, industrie en de regulatoire overheid een
boeiend programma samen te stellen. Als keynote spreker is Alan Boobis uitgenodigd.
Alan Boobis is hoogleraar Biochemische Farmacologie aan

injury (Bob v d Water, LUMC), Interspecies verschillen in

het Imperial College London, alwaar hij ook leiding geeft aan

toxiciteit van oligonucleotiden (Cathaline den Besten, Prosensa

de Public Health England Toxicology Unit. Hij is of was lid van

Therapeutics), insulines en borstkanker (Kris Siezen, CBG),

tal van adviescommissies op het terrein van de toxicologie en

clozapine-geinduceerde agranulocytosis (Jan Commandeur, VU)

risicoschatting, waaronder IPCS werkgroepen, JECFA en ILSI-HESI.

en mechanistisch onderzoek in toxicologie van farmaca (Eric de

Zijn huidige onderzoek richt zich op mechanistische toxicologie,

Waal, Johnson&Johnson).

metabolisme van geneesmiddelen, en onderzoek naar biomarkers
waaronder eiwit-gebaseerde benaderingen.

Er zal ook gelegenheid zijn posters te presenteren, waarbij een
jury de beste zal belonen met een prijs.

Het concept programma omvat verder onderwerpen als de
rol van de retinoic acid pathway in developmental toxicity

Het symposium zal plaatsvinden op de VU, Amsterdam.

(Aldert Piersma; RIVM;), RNAi screens en drug-induced liver

Verslag PhD dagen

NVT Jubileum Jaarvergadering Veldhoven
Op 19 en 20 juni 2014 zijn de NVT jubileum dagen gehouden in
Veldhoven. Daar waar tijdens eerdere NVT dagen altijd één AiOdag was, is er dit keer besloten om het programma voor de AiO’s/
OiO’s en MSc studenten te integreren in het hele programma.
Daarbinnen werden wel aparte sessies voor deze studenten
gehouden, maar ook werden er sessies gemengd met studenten en
mensen uit het werkveld. Uiteraard was er ook gelegenheid om een
poster te presenteren en er vielen ook meerdere prijzen te winnen.
Daarnaast was er een workshop netwerken voor AiO’s die helemaal
vol was en meerdere sessies waarin studenten en experts uit het
veld ruim de tijd kregen om over van alles en nog wat te praten.

Door: Suzanne van
den Berg, Sander Dik
en Marieke Meijer

De eerste dag begon gelijk goed, met in één van de eerste sessies de
presentatie van de uiteindelijke winnaar van de AiO presentatieprijs.
Dat wisten we uiteraard toen nog niet, maar de lat lag gelijk hoog.

Presentatieprijs

Tijdens de eerste echte AiO-sessie werd ook gelijk duidelijk dat
het prima te doen is om je eigen onderzoek in slechts 5 minuten te
presenteren, in de zogenoemde speed-presentaties. Zowel tijdens

De prijs voor de beste wetenschappelijke presentatie gegeven
tijdens de NVT AIO-dagen en NVT Jaarvergadering, gehouden op
19 en 20 juni 2014 te Veldhoven, wordt uitgereikt aan:

de AiO sessie op donderdag als de AiO sessie op vrijdag is niemand
over de tijd gegaan tijdens die (maar ook de langere) presentaties.

Posterprijs

Datzelfde kon zeer zeker niet gezegd worden van de presentaties

Sectie
Risicobeoordeling

Sectie
Milieutoxicologie

van niet-AiO’s/MSc studenten, dus dat is wat ons betreft een dikke

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie:

pluim voor iedere student die tijdens deze dagen een presentatie
heeft gehouden.

Prof. Dr. N.M. van Straalen
Voorzitter NVT

De prijs bestaat uit 1000 euro
voor het printen van een proefschrift

Ook dit jaar waren er weer veel posters te bezichtigen, 64 officieel
ingediend en zelfs nog een aantal posters die op de dag zelf

Aankondiging najaarsbijeenkomst:
“Nanodeeltjes, klein maar niet fijn?”

MCT goes underground

Speedpresentatie
js
priNVT
Namens het bestuu

opgehangen zijn. Er zaten volgens de juryleden veel posters tussen TCDD
die erg goed waren, alleen vonden ze het jammer dat ze steeds zo
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19 en 20 juni 2014
Nederlandse Vereniging voor Toxicologie

snel weer door moesten om echt alle posters te kunnen bezichtigen.
Op vrijdag 7 november organiseert de Sectie MilieuChemTox haar

Gelukkig hadden we een internationaal jurypanel van zeven juryleden

Op donderdag 30 oktober 2014 zal de Sectie Risicobeoordeling

jaarlijkse symposium: MCT goes underground, met keynotes

zodat elke poster (en ook de presentaties natuurlijk) bekeken is door

een wetenschappelijke bijeenkomst met als thema: de risico’s van

over grondwaterverontreiniging met arseen, schalie gas en de

meerdere juryleden.

nanodeeltjes verzorgen bij WUR Toxicologie, collegezaal C8 in het

bescherming van grondwaterorganismen. Er is een postersessie voor

scheikunde gebouw (Dreijenplein 4 6703 HB, Wageningen).

de allerjongste wetenschapper (BSc/MSc) met een prijs van 100 euro

Wij als AiO vertegenwoordigers van het organisatiecomité hebben

voor de beste poster. Tenslotte zullen 6 genomineerden voor de MCT

het erg leuk en leerzaam gevonden om een zo goed mogelijk

Voor meer info klik hier. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan

proefschriftprijs (1500 euro) een lezing verzorgen waarna de winnaar

programma samen te stellen voor alle AiO’s en MSc studenten. We

Stra
Prof. Dr. N.M. van
Voorzitter NVT

kunt u zich kosteloos aanmelden bij Ans Punt (ans.punt@wur.nl),

bekend gemaakt wordt. Voor meer info klik hier.

hopen dat jullie dit ook daadwerkelijk zo vonden. Wij willen jullie

De prijs bestaat uit
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Secretaris NVT

een boekenbon van

50 euro

allen bedanken voor de zeer geslaagde twee dagen. Op naar het

bij voorkeur per e-mail.
Meer informatie over de activiteiten van de sectie

volgende jubileum!

