NUMMER 4
DECEMBER 2014

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

THEMA: AfscHEid
IN MEMORIAM:
FRANS VAN DER KREEK
DUBBELINTERVIEW MET
ANNEMARIE EN DAAN
PRIJS VOOR JONATHAN NICOLAS
KERSTPUZZEL

Toxicologische Communicatie, Data en Documentatie

3 Redactioneel

Bestuur
F.R. (Flemming) Cassee, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam

Minne Heringa, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
M.S. (Marleen) Teunissen, WIL Research
Peter Theunissen
S. (Suzanne) Heemskerk, UMC St Radboud
Rob Stierum, TNO Kwaliteit van Leven

4 Nieuws van het bestuur
5 In memoriam dr. Frans van der Kreek
6 Nieuws van de secties
7

Quick & Dirty: Hoe sneller en meer gegevens over toxiciteit
van stoffen generen?
Op donderdag 12 maart 2015 organiseert de Sectie
Arbeidstoxicologie samen met de Contactgroep Gezondheid

Secretariaat

en Chemie (CGC) een middagsymposium over de recente

Minne Heringa, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
Postvak 1
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
E-mail: secretaris@toxicologie.nl

ontwikkelingen op het gebied van het sneller en effectiever

Redactie
Femke Affourtit, RPS advies- en ingenieursbureau bv
Jacqueline Biesterbos, Radboud universitair medisch centrum
Martje de Groot: tel. 06 - 49791400
Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Barae Jomaa, Wageningen UR
Samantha Kloet, Wageningen UR
Martijn van Velthoven: tel. 06 - 15905791
Unilever R&D Vlaardingen

Bestuursvergaderingen 2015

kunnen beoordelen van gezondheidsrisico’s als gevolg van
beroepsmatige blootstelling aan stoffen.

8 Dubbelinterview Annemarie van Weezel en Daan Touw
In een restaurant in Utrecht heeft de TCDD redactie een gesprek
met twee (relatief) nieuwe hoogleraren toxicologie, Daan
Touw (Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en Klinische
Toxicologie, RuG/UMC Groningen) en Annemarie van Wezel
(Water Quality and Human Health, KWR/UUtrecht), om hun visie
op de toxicologie te peilen onder het genot van een hapje en een
drankje.

26 januari, 16 maart, 18 mei, 21 september, 23 november

Lidmaatschap en Adreswijzigingen
Marjan Sewradj-Mulder
Ledenadministratie NVT
p/a KNCV
Postadres: Postbus 249, 2260 AE Leidschendam
tel. 070 - 337 87 97 fax 070 - 337 87 99
Via NVT website na inloggen http://www.toxicologie.nl
E-mail: ledenadministratie@kncv.nl
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij de NVTledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk
of per e-mail een opzegging heeft ontvangen. Hiervan ontvangt u een
bevestiging.

Contributie NVT
Incl. abonnement TCDD 50,= euro
(extra kosten EEMS: 10,= euro)

Sluitingsdata kopij 2015

12 De Toxafette
13 Lush Young Researcher award for PhD candidate
Jonathan Nicolas
Ph.D. candidate Jonathan Nicolas was awarded with the Young
Researcher prize offered by the cosmetic company Lush for the
work he performed with his team at Wageningen UR on the
development of alternatives to animal testing for the screening
of marine biotoxins in seafood.

14 Reisbeursverslagen
15 Proefschriftpromopraatje

10 februari, 28 april, 15 september, 24 november

Kopijbus

16 Registratiecommissie

redactie@toxicologie.nl

Website NVT

17 Kerstpuzzel

http://www.toxicologie.nl

Vormgeving
Marleen Mulder
Green Bean Design, Deventer
www.greenbeandesign.nl

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

TCDD 2

REDACTIONEEL

The year 2014 has been a year of development and selfimprovement for the TCDD. A new design has been introduced and
according to the poll that you, our readers, have filled out, this
new look has been a success. An effort has been made to further
improve readability and integrate the content of the TCDD with
the toxicologie.nl website. We are excited to disclose that in the
latter part of 2015, we are planning on revamping the website and
provide you with an even more engaging experience.
First and foremost, the TCDD is about connecting people within the toxicology
community in the Netherlands. 2014 witnessed the retirement of Professor Bas
Blaauboer, who will still be the editor of toxicology in vitro until the end of 2015 and
plans on joining various advisory boards. Not to worry though, as there are new PhDs
completing their thesis as we speak, including yours truly Barae Jomaa. Yes, my PhD
project, developing in vitro alternatives for in vivo thyroid hormone disruption tests,
is almost complete. My time at the toxicology department of Wageningen University
has been memorable to say the least. Professor Ivonne Rietjens has led the research
of our team and has certainly motivated us to push the
envelope of modern toxicology. The transition from a PhD
researcher to a professional toxicologist or post-doctoral
researcher is a big and exciting challenge that meets all
PhD candidates. I wish you a successful 2015!
On behalf of the TCDD editorial board,
Barae Jomaa
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NIEUWS VAN HET BESTUUR

Door Flemming Cassee

Nieuws van
het bestuur
De NVT is een grote vereniging en ook één van de
weinige in Europa die bij EUROTOX 2 stemmen
heeft bij allerlei verkiezingen. Toch doen we
maar beperkt mee op het niveau van EUROTOX
(of IUTOX). Veel van de leden voelen zich meer
aangetrokken door de SOT, vooral vanwege het
grote jaarlijks congres. Toch zou het mooi zijn
als wij onze stem nog wat meer laten horen bij
EUROTOX.
Dat kan als secretaris of
bestuurslid van EUROTOX
(the Executive Committee),
of als lid van commissie voor
Education, Communication,

‘PhD days’ met een dag voor alle leden. Omdat de meeste
leden deze dag zien als een netwerkactiviteit of reünie hebben
we gekozen voor ‘Communication’ als thema. We willen het
programma voor een breed publiek aantrekkelijk maken en alle
leden de gelegenheid bieden een ‘abstract’ in te dienen. Dat
betekent dat we veel posters verwachten, maar ook dat mensen
de gelegenheid krijgen hun poster te ‘pitchen’. Ook werken we toe
aan een programma met workshops, zodat het niet alleen het
zenden van wetenschap wordt maar dat er ook nog een educatief
element in zit. We hopen hiermee een andere wending te geven
aan de jaarvergadering, die echt wel wat meer in huis heeft dan
een huishoudelijke vergadering. Binnenkort zult u de eerste
aankondiging ontvangen.
Verder heeft het bestuur de indruk dat het aantal actieve secties
terugloopt en daar zullen we de komende tijd aandacht aan gaan
besteden.

Registration of Corporate.
Heb je interesse, dan kan het
bestuur je voordragen voor een
functie in deze commissies.

website te maken. Heeft u suggesties hoe het beter kan

Ook roept EUROTOX op om

dan de inmiddels verouderde huidige website, mail dan

kandidaten voor te dragen

naar redactie@toxicologie.nl

voor 2015 EUROTOX MERIT
AWARD, voor leden met een
indrukwekkende carrière in de
Europese toxicologie. Het NVT
bestuur zou graag van de leden
horen wie wij daar voor zouden
moeten voordragen, ook al zijn
wij Nederlanders wat minder
geïnteresseerd in ’awards’.
Verder ben ik met 4 enthousiaste promovendi (Floris Groothuis,
Niels Timmer, Viktoriia Starokozhka en Ming Li) bezig de
jaarvergadering te organiseren. We combineren de al vertrouwde
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de redactie is bezig een nieuwe

THEMA

Door Martijn van Velthoven

in memoriam

afgerond. Tijdens het

vertelde hij dat hij zijn beroep als

dierenarts in 1965 had verruild voor een functie als inspecteur bij
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Hij voelde zich in de
toxicologie als een koe in een grazige wijde. Als inspecteur voor de
volksgezondheid werkte Frans tot zijn pensionering in 1989 aan
diverse toxicologische vraagstukken. In dit kader had hij zitting
in een groot aantal nationale en internationale, wetenschappelijk
en maatschappelijk gerichte commissies. Zijn werkgebied strekte
zich uit van voeding, arbeidstoxicologie (MAC waarden) en
bestrijdingsmiddelen (in Nederland, de Benelux en in Europees
Reden te meer voor een interview. Op een mooie warme zomerse

verband) tot cosmetica (in Europees verband).

avond in 2012 werd een afvaardiging van de redactie hartelijk
welkom geheten door Frans, op dat moment 88 jaar en woonachtig

Frans was als dierenarts ook een groot dierenliefhebber en dit

in Den Haag. Als dierenarts in ruste had hij een grote voorliefde voor

vertaalde zich in een voor die tijd progressief standpunt met

dieren. Vooral koeien waren prominent in zijn huiskamer aanwezig.

betrekking tot proefdierstudies: die mochten zo snel mogelijk
vervangen of toch tenminste verminderd of verfijnd worden.”

We hadden een langdurig en boeiend gesprek dat ging over de
oprichting van de NVT, zijn penningmeesterschap, het ontstaan van

Zijn laatste jaren bracht hij in relatief

de TCDD (waarvan Frans de eerste (hoofd)redacteur is geweest!)

goede gezondheid door met vrienden

in de late jaren 70 maar ook over de huidige stand van zaken in

en familie. Hij vond het geweldig dat

de toxicologie. De brede interesse was Frans eigen en hij was erg

hij zich ‘groot-opa’ mocht noemen.

geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in de toxicologie. Je

Deze eretitel was verzonnen door

bent nooit te oud om iets te leren was zijn motto. Frans had zijn

zijn eerste achterkleinkind. Een

eigen Facebook-pagina die hij onder meer gebruikte om met zijn

paar maanden terug ging zijn

kleinkinderen te communiceren. Ook was hij na jaren van studie op

gezondheid plots sterk achteruit en

76-jarige leeftijd gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht met

in de nabijheid van zijn naasten is hij
vertrokken op zijn laatste reis.

als onderwerp Alexander
Willem Michiel van Hasselt,
de eerste docent toxicologie

Met deze bijdrage wil de TCDD redactie (waarin Frans vanaf de

in Nederland (het volledige

oprichting van de NVT tot aan zijn pensionering in 1989 zeer actief

proefschrift is

is geweest) alsmede het NVT bestuur Frans bedanken voor zijn

te

vinden).

bijdrage aan de toxicologie in Nederland in het algemeen en aan de
NVT en TCDD in het bijzonder. Wij wensen de familie Van der Kreek

Over zijn leven en zijn

veel sterkte met het dragen van dit verlies.

carrière in de toxicologie
was hij in eerste instantie

De toxicologische gemeenschap in Nederland heeft met Frans een

kort en bondig: Het stond

betrokken en breed geïnteresseerd toxicoloog verloren die in de

allemaal in zijn

eerste plaats toch altijd dierenarts is gebleven: de laatste groet in
Den Haag vond plaats onder de klanken van het Carnaval der Dieren

die hij begin 2012 had

van Saint Saens.
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NIEUWS VAN DE SECTIES

De sectie geneesmiddelentoxicologie heeft ter ere van haar eerste lustrum een boeiend programma
samengesteld, waarin sprekers uit de academische wereld, overheid en industrie een bijdrage
leveren met als bindend thema “Mode of action – relevance of preclinical data for humans”. Het
programma ziet er als volgt uit.
Deelnemers worden van harte uitgenodigd om hun onderzoek
Vanaf 9.00 uur Ontvangst en koffie

in een poster te presenteren en mee te dingen naar de “best
poster award”; indiening van abstracts kan tot uiterlijk 15

Ochtendprogramma 09.30 -12.40 uur
9.30

Huishoudelijke vergadering sectie
Geneesmiddelentoxicologie

10.00 Welkom en opening
10.10

10.40 Bob van de Water (RUL) – Functional genomics
for mode-of-action understanding in adverse drug
reactions
Peter Olinga (RUG) – Precision-cut tissue slices: a tool
to study fibrogenesis and to test antifibrotic drugs
11.40

aangeven of men bereid is het onderzoek in een ‘pitch’ (ca 3
minuten) te presenteren. Met name AIO’s worden opgeroepen
deze gelegenheid ten baat te nemen.