Milieutoxicologie zijn te vinden op www.milieuchemtox.nl
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THEMA

THEMA

dierproefgeluiden en ook mij werd wel eens gevraagd of het niet
anders kon dan met dieren (hoewel ik er niet veel gebruikte tijdens
mijn onderzoek).
Vanuit deze vraag gaat het gesprek voort en al snel reizen we door
de tijd door Bas’ indrukwekkende carrière heen (voor meer details
klik hier).
Wat is de mooiste kans/prijs/compliment geweest tijdens je
carrière?
Het mooiste was een workshop in 1991 over Parallel Testing
van de European Research Group for Alternatives to Toxicology
Testing (ERGATT). Tijdens deze workshop werd voor het eerst
gesproken over integraal testen. Verschillende studiegebieden

Interview met
Bas Blaauboer

werden verdeeld zoals neurotoxicologie, immuuntoxicologie en
orgaantoxicologie. Als laatste bleef het onderwerp kinetiek over.
Noem het wederom serendipiteit dat dit onderwerp bij mij kwam
te liggen. Vanuit ERGATT zijn de eerste projecten geïnitieerd om
vraagstukken gezamenlijk vanuit meerdere disciplines te bekijken en
te onderzoeken wat het onderliggende werkingsmechanisme van de
toxische reactie kan zijn. Ik wil het belang van dit soort internationale
“praatclubs” benadrukken. Deze clubs initiëren vaak grootschalige
veranderingen. Zo is ook ECVAM, het European Centre for Validation
of Alternative Methods begonnen.

Op 1 januari van dit jaar ging Bas Blaauboer met pensioen na een lange
carrière in de toxicologie. Ter gelegenheid van zijn emeritaat werd op 27
juni een afscheidssymposium gehouden getiteld “De toxicologie op de
schop”. Tijdens dit symposium was de zaal zeer goed gevuld, evenals het
programma. Tijdens verschillende presentaties werd zowel teruggeblikt
op- als vooruit gekeken naar de toekomst van- “de alternatieven”. Voor de
redactie genoeg reden dus om bij Bas Blaauboer langs te gaan en terug te
blikken op zijn carrière in de toxicologie.

Tijdens de ESTIV meeting (die Bas zelf mee organiseerde dit jaar)
werd er gedebatteerd over de vraag of proefdieren binnen 5 jaar
afgeschaft konden worden. Bas, wat denk jij hier zelf van?
In november 2001 werd een rapport van de Gezondheidsraad
gepubliceerd waaraan ik heb meegewerkt. In dit
rapport wordt aangegeven dat een strategische

heroriëntatie van het huidige stelsel van richtlijnen voor het
onderzoek naar de toxiciteit van chemische stoffen wenselijk
is. Alleen door het veranderen van de richtlijnen kunnen nieuwe
toxicologische inzichten worden benut1. Binnen 5 jaar vanaf nu
verwacht ik niet dat het al is gelukt, maar mijn verwachting is wel
dat als mijn AiOs van nu met pensioen gaan er geen dierproeven
meer nodig zijn om de toxiciteit van stoffen te identificeren en
risicobeoordelingen uit te voeren. Dan zal het experimentele werk
zich richten op chemie en cellulaire processen en het integreren van
deze kennis. Ik heb altijd al geroepen: “meer kennis met minder
dieren” en dat kan best eens géén proefdieren worden.
En ben je van mening dat eerst de regelgeving omtrent testen op
proefdieren/alternatieven moet worden aangepast, of dat er juist
eerst betere modellen moeten worden ontworpen en gevalideerd?
Binnen de cosmetica was het de regelgeving die als eerste werd

Door: Martje de Groot

aangepast. Dit heeft er mede toe geleid dat de Adverse Outcome

en Femke Affourtit

Pathway (AOP) voor sensibilisatie zover ontwikkeld is. Idealiter
zouden de twee hand in hand moeten gaan. Helaas gaat er een
lange tijd overheen voordat alternatieven voor dierproeven worden
geaccepteerd en geïmplementeerd binnen de regelgeving. Een

Op een heerlijk zonnige dinsdagmiddag in juni vertrekken wij daarom

Bercken, Milieutoxicologie door Jan Koeman en cellulaire toxicologie

duidelijk voorbeeld hiervan is de LD50 test. Voor de OECD richtlijn

naar Maarssen, gewapend met een heerlijk taartje, voor een feestelijk

door Hans Wit. Na het behalen van mijn doctoraalexamen was er

401 over de oral rodent LD50test heeft het meer dan 20 jaar geduurd

interview met Bas. Al op de oprit worden wij verwelkomd door Bas,

een mogelijkheid om in de tropen te werken in de plantenfysiologie.

voordat die geschrapt werd en vervangen door alternatieven.

zijn vrouw Marianne en hun hond Sylke. In de prachtige tuin beginnen

Deze kans werd echter niet snel concreet en toen er een vacature

wij vervolgens bij het begin…

vrij kwam bij Veterinaire Farmacologie en Toxicologie vroeg de

Op dit moment is Marie-Jeanne Schiffelers in de afrondende fase van

toenmalige hoogleraar Herman van Genderen of ik die positie

haar promotieonderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische

Wanneer is je interesse ontstaan voor alternatieven voor

wilde vervullen. Je kunt het dus serendipiteit noemen dat ik in de

factoren die de regulatoire acceptatie en gebruik van “alternatieven”

dierproeven?

toxicologie ben terecht gekomen. Mijn promotieonderzoek ontstond

beïnvloeden. Ik ben een van haar begeleiders in dit boeiend proces.