Aldert Piersma (RIVM) – The role of the retinoic acid
pathway in developmental toxicity

11.10

januari (suzanne.heemskerk@radboudumc.nl). Graag hierbij

Eric de Waal (Johnson&Johnson) - Mechanistic
investigations on kidney and bone findings in a rat
carcinogenicity study: The Risperdal Consta case

12.10

Poster ‘pitch’ sessie

12.40

Lunch

Voor het bijwonen van dit symposium wordt u verzocht zich
uiterlijk 22 januari 2015 aan te melden bij Jan Commandeur
j.n.m.commandeur@vu.nl. Registratiekosten bedragen 20
euro (studenten), 25 euro (leden) en 35 euro (niet-leden); Dit
bedrag dient bij aanvang van het symposium in contanten
voldaan te worden. Wanneer niet vooraf is aangemeld
geldt voor registratie ter plekke een tarief van 45 euro. Bij
aanmelding vooraf en annulering na 22 januari wordt het
verschuldigde registratiebedrag in rekening gebracht.

Middagprogramma 13.45-16.00 uur
13.45

Cathaline den Besten (Prosensa Therapeutics) –
Species-specific characteristics in the toxicity of
oligonucleotides

14.15

Mode of action
Relevance of preclinical data for humans

Kris Siezen (CBG-MEB) – Receptor signalling crosstalk
by insulin analogues and consequences for mammary
gland tumor development

14.45

Jan Commandeur (VU)– Molecular mechanisms and risk
factors for clozapine-induced agranulocytosis

15.15

Alan Boobis (Imperial College London) – keynote
speaker - Mode of action: a systems approach to
current and future practice in risk assessment

16.00 Netwerk borrel
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Locatie: Wis- en Natuurkundegebouw,
VU Amsterdam, De Boelelaan 1083, Amsterdam.

NIEUWS VAN DE SECTIES

Op donderdag 12 maart 2015 organiseert de Sectie
Arbeidstoxicologie samen met de Contactgroep
Gezondheid en Chemie (CGC) een middagsymposium over
de recente ontwikkelingen op het gebied van het sneller
en effectiever kunnen beoordelen van gezondheidsrisico’s
als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan stoffen.
Er zal iets vertelt worden over het Diamonds-project (dr.
Dinant Kroese), de toepasbaarheid van toxicogenomics
(dr. Danyel Jennen), methodieken in het bedrijfsleven (ir.
Fenneke Linker) en het gebruik van modellen ten behoeve
van de reproductietoxiciteit (prof. dr. Aldert Piersma).

Door Teake Pal en
Jeroen Terwoert
Grenswaarden voor stoffen in het beroep kennen een lange
geschiedenis. Met name ontwikkelingen in de regelgeving van
het afgelopen decennium hebben er toe geleid dat er momenteel
een breed scala is aan grenswaarden (publiek, privaat, hazard
bands), elk met een verschillende status en kwaliteit. Voor de
sectie Arbeidstoxicologie was dit aanleiding om in een symposium
nader in te gaan op deze verschillen om zo de discussie over de
toekomst van de grenswaarden te stimuleren.
Het volledige verslag is

te lezen.

Een meer uitgebreid verslag wordt over enkele maanden
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap.
Noot: op het gezamenlijke symposium van de sectie
Arbeidstoxicologie van de NVT en de Contactgroep Gezondheid en
Chemie op 12 maart 2015 in Den Bosch, wordt nader ingegaan op
de mogelijkheden om voor ‘data poor substances’ tot uitspraken te
komen over de toxiciteit.
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Door Samantha Kloet en Martijn van Velthoven

In een restaurant in Utrecht heeft de TCDD
redactie een gesprek met twee (relatief)
nieuwe hoogleraren toxicologie, Daan Touw
(Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en
Klinische Toxicologie, RuG/UMC Groningen)
en Annemarie van Wezel (Water Quality and
Human Health, KWR/UUtrecht), om hun visie
op de toxicologie te peilen onder het genot
van een hapje en een drankje.
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Annemarie (A): Ik beschouw mezelf als risicobeoordelaar, het
beoordelen van milieurisico’s en dan vooral met betrekking tot
de humane gezondheid is een belangrijk onderdeel van mijn
werk. Maar ook het vroegtijdig onderkennen en beoordelen van
mogelijke risico’s van nieuwe technologische ontwikkelingen, met
name op het gebied van stoffen en in relatie tot water.
Daan (D): De interactie tussen middel en mens vind ik nog altijd
erg boeiend. Dat omvat dus farmacologie, farmacokinetiek
en toxicologie. In mijn optiek is toxicologie niet meer dan een

INTERVIEW

soms overdreven farmacologisch effect. Verder ben ik al lang bezig

voor Ziekenhuis Apothekers in samenwerking met het Nationaal

met bioanalyse, het opzetten van gevoelige analyse methoden,

Vergiftigingen Informatiecentrum voor het Nederlandse taalgebied

bijvoorbeeld om een dosis te optimaliseren voor een patiënt

richtlijnen en behandelmogelijkheden opstelt voor geïntoxiceerde

(therapeutische ‘drug monitoring’) maar ook voor toxicologisch

patiënten. Via een open website (www.toxicologie.org) worden deze

onderzoek.

korte monografieën met een korte simpele diagnostiek en relevante

In de klinische toxicologie staat de patiënt centraal. Er wordt

antidota van intoxicaties per stof en per stofgroep gepubliceerd.

gekeken naar orgaanfunctie (en orgaantoxicologie), voeding

Vooral voor Spoedeisende hulp (SEH) artsen en nationale

en voedingspatronen (food-drug interacties) en naar eventuele

vergiftigingsinformatiecentra is dit direct relevant.

interacties tussen verschillende medicijnen (drug-drug interacties).
Eigenlijk is het samen te vatten als: “welk toxisch effect is het?”, “hoe
erg is het” en “of en zo ja hoe te behandelen”.
Verder speelt bij intoxicatie de genetische opmaak soms een rol.

A: De Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn aandeelhouder van

Door bepaalde genetische CYP450 varianten worden sommige

het KWR. De doelstelling van het KWR is om via verschillende

geneesmiddelen verminderd gemetaboliseerd, cumuleren en leiden

onderzoekslijnen een brug te slaan tussen de wetenschap en

tot toxische effecten.

de drinkwater praktijk. Er zijn meerdere hoogleraren binnen het

Om terug te komen op het expertisegebied van Annemarie,

KWR, waardoor academische kennis beschikbaar komt voor alle

geneesmiddelenresiduen in afvalwater en gezuiverd water zijn

stakeholders in de watercyclus. Vanwege de doelstelling van het KWR

momenteel weer een heel actueel onderwerp, hoewel er in 2000 al

ligt mijn focus uiteraard op toegepast onderzoek op het gebied van

urologen waren die hun bezorgdheid uitten over de cytostatica die

waterkwaliteit en gezondheid, maar ook op duurzaamheid en nieuwe

via urine in het water kwamen. Wellicht moet ons huidige idee van

technologische ontwikkelingen.

waterzuiveringstechnologie wel op de schop.

Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit. Let wel, er zijn
zo’n 100.000 stoffen op de Europese markt. We meten veel aan

A: Er wordt heel veel gemeten aan geneesmiddelenresiduen in

probleemstoffen van gisteren, maar de trend is gaande naar veel

grote en kleine waterlichamen. De ecotoxicologische effecten van

bredere metingen op basis van “suspect analysis”; Welke nieuwe

geneesmiddelenresiduen zijn evident, maar effecten op de mens

stoffen zorgen mogelijk voor problemen in de toekomst?

(vooral van complexe mengsels) zijn nog altijd niet duidelijk. Er is dus
nog veel te doen.

D: Ik ben lid van BelTox (de Belgische vereniging voor toxicologie
– red.) en via deze vereniging ben ik ook geregistreerd EUROTOX
toxicoloog. Ik ben ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog en
heb altijd gewerkt in een laboratorium van een ziekenhuis apotheek,
waar veel toxicologische casuïstiek was. Een ziekenhuisapotheker
die ook klinisch farmacoloog is heeft dezelfde basisopleiding als een
klinisch toxicoloog. Er zit nu eenmaal veel toxicologie in de extra
1-2jaar klinische farmacologie, bovenop de 4-jarige vervolgopleiding
tot ziekenhuisapotheker. Daarnaast zit er vooral in de 9 maanden
labwerk voor de opleiding voor ziekenhuisapothekers veel toxicologie.
A: Ik heb de POT cursussen wel gevolgd, maar heb me eigenlijk nooit

A: Ik voel me niet echt toxicoloog, meer een milieukundige en

geregistreerd. Dat komt vooral omdat mijn vakgebied zich bevindt op

risicobeoordelaar. Bij toxicologie denk ik altijd meer aan de hazard

het grensvlak van de milieuwetenschappen en de toxicologie. Hierin

kant. Blootstelling en emissies analyseren of modelleren vind ik veel

zit veel analytisch werk en er wordt veel met modellen gewerkt, dus

meer bij risicobeoordeling horen.

ook hier een flinke overlap met de toxicologie.

Ik gebruik wel veel van de toxicologie en integreer dit in mijn
dagelijkse werk. Ik ga bijvoorbeeld wel naar SETAC, maar niet

D: Wellicht interessant om aan het bredere Nederlandse

naar de SOT. Ik volg de NVT wel en zorg dat ik op de hoogte blijf.

toxicologische publiek te laten weten dat de Nederlandse Vereniging

Ook publiceer ik maar weinig in echte “hardcore” toxicologische
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wetenschappelijke vakbladen en meer in bredere peer-reviewed

ontwerp in te bouwen.

tijdschriften voor milieuwetenschappen.

De voordelen van toepassing van nanotechnologie zijn duidelijk,

Mijn promotie was op het IRAS in Utrecht, nu ben ik als bijzonder

dus uiteindelijk zal er een risk/benefit analyse moeten

hoogleraar verbonden aan het Copernicus Instituut (faculteit

plaatsvinden. Er zijn ook veel ontwikkelingen in nanotechnologie in

geowetenschappen) in Utrecht. Dit instituut zit op het snijvlak van

de farmaceutische industrie.

beta- en gamma-wetenschappen er is veel aandacht voor beleid en
governance.

D: In de farmacologie staat de nanotechnologie nog in de
kinderschoenen. Zelfs in preparaten met verlengde werking zijn
de geaggregeerde deeltjes nog in de micrometer schaal. Ook bij
inhalatie hebben we het nog over micrometers i.p.v. nanometers.
Verder vindt de risicobeoordeling in het ziekenhuis vrijwel
altijd retrospectief plaats. Vanwege de conservatieve aard van
ziekenhuizen en hun financiering wordt behandeling tot nu toe
niet in een breder perspectief gezien, maar ligt de focus vooral op
de individuele patiënt.