Dit begon al vroeg in mijn carrière, namelijk tijdens mijn studie

overigens ook uit een milieu vraagstuk: “waaraan gaan vogels

biologie, waar ik als één van de bijvakken toxicologie koos. In

dood?”. Men dacht dat een van de oorzaken zou kunnen liggen

die tijd was er veel aandacht voor milieu toxicologie. Dit was

in de oxidatie van hemoglobine in de rode bloedcellen en tijdens

de tijd van “Silent Spring” en het ontstaan van verschillende

mijn promotie heb ik deze processen “uitgevogeld” in bloed van

toxicologiegroepen; denk aan Neurotoxicologie door Joep van den
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Japanse kwartels. Vanuit de maatschappij klonken toen al anti-

1

Gezondheidsraad. Onderzoek gezondheidsrisico's stoffen: een

gerichtere benadering. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001;
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Joep van den
Bercken Award 2013
Every year the society awards the Joep van den Bercken Award, named
after the Utrecht University neurotoxicologist Joep van den Bercken, to
the best PhD thesis defended in the past year. In the beginning of the year
nominations can be made by professors in the field of toxicology. A jury is
formed under chairmanship of the society’s president who evaluate the
submissions on the basis of: ‘originality’, ‘scientific quality’, ‘contribution to
toxicological science and risk assessment of chemicals’ and ‘Presentation’.

By Nico M. van Straalen, on
behalf of the 2014 jury of the
Joep van den Bercken Award.

Wij lazen dat jij “Alternatieven” geen goed woord vindt,

Als eerbetoon aan de Utrec
htse neurotoxicoloog
Prof. Dr. Joep van den Berck
en is door de NVT en
het IRAS een prijs inges
teld ter stimulering van
het
onderzoek van jonge toxico
logen.

welk woord zou jij liever gebruiken?

In addition to the president, the jury this year consisted of prof. dr.

Alternatieven op wat? Nee, we verbeteren met
voortschrijdend inzicht en we ontwikkelen nieuwe
voor mens en milieu. Het diermodel is zelden “de golden

teach the ones that can”. Het opleiden van jongeren vind
ik enorm belangrijk. Ik heb de POT dan ook vele jaren met
veel plezier gedaan.

En wie denkt dat Bas nu enkel nog geniet van zijn welverdiende vrij
tijd heeft het mis!
En hoe ziet het gepensioneerde leven er uit voor Bas Blaauboer?
Ik ben nu sinds 1 januari 2014 officieel met pensioen, maar eigenlijk
ben ik drukker dan ooit!! Mijn plan was om 1-2 dagen per week
nog te werken aan lopende projecten en zaken die ik nog graag wil
afronden (redactie: hier valt Marianne hem bij door op te merken die
IRAS aanwezig zou zijn…). Maar als ik terugkijk ben ik sinds januari
al op ácht (inter-) nationale wetenschappelijke bijeenkomsten
geweest (!!) en ben ik ook nog redacteur van Toxicology in Vitro tot
eind 2015. Daarnaast ben ik ook al gevraagd om deel te nemen in
verschillende advisory boards voor Horizon 2020.
Maar natuurlijk ben ik af en toe oppas opa, ben ik soms enkele
dagen per week aan het klussen in het huis van mijn dochter en doe
ik, zoals al 35 jaar, aan toneel bij Maarssens toneelgroep “Voetlicht”.

recommended occupational exposure limit. The Hague: Health
Council of the Netherlands, 2014; publication no. 2014/03
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De prijs bestaat uit een
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T O X I C O L O
G I E

“Still going strong” dus, die Bas Blaauboer!
Voor meer informatie over Bas Blaauboer klik hier

Prof. Dr. F.R. Cassee
Vice-voorzitter NVT

geldbedrag van 1000 euro

NV T

T O X I C O L O
G I E

Nederlandse Vereniging

work submitted is evidence of the international frontier position of

1-2 dagen dan de dagen zouden zijn dat Bas daadwerkelijk op het

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

Prof. Dr. N.M. van Straale
n
Voorzitter NVT

work to test systems and field work. The jury believed that the

Dat is een lastige keus, maar in dat geval zou ik denk ik

schreef over educatie: “If you cannot change the world,

ssie:

note their diversity, ranging from biomedical and pharmacological

(jonge) toxicologen en het onderzoek naar alternatieven?

eens met Thomas Hartung en Marcel Leist over onderwijs

Namens de selectiecommi

submissions. It was extremely satisfying to study these theses and

Wat kies je als je moet kiezen tussen het opleiden van

dat je mensen opleidt die het wel kunnen”, of zoals ik

:

The jury was pleasantly surprised about the high quality of all

onderbouwde modellen.

“als jezelf de verandering niet voor elkaar krijgt, zorg ervoor

Voor het proefschrift getiteld

Neurodevelopmental Toxic
ity Detection
by Transcriptomics in an
Embryonic
Stem Cell Differentiation
Assay

There were eight nominations that met the criteria for assessment.

standard” en we zijn op zoek naar beter wetenschappelijk

2014 wordt uitgereikt aan:

Peter T. �eunisse�

dr. Sanja Kezic.

modellen die een betere voorspelling geven van de risico’s

toch gaan voor onderwijs. Ik wil graag een quote aanhalen:

De Joep van den Berckenprijs

Ruud Woutersen, prof. dr. Bas Blaauboer, prof. dr. Jan Meulenbelt and

voor Toxicologie

Institute for Risk Assessme

nt Sciences

toxicological sciences in the Netherlands, both in biomedical and
environmental applications.
The Joep van den Bercken award 2013 was given to dr. Peter
T. Theunissen for his thesis entitled “Neurodevelopmental
toxicity detection by transcriptomics in an embryonic stem cell
differentiation assay”, which was defended at the Maastricht
University on March 1st, 2013. Supervisors were prof. dr. J.C.S.
Kleinjans, prof. dr. A.H. Piersma and dr. J.L.A. Pennings. The work
was mainly conducted at the RIVM laboratories in Bilthoven. The
jury qualified the thesis as a monument:
1.	of quality, evidenced by journal publications in some of the best
journals of toxicology such as Toxicology, Toxicological Sciences,
Toxicology and Applied Pharmacology, Reproductive Toxicology,
Frontiers in Bioscience and Toxicology Letters. The output is

that the number of test animals needed for the assessment

impressive both in quality and in volume.

of neurotoxicity in prenatal neurological development can be
reduced significantly.

2.	of risk assessment, evidenced by two European and international
patent applications and contributions to a Health Council report.

3.	of presentation, evidenced by not only a commendable writing

After validation of the results the new neurotoxicity test will

style and clear organization of work, but also by a remarkable

be useful in prenatal risk assessment. It may be expected

lay-out.
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PROEFSCHRIFT PROMOPRAATJE

Proefschrift
promopraatje

Door Suzanne
van den Berg

Proefschrift
promopraatje

Door Nynke Evers

Van juli 2010 tot juni 2014 heb ik gewerkt aan het
testen en valideren van nieuwe concepten die
gebruikt kunnen worden in de risicobeoordeling van
plantaardige voedingssupplementen die genotoxische
en carcinogene ingrediënten bevatten. Dit
promotieonderzoek heb ik uitgevoerd bij de afdeling
Toxicologie aan de Wageningen Universiteit onder
begeleiding van prof. dr. ir. Ivonne Rietjens en dr. ir Ans
Punt. Mijn promotie vond plaats op 2 juni 2014.

In september 2009, direct na het afronden van mijn MSc.
studie Voeding en Gezondheid, ben ik begonnen aan mijn
promotieonderzoek bij de afdeling Toxicologie van de Wageningen
Universiteit, in samenwerking met MSD. Met dank aan mijn
promotoren prof. dr. John Groten, prof. dr. ir. Ivonne Rietjens en
copromotor dr. Twan Ederveen heb ik dit promotieonderzoek op 13
juni jl. af mogen ronden met de succesvolle verdediging van mijn
proefschrift getiteld ‘Factors influencing ER subtype-mediated
cell proliferation and apoptosis’.

Belangrijkste bevindingen promotieonderzoek

plantaardige

Oestrogene stoffen kunnen celproliferatie en apoptose veroorzaken.

Ook heb ik

Vaak wordt “natuurlijk” gelijkgesteld aan “veilig”. Echter, sommige

bestanddelen op

Deze processen zijn belangrijk bij het ontstaan en bestrijden

onderzoek

plantaardige voedingssupplementen kunnen natuurlijke stoffen

de risico’s van

van (borst)kanker. Een oestrogeen kan aan twee verschillende

gedaan naar de

bevatten die nadelige gezondheidseffecten kunnen hebben,

alkenylbenzenen, het

oestrogeenreceptoren (ER) binden waarbij het een tegengestelde

interactie van

zoals alkenylbenzenen waaronder estragole, methyleugenol en

zogeheten matrix

werking kan bewerkstelligen. Binding aan ERα bevordert

beide ERs met

safrole die carcinogeen zijn. De risicobeoordeling van plantaardige

effect. De MOE

celproliferatie. Binding aan ERβ gaat de werking van ERα tegen. Ik

verschillende

voedingssupplementen die genotoxische en carcinogene ingrediënten

methode bleek geschikt

heb gebruik gemaakt van het T47D-ERβ-borstkankercelmodel waarin

coregulatoren, wanneer de ERs agonisten of antagonisten binden.

bevatten is niet gemakkelijk.

voor risicobeoordeling en een combinatie van de geteste methoden

ERα/ERβ-verhoudingen die in verschillende weefsels voorkomen

Hieruit bleek een zeer beperkt verschil in interactie van coregulatoren

maakt het zelfs mogelijk een risicobeoordeling uit te voeren in

kunnen worden geïmiteerd. Welke ERα/ERβ-verhoudingen precies

met ERα of met ERβ bij een bepaald ligand. Wel konden, op basis

Tijdens mijn promotieonderzoek zijn er verschillende

afwezigheid van toxicologische informatie en om het matrix effect te

nodig waren om weefsels na te bootsen en hoe die te bereiken in de

van de ligandafhankelijke verschillen, de verschillende oestrogene

methoden getest voor de risicobeoordeling van plantaardige

bestuderen. Bovendien werd duidelijk dat het gebruik van sommige

T47D-ERβ-borstkankercellen heb ik in het onderzoek vast kunnen

stoffen worden geclusterd.

voedingssupplementen waaronder de Margin of Exposure (MOE)

plantaardige voedingssupplementen geen reden geeft tot zorg

stellen onder andere dankzij een samenwerking met het ziekenhuis

Verder heb ik gekeken naar effecten van borstkankermedicijn

methode, fysiologisch gebaseerde kinetische modellering en

ondanks de aanwezigheid van alkenylbenzenen in lage concentraties.

de Gelderse Vallei, Maastricht University Medical Centre en MSD

tamoxifen dat in het lichaam wordt omgezet naar de actieve

een methode voor het testen van mogelijke effecten van andere

die mij hebben voorzien van humaan weefsel. Uit de resultaten van

metaboliet 4-hydroxytamoxifen. In het T47D-ERβ-model blijkt

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het PlantLIBRA project (acroniem

mijn studies bleek dat vooral de ERα/ERβ-verhouding in de cel en de

dat 4-hydroxytamoxifen zowel apoptose als celproliferatie kan

voor PLANT food supplements: Levels of Intake, Benefit and Risk

receptorvoorkeur van de oestrogene stoffen bepalen of celproliferatie

stimuleren. 4-Hydroxytamoxifen werkt ERα tegen en remt

Assessment). Dit project, een Europees samenwerkingsproject, was

of apoptose wordt gestimuleerd.