D: Mijn grootste uitdaging was in de eerste week, toen ik meteen
een college van drie uur moest geven over Bioanalyse, Therapeutic
Drug Monitoring en Toxicologie, aan ongeveer 100 derdejaars
studenten farmacie. Mijn insteek was te vertellen over wat ik
D: Ik ben niet bewust toxicoloog, maar het is een wezenlijk

tegenkom in de dagelijkse praktijk als ziekenhuisapotheker.

onderdeel van mijn dagelijkse praktijk. Ik ben ziekenhuisapotheker,

Het bevalt echter prima, echt een droombaan. Nergens in

voor 80% hoogleraar aan de medische faculteit en voor 20% bij

Nederland is er een dergelijke functie als bij het UMCG/RUG, niet

Farmacie aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen in

alleen wat betreft de faciliteiten maar ook de collega’s. In mijn

Groningen, met onder andere de leeropdracht klinische toxicologie.

vorige baan als ziekenhuisapotheker was weinig ruimte voor

Naast leidinggeven aan het laboratorium van de afdeling klinische

toegepast onderzoek. Zoals in veel perifere ziekenhuizen ligt de

farmacie en farmacologie (waar klinisch en forensisch toxicologisch

nadruk voor de ziekenhuisapotheken op productie en het hoofd

onderzoek wordt uitgevoerd), draai ik een dag per week dagdienst

boven water houden. Dit komt mede omdat de laboratoria van de

in het ziekenhuis, inclusief de weekenddiensten. Dan sta je gewoon

perifere ziekenhuisapotheken gebonden zijn aan overheidstarieven

net als elke ziekenhuisapotheker met twee benen in de praktijk;

gebaseerd op bulkanalyse met weinig personeel.

beoordelen van medicatieprofielen van patiënten en het vrijgeven

In een academisch ziekenhuis zoals het UMCG zijn er meer

van cytostatica en andere bereidingen.

mogelijkheden voor onderzoek omdat er financieel ook meer

Ook word ik uit het hele land benaderd voor klinisch toxicologische

mogelijk is. Het is het enige academische ziekenhuis in Nederland

cases. Als er in Utrecht bijvoorbeeld een dode is gevallen onder
verdachte omstandigheden, neemt de politie contact met me op.
Maar ook de SEH van het UMCG weet me dagelijks te vinden en bij
ingewikkelde casuïstiek wordt ik altijd gevraagd om mee te denken
over mogelijke toxicologische oorzaken.

A: Er is veel onderzoek gaande op dit gebied, momenteel
vooral op het gebied van analysetechnieken. Maar er zijn
nog weinig emissiegegevens en monitoringsdata. Ook is het
werkingsmechanisme van nanodeeltjes vaak specifiek. Al met
al zijn risico’s niet uit te sluiten, maar momenteel nog lastig te
kwantificeren. Risico’s zijn wel te verkleinen door veiligheid bij
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met deze leerstoelgroep klinische toxicologie. Tevens zijn we een
officieel contralab voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
op het gebied van toxicologie in het algemeen. De interactie met
studenten is ook nieuw, leuk en uitdagend. Het is verder heel
inspirerend om projecten uit je mouw te moeten schudden voor
masterstudenten die bij jou stage willen lopen.
A: Colleges geven is totaal anders dan wat je als onderzoeker
voorheen in een monoloog van twintig minuten deed om je werk
te presenteren. Het is uitdagend om de interactie met de groep
te vinden. Aangezien ik één dag per week in Utrecht ben, steek ik
er veel energie in om een netwerk van studenten en AiO’s op te
bouwen en uit te bouwen.
Het zijn echt weer hele andere stimuli dan die ik bij het KWR krijg.
Ik werk bijvoorbeeld ook meer met NWO samen, maar vooral de
interactie met studenten is uitdagend en leuk.

Als verschillende mensen meer samen zouden werken en de
communicatie tussen huisarts, apotheker en specialist verbeterd
zou worden dan is er veel verbetering te halen. Sinds januari 2012
is het wettelijk vastgelegd dat er op individueel niveau een jaarlijks
multidisciplinair review van de medicatie gedaan dient te worden

A: Met bioanalytics: Daarmee kan mengseltoxiciteit met behulp

als de persoon meer dan vijf medicijnen krijgt, ouder is dan 65 jaar

van cellijnen en cel-receptor systemen onderzocht worden. Met

en niet zelfstandig woont. Alles wordt dan onder de loep genomen

“effect directed analysis” kan dan bepaald worden welke stoffen de

en er wordt gekeken of de indicatie en de dosering nog juist zijn,

respons veroorzaken.

interacties, etc.

In vergelijking met klassieke risicobeoordeling, die soms ook
gebaseerd is op aannames, is dit zeker zo goed. Vanuit de
regulatoire kant bekeken is concentratie additie vaak voldoende

A: Ik ben lid geweest van de NVT en ben op de hoogte van de NVT

“worst case” om de risico’s van mengseltoxiciteit af te dekken. Via

dagen en de TCDD, maar heb geen goed idee van het aantal leden

deze methoden zijn bij milieu-emissie routes zoals effluenten naar

of de relatie met andere internationale verenigingen zoals SOT. Ik

oppervlaktewater, de effecten op het milieu te monitoren.

heb weinig zicht en beeld op de strategie en toekomstplannen van

Beter is nog om te beginnen om nieuwe stoffen zoveel mogelijk te

de NVT.

ontwikkelen op een milieuvriendelijke manier, echte groene chemie

Er zijn veel gremia om bij te houden, zoals de KNCV sectie

dus. En daarnaast voorzichtig zijn met het voorschrijven en gebruik

milieuchemie/-toxicologie, de VVM en het Waternetwerk, dus de

van farmaca.

NVT zal zich moeten onderscheiden.

D: Het komt inderdaad nog te vaak voor dat er onnodig veel

D: Ik heb me net aangemeld bij de NVT als lid. Ik interesseer me

medicijnen worden voorgeschreven. Vaak gebeurt dit om de

vooral voor de geneesmiddelentoxicologie sectie. Deze sectie zou

patiënt tevreden te houden. In Nederland doen we het al best

zich meer kunnen manifesteren in Nederland en zich uit kunnen

goed met voorschrijven, ‘slechts’ 5-10% van de patiënten krijgt

strekken naar ziekenhuisapothekers.

onjuiste medicatie. Dus ook hiermee kan bezuinigd worden op

De ziekenhuisapothekers zijn internationaal georganiseerd in de

medicijnengebruik.

IATDMCT (www.iatdmct.org). In september 2015 is er het IATDMCT

Bij een ziekenhuisopname kijken we in Groningen vaak welke van de

congres waarin ik verantwoordelijk ben voor het onderdeel

medicijnen de patiënt niet nodig heeft. In sommige gevallen stopt

(klinische) toxicologie. Vanuit de patiënt is de ziekenhuisapotheker

men zoveel mogelijk met bestaande medicatie en in enkele gevallen

toxicologisch geïnteresseerd, dus dat is de reden dat heb ik me

bloeit die persoon helemaal op. In Den Haag hebben we het zelfs

aangemeld voor de sectie geneesmiddelentoxicologie: om de

meegemaakt dat een patiënt na staken van medicatie kon worden

werelden van de toxicologie en de ziekenhuisapotheek samen te

ontslagen uit het verpleeghuis. Dit kan komen door interacties van

brengen.

geneesmiddelen of geneesmiddelen die de patiënt helemaal niet
nodig heeft. Er is niet vaak een directe oorzaak aan te wijzen. Soms

Lees

de biografie van Annemarie van Wezel

gaat het om individuele (bij)werkingen dan wel over drug-drug

Lees

de biografie van Daan Touw

interacties.
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AIO/OIO TOXAFETTE
Door Abdalmajeed Ajlouni

de Toxafette
Introduce yourself and tell us something about
your PhD project

What are the major problems or difficulties that you
have encountered?

My name is Abdalmajeed Ajlouni and I am a veterinarian by

My 1st year of PhD is busy, because I should finish 12 PET courses in

profession, having obtained a BSc with honours in Veterinary

different cities, do practical training and finish a lot of experiments

Medicine and Surgery from the Veterinary Medicine School at Jordan

to be able to start this work and experiments at my lab when I go

University of Science and technology. Afterwards, I pursued an MSc

back to Jordan. I will spend one year in Wageningen and then go

degree in microbiology at the same university. For my master’s

back to Jordan for the next two years. However, during these years

thesis, I conducted research on the “isolation and identification

I will come to Wageningen from time to time. The final year of my

of culicoides species and Culiciodes imicola from epizootic

PhD, I will mainly spend in Wageningen in order to write and defend

haemmorrhagic disease seropositive areas in northern Jordan”, and

my thesis.

evaluated the risk assessment factors associated with epizootic

research areas, such as application of quality control measures in

Who or what inspires you within the field of
toxicology and what would you like to do when you
complete your thesis?

the microbiology section, and inspection of food products and their

The issue that has inspired me to study toxicology and food safety

sanitary and labelling compliance to ASEZA laws and regulations.

is the high prevalence of poverty around the world and hence I try

hemorrhagic disease. During the past few years, I have worked
in the area of food and environmental microbiology in different

to make sure that good standards of human health are secured for
Jordan University of Science and Technology

all. After finishing... my PhD I will go back to my lab in Jordan and
start to transfer the knowledge that I will learn during my study
to my colleagues at my lab and start research in the field of food
toxicology.

Do you have tips and tricks to share with your fellow
PhD students?
In general a PhD trip for four years requires a patient and hard
worker, who has the ability to control his experiments and try to
find the most accurate solution for his experimental puzzle.
I am excited to be a PhD student and to add new skills to my
of action based risk assessment of the botanical food-borne

Do you read the TCDD? Do you like it and did you ever
contribute to the TCDD yourself?

alkenylbenzene apiol”. The aim of the present thesis is to develop

I did not read the TCDD before.

scientific research career. My research thesis will be on the “Mode

new strategies for low dose cancer risk extrapolation that take in
the model compound. In addition, I will develop a physiologically

Question by Rianne: “Why is it important to become a
registered toxicologist?”

based kinetic model for bioactivation and detoxification of apiol

For me it’s important to become a registered toxicologist because

both in rat and human. The safety of using apiol as a food and drug

it helps in my professional career path, besides that, joining PET

supplement will be evaluated based on the Margin of Exposure

courses add a lot of new knowledge and experiences not just in

concept, the Mode of Action, the Threshold of Toxicological Concern

the field of food or botanical toxicology but also in other toxicology

concept and the concept of the matrix effect.

fields.

account species differences and mechanistic data, using apiol as

Why did you start your PhD?
I started my PhD studies because I liked the research area and

I would like to ask Jonathan Nicolas to contribute to the

I wanted to increase my practical experiences to improve my

Toxafette in the next TCDD. My question for him is: “In which

professional career path.

field of Toxicology will you find yourself in the future and what
is your expectation about your contribution to Toxicology?”
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WERK VAN LEDEN UITGELICHT