celproliferatie als in (kanker)cellen relatief veel ERα en weinig ERβ

gericht op het bevorderen van het veilig gebruik van plantaardige

aanwezig is, maar als er relatief veel ERβ en weinig ERα aanwezig

voedingssupplementen. Meer informatie over het PlantLIBRA project

is dan werkt 4-hydroxytamoxifen juist ERβ tegen en zorgt daardoor

is terug te vinden op: http://www.plantlibra.eu/web/

voor meer celproliferatie. Dit zou gebruikt kunnen worden om na te
gaan hoe (kanker)cellen zullen reageren op het medicijn tamoxifen.

Wat doe je na je promotieonderzoek?
Sinds maart 2013 werk ik als toxicologisch risicobeoordelaar

Wat doe je nu, na je promotie?

voedselveiligheid op de afdeling Risk Analysis for Products in

Inmiddels werk ik alweer een half jaar als regulatory affairs

Development (RAPID) bij TNO, Zeist. Mijn werk is gericht op het

officer bij VSM Geneesmiddelen bv in Alkmaar, waar ik samen

verzamelen en evalueren van de toxicologische eigenschappen en de

met een paar fijne collega’s onder andere productdossiers opstel

mogelijke risico’s van stoffen in voeding.

en productinformatie check voor geneesmiddelen, medische
hulpmiddelen en cosmetica.
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AIO/OIO TOXAFETTE

WERK VAN LEDEN UITGELICHT
Door Rianne Nederlof

De Toxafette
Stel jezelf voor en vertel over je aio project:
Ik ben Rianne Nederlof en werk bij de afdeling Experimentele

Wie of wat inspireert je binnen de toxicologie en wat
wil je na je promotie doen?

Intensive Care en Anesthesiologie (LEICA) in het AMC in Amsterdam.

Ik heb niet echt één persoon die mij inspireert. Wat mij opvalt is dat

Ik onderzoek hoe mitochondrieel gebonden hexokinase II (HKII)

vrijwel alle toxicologen die ik ken erg enthousiast zijn over hun vak.

celdood in het hart kan voorkomen. HKII is een glycolytisch enzym

Dat heb ik zelf ook. Ik word heel blij van alles wat met toxicologie te

dat zich op twee verschillende plekken in de cel kan bevinden, los

maken heeft.

in het cytosol of gebonden aan de mitochondriën. Als HKII aan de

Ik weet nog niet precies wat ik na mijn promotie wil doen, al komt

mitochondriën gebonden is, is de (hart)cel beschermd tegen celdood.

dat moment al wel redelijk dichtbij. Ik vind onderzoek doen wel erg

Dit is één van de mechanismen waarmee onder andere morfine

leuk. Al zou ik graag wat meer translationeel onderzoek doen. Vorig

en insuline ischemie/reperfusie schade aan het hart beperken.

jaar heb ik de PET cursus Risk Assessment gedaan en ook dat werk

Een grote hoeveelheid mitochondrieel gebonden HKII is trouwens

sprak mij aan.

ook één van de redenen dat kankercellen zo moeilijk te doden
gebonden HKII het

Lees je de TCDD, wat vind je ervan en heb je er zelf wel
eens iets voor geschreven?

hart beschermt.

Ik scroll altijd door de TCDD en zie dan wel veel interessante artikelen

Dit doe ik zowel

staan. Dan bedenk ik me dat ik die later nog eens moet lezen als ik

in Langendorff

wat meer tijd heb, maar dat vergeet ik helaas. Ik heb nog nooit iets

geperfundeerde

voor de TCDD geschreven.

zijn. In mijn project probeer ik uit te vinden hoe mitochondrieel

muizenharten, als in
patiëntenstudies.

Heb je nog tips voor mede AIOs
Als het allemaal even tegen lijkt te zitten bedenk dan dat je er niet

Waarom ben je juist dit gaan doen?

alleen voor staat. Je begeleider(s) willen ook graag dat je promoveert

Zowel tijdens mijn bachelorstage als mijn masterstage heb ik veel

en zullen je ook zeker helpen als jij het even niet meer ziet zitten.

met mitochondriën gewerkt. Daarbij heb ik ontdekt dat zij een heel

Dus als het even wat minder gaat en je weet niet meer wat je moet

belangrijke rol spelen in veel ziekteprocessen en celdood. Hierdoor

doen, geef dit dan aan.

ben ik erg enthousiast geraakt over de werking van mitochondriën.
de mitochondriën. Dat sprak mij erg aan. Daarnaast vind ik het leuk

Welke aio zou je voor deze Toxafette willen voorleggen
en welke vraag zou je hem/haar willen stellen?

dat dit project ook de link legt tussen dierproeven en patiënten.

Ik zou deze Toxafette willen voorleggen aan Abdul Alajlouni, AiO aan

Het is interessant om in dieren uit te zoeken of iets werkt, maar

de Wageningen universiteit. Ik zou hem willen vragen waarom het

uiteindelijk is het van belang dat het in patiënten ook werkt. Dat is je

voor hem belangrijk is de registratie voor erkend toxicoloog te halen.

Dit project kijkt naar veel verschillende werkingsmechanismen van

uiteindelijke doel.