Ph.D. candidate Jonathan Nicolas was awarded
the Young Researcher prize offered by the
cosmetic company Lush for the work he
performed with his team at Wageningen UR on
the development of alternatives to animal testing
for the screening of marine biotoxins in seafood.
Currently, the detection of marine biotoxins in seafood is
performed with a mouse bioassay in which mice are injected with
possible contaminated samples and death is the final endpoint.
Besides being highly unethical, this assay gives a high rate of
false positive and false negative results. The mouse bioassay
will be banned from 2015 onwards, except for use in the control
of production areas. Thus, there is an urgent need for in vitro
alternatives that would allow for the screening of marine biotoxins
at low cost, with a high throughput and high sensitivity.
ultimate replacement of animal testing for the screening of marine
The aim of my research is to develop mode of action based

neurotoxins in seafood.

alternatives to the current in vivo assays for the screening of
marine biotoxins in seafood. This will not only ensure food safety

The graduate school VLAG (advanced studies in food technology,

but will also reduce and ultimately replace animal experiments.

agrobiotechnology, nutrition and health sciences) and RIKILT

Marine neurotoxins target ion channels/pumps and neuronal

Institute of Food Safety are gratefully acknowledged for funding

receptors situated at the plasma membrane of the cells1. Because

this research.

neurons and cardiomyocytes share similar ion channels, embryonic
stem cell-derived cardiomyocytes were chosen as a first model2.
In this assay, pure marine biotoxins induced reversible beating
arrests. However, this assay lacked sensitivity compared to another
promising cell-based assay, i.e. the neuroblastoma neuro-2a
assay. This led to further research with the latter assay. The final
endpoint of the current neuro-2a assay is cytotoxicity, but this
endpoint could be caused by several external factors such as,
handling procedures, temperature, or changes in pH. Therefore,
more specific endpoints are currently being investigated in
neuro-2a cells. Changes in membrane potential as well as ion flux
measurements are performed in order to detect effects of a wide
range of neurotoxins3.
We also showed that the multi-electrode array platform, through
the monitoring of neuronal network activity, allows for the
screening of a wide range of marine neurotoxins in a sensitive
manner at and below current regulatory levels4.
Besides ensuring seafood consumer safety, my project provides
new tools with high sensitivity and specificity for the reduction and

1

Nicolas, J., Hendriksen, P. J. M., Gerssen, A., Bovee, T. F. H. and Rietjens,
I. M. C. M. (2014), Marine neurotoxins: State of the art, bottlenecks, and
perspectives for mode of action based methods of detection in seafood. Mol.
Nutr. Food Res., 58: 87–100. doi: 10.1002/mnfr.201300520
2
Nicolas, J., Hendriksen, P. J. M., de Haan, L. H., Koning, R., Rietjens, I. M.
C. M. and Bovee, T. F. H. In vitro detection of cardiotoxins or neurotoxins
affecting ion channels or pumps using beating cardiomyocytes as alternative
for animal testing (submitted)
3
Nicolas, J., Hendriksen, P. J. M., Kamelia, L., Bovee, T. F. H, Rietjens, I. M. C.
M. Implementation of specific endpoints in the neuroblastoma neuro-2a
assay for marine neurotoxin detection (in preparation)
4
Nicolas, J., Hendriksen, P. J. M., van Kleef, R. G. D. M., de Groot, A., Bovee, T.
F. H., Rietjens, I. M. C. M. and Westerink, R. H. S. (2014), Detection of marine
neurotoxins in food safety testing using a multielectrode array. Mol. Nutr.
Food Res.. doi: 10.1002/mnfr.201400479
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REISBEURSVERSLAGEN

Door Ming Li

I attended the ISSX&JSSX (International & Japan Society for the

Because this time it was the joint conference of ISSX and JSSX, the

Study of Xenobiotics) joint meeting, which was the top conference in

scale was very large, including 14 symposiums and more than 560

the study of xenobiotics, in San Francisco this October. Unfortunately,

posters. Since it was my first time to join such big international

there were only 3 attendees from the Netherlands. However, I was

conference, I was very excited during the whole meeting, and enjoyed

happy to present my work in the ISSX representing the Netherlands,

the conference thoroughly till the end.

and now share my experience with others who cannot go there.
Voor het volledige verslag klik

Door Jonathan Nicolas

Kia ora (hello in Maori)! I just entered my fourth year as a PhD candidate at Wageningen UR. So
far I had the opportunity to attend different meetings in the Netherlands including the annual
meetings of the NVT. My initial plan was to attend one conference about general toxicology
(most likely SOT 2015) and one conference related to my topic, i.e. screening of marine biotoxins
in seafood. Luckily this year was the 16th International Conference on Harmful Algae (ICHA) in
Wellington and I managed to get acceptance of my abstract for an oral presentation. So NewZealand, here we go!
Voor het volledige verslag klik

Door: Jacqueline Biesterbos

From Sunday 12 October until Thursday 16 October, the International
Society of Exposure Science (ISES) held its 24th annual meeting in
Cincinnati, Ohio, United States. The Cincinnati Hilton Netherland
Plaza, located in the heart of the city, hosted the meeting. Almost
500 researchers from all over the world attended. Every day, the
conference started with an inspiring keynote lecture presented by
Don Mackay, Ken Worthy and John Cherrie. After the keynote, the
audience diverged to attend one of the seven parallel sessions.
During the conference an elaborate program was presented, which
covered the broad field of exposure sciences such as exposure
modeling, consumer exposure, indoor/outdoor air and occupational
exposure.
Voor het volledige verslag klik
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PROEFSCHRIFT PROMOPRAAATJE

Door Karin van Ede

Van 2009 tot 2013 heb ik mijn promotieonderzoek uitgevoerd bij
de afdeling toxicologie van het IRAS, onder supervisie van prof. dr.
Martin van den Berg en dr. Majorie van Duursen. Mijn onderzoek
richtte zich op het in kaart brengen van mogelijke onzekerheden
binnen de humane risicoschatting van dioxine-achtige stoffen.