Wat zijn de grootste struikelblokken die je tot nu toe
bent tegengekomen?
De eerste jaren heb ik mijzelf teveel werk op de hals gehaald. Mijn
begeleider verzon allerlei leuke en interessante zijprojecten die ik ook
graag wilde doen en waar ik dan ook meteen mee begon. Alles leek
mogelijk en het was allemaal vast niet zo veel werk. Totdat dingen
tegen begonnen te zitten en ik op een gegeven moment heel veel
halve projecten had lopen en er bij allemaal niet veel uitzicht was
op afronding. Toen heb ik bedacht dat ik eerst de dingen af moest
maken die af moesten. Als er dan nog tijd over is kan ik altijd nog
aan die andere dingen beginnen.
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CRACK IT award voor
Radboudumc in Nijmegen
Nieuw platform om medicijngerelateerde niertoxiciteit te testen
Medicijn gerelateerde niertoxiciteit is een relevant probleem bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Ongeveer 1 op de 5 medicijnen in klinische fase 3 komt nooit op de markt vanwege de ontwikkeling
van niertoxiciteit. Om deze bijwerkingen te voorkomen en eerder te herkennen, heeft het Britse NC3Rs
(National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research) de CRACK IT
Challenge NephroTube opgezet. Een wedstrijd waarin 4 wetenschappelijke teams in de eerste ronde hun
proof-of-concept konden aantonen.
Een team onder leiding van Dr. Martijn Wilmer en Dr. Roos

te kweken, waarbij de cellen kleine buisjes vormen. Het platform

Masereeuw van de afdeling Farmacologie-Toxicologie van het

is geschikt voor computer gestuurde apparatuur en maakt

Radboudumc in Nijmegen is uitgeroepen tot winnaar met hun plan

high-throughput screening mogelijk. De combinatie van een

om een humane nier cellijn in een microfluidic microtiter platform

robuust humaan niercel model met een microfluidic platform

te kweken. De prijs ter hoogte van €1.3 miljoen werd gesponsord

in een microtiterplaat maakt het plan erg aantrekkelijk voor de

door GSK, Pfizer en Roche, waarmee het team hun model verder zal

farmaceutische industrie in hun geneesmiddelenontwikkeling.

ontwikkelen en het gebruik van dierproeven door de farmaceutische
industrie kan worden verminderd.

De eerste resultaten zijn zeer veel belovend en reden om het team
de CRACK IT Award toe te kennen. De onderzoekers hebben van

De groep in Nijmegen heeft een niercellijn ontwikkelt, waarin

drie verschillende typen medicijnen kunnen aantonen dat de cellen

belangrijke eiwitten, de farmacon- transporters functioneel tot

inderdaad reageren zoals eerder in klinische studies is aangetoond

expressie komen. Deze transporters zorgen voor het verwijderen

en dat er functionele nierbuisjes in de microtiterplaat kunnen worden

van afvalstoffen of lichaamsvreemde stoffen, zoals medicijnen,

gekweekt. Verdere optimalisatie van het model, waarbij een groter

uit het bloed via de urine. Door de functionele expressie van de

aantal medicijnen getest zullen worden in de komende drie jaar, zal

meeste farmacon-transporters heeft het Nijmeegse model een hoge

moeten uitwijzen hoe groot de voorspelbaarheid van het nieuwe

voorspelbaarheid om niertoxiciteit aan te tonen na blootstelling aan

systeem is. Daarnaast moet uitwijzen of dit platform inderdaad het

nieuwe stoffen. Een van de problemen met de huidige methoden

gebruik van dierproeven zal verminderen, en de industrie sneller

is juist de lage voorspelbaarheid. Robuuste in vitro modellen met

veiligere medicijnen op de markt kunnen brengen.

de juiste expressie van drug transporters zijn niet of nauwelijks
beschikbaar en ook diermodellen voorspellen klinische toxiciteit
onvoldoende. Wanneer een farmaceutisch bedrijf al hoge kosten
heeft gemaakt voor een potentieel medicijn worden de bijwerkingen
in de nier pas herkend, waardoor het product niet naar de markt
kan worden gebracht. Bovendien kleven er ethische bezwaren aan
het gebruik van dierproeven. De reden voor NC3Rs om de CRACK IT
Challenge NephroTube uit te schrijven. NC3Rs is een fonds van de
Britse overheid dat het gebruik van dierproeven wil verminderen door
het samenbrengen van industrie, midden- en kleinbedrijven met de
wetenschap.
In samenwerking met het Leidse MIMETAS B.V. en het Zwitserse
FHNW is het de onderzoekers in de proof-of-concept studie gelukt
om de cellen met behulp van microfluidics in een microtiterplaat
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RIVM en
groene chemie

Door Charles Bodar (RIVM,
Centrum voor Veiligheid van
Stoffen en Producten)

De chemie verduurzaamt. Op verschillende manieren wordt geprobeerd de carbon footprint van
chemische stoffen en afgeleide producten terug te dringen. Niet alleen tijdens de productie uit een
grondstof, maar juist ook bij de keuze van die grondstof. Biomassa, vooral allerlei plantaardige en
dierlijke reststromen, gaat een steeds belangrijkere rol spelen als grondstof in de chemie. Met biomassa
heb je een hernieuwbare bron in handen die – in potentie- veel beter scoort op de duurzaamheidsladder
dan aardolie. Terug naar (over-over-)grootmoeders tijd waar de natuur de basis vormde voor lijmen,
kleurstoffen, brandstof, enz. In de moderne biobased economy gaan de processen alleen op veel grotere
schaal en met zeer geavanceerde (bio)technologie. Deze ontwikkelingen vragen om RIVM-toxicologen
met een brede blik!

Afval is grondstof

van de manieren om dat te bereiken is door het vervangen van

De biobased economy biedt grote kansen voor het bedrijfsleven. De

de zeer zorgwekkende stof door een andere stof met dezelfde

moderne consument vraagt steeds meer om duurzame producten.

functionele eigenschappen, bijvoorbeeld een oplosmiddel, maar

Ook het beleid zet in op een kentering als onderdeel van een

zonder de gevaareigenschappen. We zetten in op het maken

circulaire economie waar afval niet meer bestaat: afval is grondstof!

van een dubbelslag door de industrie: maak niet alleen een

Brussel, maar ook de chemische industrie, stellen de ambitieuze

veiligere stof, maar doe het ook vanuit duurzame, hernieuwbare

doelstelling dat binnen enkele decennia een belangrijk deel van

bronnen, zoals biomassa. Nederland is bij uitstek een land om

de stoffen en producten afkomstig is uit hernieuwbare bronnen,

hierin successen te boeken. Ons land heeft immers kennis in huis

zoals biomassa. Het aanbesteding- en inkoopbeleid van de overheid

van zowel chemie als landbouw, en is een van ‘s werelds

gaat zich hier ook op richten, zo stelde EZ-minister Kamp onlangs

koplopers in biotechnologie. Samen met collega’s van

tijdens een debat over groene groei. Dit alles moet bijdragen aan

de WUR kijkt het RIVM naar de mogelijkheden

het terugdringen van de emissies van broeikasgassen en het loopt

van biobased alternatieven. Het RIVM werkt

vooruit op de eindigheid van fossiele grondstoffen.

bovendien in publiek private samenwerking
(PPS) met kennispartners en bedrijfsleven

Visie RIVM

naar een ‘safe(r) and sustainable design’

Het RIVM volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de biobased

van stoffen en producten, onder meer

economy. Onze visie is dat de biobased chemie kan en moet zorgen

voor een biobased isolatieschuim

voor veilige en duurzame processen en producten. We willen een

uit afvalstromen van de papier- en

verantwoorde transitie naar een biobased economy faciliteren

houtindustrie.

Biobased alternatieven

zeer zorgwekkende stof klinkt mooi.

Een belangrijk RIVM-speerpunt is de biobased vervanging van zeer

Royal Haskoning DHV voerde in

zorgwekkende stoffen. Dat zijn veelal CMR5-stoffen of stoffen die

opdracht van het RIVM een verkennende

voldoen aan de PBT -criteria. Het (inter)nationale stoffenbeleid,

studie uit naar de milieu-impact van

bijvoorbeeld REACH, is erop gericht om de blootstelling van mens

de procestechnologie in diverse biobased

en milieu aan deze stoffen zo veel mogelijk terug te dringen. Eén

productieketens. Het blijkt dat de milieudruk

5
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van het petrobased proces. Dat komt onder meer door de inzet van

de productie van biodiesel uit afgewerkte vetten uit de voedingsbran-

allerlei chemicaliën (of energie) om de biomassa te bewerken voordat

che. Probleem daarbij is dat de huidige wet- en regelgeving vaak nog

deze de productielijn in kan. Bovendien heeft de petrobased industrie

onvoldoende is ingesteld op het hergebruiken van afvalstromen. De

de laatste decennia veel gedaan om hun processen schoner en

regels passen nog niet altijd in ‘het circulaire doen en denken’. RIVM

energiezuiniger te krijgen. De biobased partners zitten op dat punt

ondersteunt beleidsmakers bij het maken van keuzes om onnodige

soms nog meer in een ontwikkelfase. Groot voordeel is natuurlijk wel

belemmeringen weg te nemen. Dat vraagt om het kiezen van andere

dat zij het groene goud, biomassa, als hernieuwbare bron in handen

invalshoeken. Hoe weeg je, bijvoorbeeld, de aanwezigheid van wel-

hebben.

licht enkele milieugevaarlijke moleculen in een biotische reststroom
tegenover de veel lagere carbon footprint bij het hergebruik ervan? Je

Criteria duurzame biomassa

hebt immers geen tankwagens nieuwe grondstof nodig, en waar is

Biomassa is niet op voorhand duurzaam. Iedereen kent de

dan het milieu uiteindelijk het meest bij gebaat? RIVM-toxicologen

voorbeelden van de eerste generatie biobrandstoffen met de

en duurzaamheidspecialisten (LCA) van binnen en buiten het RIVM

ongewenste verdringing van landbouwareaal voor voedselproductie.

vinden elkaar bij het gezamenlijk oplossen van deze vragen. Het RIVM

Het RIVM denkt volop mee over de duurzaamheidscriteria voor

maakt hiervoor onder meer gebruik van de duurzaamheidservaring bij

biomassa in diverse nationale werkgroepen en commissies. Dat is

collega’s van het Copernicus instituut.

geen sinecure. Hoe definieer je duurzaamheid? Hoe zorg je dat je
criteria-set in de praktijk werkt en ook eenvoudig en transparant

Toxicologie in breder perspectief

te handhaven is? Het is cruciaal om hier grip op te krijgen, want

Veiligheid en duurzaamheid zullen onlosmakelijk verbonden zijn in de

de biobased economy vraagt om grote investeringen in de keten.

nabije toekomst, waarbij sociaal-economische aspecten minstens zo

Linksaf slaan, terwijl rechtsaf beter was, kan grote maatschappelijke

belangrijk zijn. De groene chemie daagt RIVM-toxicologen uit om mee

gevolgen hebben. Het maken van de goede keuzes speelt ook bij de

te denken in een breder perspectief. Alleen zo dragen we echt bij aan

eerder genoemde biobased alternatieven voor gevaarlijke stoffen.

een verantwoorde transitie naar een biobased economy.