SMENT
UNCERTAINTIES IN RISK ASSES
S
OF DIOXIN-LIKE COMPOUND
A focus on systemic relative
and species differences

potencies

2014

Karin van Ede

Risicoschatting van dioxine-achtige stoffen
Dioxinen en dioxine-achtige stoffen zijn organische verbindingen,

niet op basis van een bloedconcentratie of humaan weefsel. Een

waarvan er enkele zeer giftig zijn. Vanwege de persistentie in

ander belangrijke onzekerheid in de humane risicoschatting van

het milieu en de aangetoonde toxiciteit van dioxinen bij lage

dioxine-achtige stoffen komt voort uit het feit dat deze voornamelijk

concentraties is risicoschatting voor deze groep stoffen erg

gebaseerd is op studies met knaagdieren maar worden gebruikt voor

belangrijk. Echter, risicoschatting is ook lastig doordat mensen

de mens.

en dieren worden blootgesteld aan een complex mengsel van
verschillende dioxine-achtige stoffen met verschillende toxische

Wat hield jouw onderzoek in en wat zijn je resultaten?

activiteit. Aangezien de toxiciteit van dioxineverbindingen

De belangrijkste doelstellingen van mijn onderzoek waren het in

via hetzelfde werkingsmechanisme gaat (namelijk via de Ah-

kaart brengen of het wenselijk is om aparte “systemisch” dan wel

receptor) wordt algemeen aangenomen dat de toxiciteit van een

“humaan” specifieke TEFs te ontwikkelen ter verbetering van de

mengsel additief is. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het

humane risicoschatting voor dioxine-achtige stoffen. Resultaten

toxische equivalenten concept (TEQ). Voor dit concept is aan elke

uit de in vivo en in vitro experimenten laten zien dat voor sommige

dioxine-achtige verbinding (congeneer) een specifieke toxische

congeneren de huidige TEF een onder- of overschatting van het risico

equivalentiefactor (TEF) toegewezen, die gerelateerd is aan de meest

kan geven voor humane risicoschatting op basis van een concentratie

toxische congeneer, 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD).

gemeten in het bloed. Dit kan worden verklaard door congeneerspecifieke toxicokinetiek of congeneer-specifieke verschil in response

Wat zijn de onzekerheden in het TEF-concept?

tussen de mens en knaagdieren.

Hoewel het TEF-concept al jaren lang wordt toegepast voor
risicoschatting, zijn er nog steeds een aantal onzekerheden binnen

Wat kunnen we hiermee?

de TEF-methodologie. Zo is het TEF-model met name gebaseerd

Het herevalueren van de TEFs voor humane risicoschatting is ook

op dierstudies waarbij de orale dosis (dat wat de dieren toegediend

momenteel nog steeds relevant. Organisaties als de WHO en de

hebben gekregen) is gekoppeld aan het toxicologische effect.

Gezondheidsraad gaan er, ondanks de aanzienlijke afname van

Hierdoor zouden deze TEFs mogelijk alleen toepasbaar zijn voor de

de dioxine-achtige stoffen in het milieu, nog steeds vanuit dat de

risicoschatting waarbij de blootstelling via het dieet plaatsvindt en

huidige blootstellingsniveaus subtiele effecten teweeg kunnen
brengen bij onder andere de foetus, zuigeling en kleine kinderen.
Dit proefschrift levert een belangrijke bijdrage voor een eventuele
heerevaluatie van de TEFs.
Wat ga je doen na je promotie?
Ik werk nu sinds november vorig jaar als post-doc bij het IRAS. In
samenwerking met de Stockholm Universiteit werk ik aan een project
over gebromeerde dioxinen die worden gevormd in het marine milieu
en zich ophopen in vis en schelpdieren. In dit project onderzoeken we

Scan de QRcode om het
proefschrift
te lezen

de toxiciteit van deze gebromeerde dioxinen en de gevolgen hiervan
voor de humane risicoschatting.
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Achternaam

Route

Besluit

Datum inschrijving

Datum afloop registratie

N.M.

Evers

Onderzoeker Toxicoloog

1

24-09-2014

24-09-2019

N.M.

Reeuwijk

Onderzoeker Toxicoloog

1

24-09-2014

24-09-2019

S.J.P.L.

van den Berg

Onderzoeker Toxicoloog

1

24-09-2014

24-09-2019

J.J.W.

Broeders

Onderzoeker Toxicoloog

1

24-09-2014

24-09-2019

Voorletters

Achternaam

Opleider

Datum inschrijving

V.

Starokozhko

Prof.dr. G.M.M.Groothuis

24-09-2014

C.

Cusan

Dr. P.J. Boogaard

24-09-2014

H.M.

Braakhuis

Prof.dr. F.G.M. Russel

24-09-2014

1E KWARTAAL 2015
PROMOVENDUS: A. WALCZAK
PROMOTIEDATUM: 05.01.2015 OM 11.00 UUR
PLAATS PROMOTIE: AULA WAGENINGEN UNIVERSITEIT
PROMOTOR: PROF.DR. IR. I.M.C.M. RIETJENS (WAGENINGEN UNIVERSITEIT)
COPROMOTOREN: DR. P.J.M. HENDRIKSEN (RIKILT)
DR. IR. H. BOUWMEESTER (RIKILT)
TITEL PROEFSCHRIFT: “Implementing and (pre) validation of combined existing in vitro
assays for the hazard identification of nanoparticles following oral exposure.”
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Los deze woordzoeker op; de
overgebleven letters vormen de
oplossing van deze kerstpuzzel,
van boven naar beneden van
links naar rechts. Stuur uw
oplossing voor 31 januari 2015
naar redactie@toxicologie.nl en
maak, naast een mooie prijs,
kans op eeuwige roem!

Namens de redactie:
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