In het REACH autorisatie-proces onderzoeken de EU lidstaten
of er mogelijk veiligere alternatieven zijn voor de ‘substance of

Meer informatie vind u hier

very high concern’. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
en RIVM gaan nu wijzen op de kansen om het zowel veilig als
duurzaam te doen. Niet alleen voor het product, maar

Of neem contact op via charles.bodar@rivm.nl of
evelyn.heugens@rivm.nl

ook voor het productieproces. Voorwaarde
is dan wel dat je in staat bent om
die combinatie van veiligheid én
duurzaamheid goed te kunnen
beoordelen. Er is behoefte
aan een geïntegreerd
afwegingskader als
onderdeel van de socioeconomische analyse
in REACH.

instrumentarium

Groene goud
Een biobased alternatief voor een

6

biotische reststromen als grondstof. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan

Afwegings-

door oog te houden voor zowel veiligheid van mens en milieu als
duurzaamheid. Biobased is niet per definitie veilig en duurzaam.

van het biobased proces in sommige productielijnen groter is dan

6

Carcinogeen, Mutageen of Reprotoxisch
Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch

Het afwegen van
veiligheids- en duurzaamheidsaspecten
is ook belangrijk
voor het RIVM bij alledaagse vraagstukken
rond de inzet van allerlei
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THEMA
By Martijn van
Velthoven and
Barae Jomaa

Career advice

Reproduceerbaarheid
in de toxicologie

Door Flemming Cassee

Een ander aandachtpunt waar een aantal editors van toxicologische tijdschriften
zich zorgen over maken is reproduceerbaarheid. In een uitstekend redactioneel
door Gary Miller, Editor-in-Chief van Toxicological Sciences, bespreekt hij de
kwestie van de reproduceerbaarheid1 van wetenschappelijke manuscripten2.
Een belangrijk onderwerp en één die steeds meer aandacht heeft gekregen de
laatste tijd van onderzoekers, tijdschriften en subsidieverstrekkers.

in 11 bullet points
We meet Wageningen University professor
Ivonne Rietjens and Radboud University
professor Jan Hendriks in Wageningen for a
double interview in a restaurant during a wet
summer day. Over dinner we tried to get all
kinds of sensational news, views and opinions
out of these two toxicology professors. Jan
and Ivonne ultimately steered the discussion
towards what can be summed up as career
advice in 11 bullet points.

In een recent redactioneel in Particle and Fibre Toxicology

Toch blijft het een uitdaging om hypothese gedreven onderzoek

wordt hier verder op in gegaan omdat juist bij onderzoek naar

te doen en daarbij verschillende benaderingen te kiezen om

vaste stoffen de toxiciteit niet t alleen wordt bepaald door

de hypothese te testen, bij verschillende doseringen, en met

de hoeveelheid uitgedrukt in massa, maar dat ook een tal

verschillende tijdspunten waarop een effect wordt gemeten, en

van andere karakteristieken bepalend zijn . De vraag is ook of

daarbij aandacht te hebben voor genoeg herhaalde onafhankelijke

reproduceerbaarheid samengaat met de wijze waarop onderzoekers

waarnemingen en negatieve en positieve controles.

3

worden beoordeeld (publiceer veel), de reactie van editors op een
studie die een andere studie heeft geprobeerd na te doen (gebrek

Lees hier meer.

aan originaliteit) en de steeds korter durende projecten (geen
ruimte om een studie nog eens over te doen).
Collins FS, Tabak LA: Policy: NIH plans to enhance reproducibility. Nature 2014, 505:612-613
Miller GW: Improving reproducibility in toxicology. Toxicol Sci 2014, 139:1-3.
3
Poland CA, Miller MR, Duffin R and Cassee F .The elephant in the room: reproducibility in toxicology . Particle and Fibre Toxicology 2014, 11:42
1

2

1. Know your driver(s)
Jan Hendriks en Ivonne Rietjens

2. Know what your expertise is
3. What to say in the media and when to say it

The full interview text can be found here

4. Combine risks and benefits

A biography of Jan Hendriks can be found here

A biography of Ivonne Rietjens can be found here

Reisbeursverslagen
Report on ESTIV 2014, Egmond aan Zee

Can we get rid of the animal experimen-

Reisbeursverslag ISSCR, Vancouver

By Reiko Kiwamoto

tation in toxicology within five years?

Door Sjors Schulpen

5. Make the impact of what you do as broad as possible

By Mohammed Ariful Islam

6. Toxicological risk assessment is vital for any toxicologist

The 18th meeting of the International

In June 10-13 I have participated in the 18th

Van 18 juni tot 21 juni vond het international

Congress on In Vitro Toxicology (ESTIV) was

7. Have a view on government policy

International Congress on In Vitro Toxicology,

society for stem cell research (ISSCR) congres

held from 10 to 13 June 2014 in Egmond aan

ESTIV2014 with my poster. The title above

plaats in Vancouver, Canada. Het congres

Zee, the Netherlands. There were around

8. Be prepared for the end of science because it might be near…

was the most attractive session for me.

werd gehouden in het Vancouver Convention

270 people participating from all around

What do you think? Will it be possible for us

Centre. Een indrukwekkend gebouw, zowel van

the world. The organizers selected the

9. Be efficient and proactive

to completely avoid animal testing within

buiten als van binnen. Het is gelegen aan de

right place and had good timing since the

the coming five years? On the other way of

haven van Vancouver met uitzicht op Stanley

weather was amazing throughout the week.

saying, will it be possible for us to develop

park en Noord Vancouver aan de overkant van

10. Reflection is crucial

Working on kinetic modeling, this was an

sufficient in vitro technics within this coming

het water. Het congres vond dit jaar voor de

interesting opportunity for me to broaden my

five years to predict human risk effectively?

12de keer plaats met 3300 deelnemers.

11. Share your view on the future

knowledge about the developments in in vitro

I can imagine that you are moving your head

technologies in toxicology.

horizontally and in fact for science these five

Lees hier meer.

years are a very short time. However, hopefully

Click on each bullet point to learn more!

Read more here

we will reach the level in near future.
Read more here
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