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4 First announcement annual NVT meeting 2015
	The theme of the meeting is communication, an essential
component of our work. An invited speaker will lecture on the
communication of risk to citizens, a workshop is offered on how
to best present (communicate) your results, and we offer all
members to communicate their work to each other.

5 Second announcement PhD days 2015
	Each year, the NVT organizes a dedicated meeting for PhD (and
Msc) students in toxicology. We aim to involve as many students
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the regular annual meeting of the society and has a focus on
Communication.
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18 Werk van leden uitgelicht
	Worldwide, serious concern has arisen about the increased
incidence of learning and developmental disorders in children.
From a scientific point of view, there is no doubt that exposure
to neurotoxic chemicals during early brain development can
adversely affect learning and development.

19 Proefschrift promopraatje
	
Van 2009 tot 2014 heb ik promotieonderzoek verricht bij de

Sluitingsdata kopij 2015

afdeling Neurotoxicologie van het IRAS, Universiteit Utrecht,

28 april, 15 september, 24 november

onder supervisie van dr. Remco Westerink en prof. dr. Martin van

Kopijbus

den Berg. Mijn onderzoek was gericht op het karakteriseren van

redactie@toxicologie.nl

neurotoxische effecten en het maken van een risicobeoordeling

Website NVT

voor (alternatieve) vlamvertragers. Mijn promotie vond plaats op

http://www.toxicologie.nl

3 november 2014.
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REDACTIONEEL

Weer een
nieuw jaar!

In deze editie van de TCDD vindt u veel
informatie over de secties van de NVT. Niet
alleen krijgt u een overzicht van de sectie
besturen (en van de bestuurswisselingen)
maar ook meer informatie over de
activiteiten van de secties in 2014 en in 2015.
Deze informatie zal de redactie voor het
grootste deel online presenteren.
Dat brengt me meteen op één van de belangrijkste
activiteiten van de TCDD redactie voor 2015: het
vernieuwen van de NVT website. We hopen tijdens de NVT
jaarvergadering, die op 5 juni in congrescentrum ‘Kontakt
der Kontinenten’ in Soesterberg gehouden wordt, de geheel
vernieuwde website te lanceren.
Om de vernieuwde website ook inhoudelijk aantrekkelijk te
houden, hebben we uw hulp nodig. Wilt u uw universiteit,
instelling of bedrijf onder het voetlicht brengen, dan kunt
u dit aangeven bij redactie@toxicologie.nl. De redactie
informeert u graag over de mogelijkheden!
Verder in dit eerste nummer van 2015 weer promopraat,
een toxafette en natuurlijk de uitslag van de kerstpuzzel
van 2014.
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Martijn van Velthoven
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Door Flemming Cassee

Nieuws van
het bestuur
In mijn vorige bericht vroeg ik aandacht voor
bijdragen vanuit de leden voor de overkoepelende
organisaties EUROTOX en IUTOX. Voor veel leden
is het niet duidelijk wat dergelijke verenigingen
toevoegen aan hun bestaan en dat is best
begrijpelijk.

OPROEP JOEP VAN DEN BERCKENPRIJS
Als eerbetoon aan de Utrechtse neurotoxicoloog
Prof. dr Joep van den Bercken is door het UTOX (een
samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, RIVM

EUROTOX kennen we vooral van het jaarlijks congres, waarvan ik

en TNO op het gebied van de toxicologie) een prijs ingesteld

signalen opvang dat dat in kwaliteit steeds beter wordt. Daarnaast

ter stimulering van het onderzoek van jonge toxicologen.

gaat EUROTOX ook over de registratie als erkend toxicoloog en

Inmiddels is het UTOX overgegaan in het IRAS en wordt

de opleidingseisen die daarbij horen. In Nederland hebben we dat

met ingang van 2003 deze prijs uitgereikt door de NVT. De

gelukkig goed geregeld met een goede postdoctorale opleiding en

prijs ter waarde van € 1000 wordt jaarlijks uitgereikt tijdens

een commissie vanuit de NVT.

de jaarvergadering van de NVT.

Voor EUROTOX 2016 (eurotox2016.com/) zijn er vanuit de NVT twee

De selectie van kandidaten en de uitreiking van de prijs

voorstellen ingediend voor sessies over systeem toxicologie en

vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een commissie

reprotoxicologie in relatie tot geïnhaleerde deeltjes.

onder voorzitterschap van de voorzitter van de vereniging.
Deze commissie wordt op ad-hoc basis vastgesteld, waarbij

De universiteit van Maastricht heeft het initiatief genomen om in

een voorwaarde is dat de leden van de commissie geen

te zetten op EUROTOX 2020 in Nederland te laten plaatsvinden

betrokkenheid hebben bij de aangemelde kandidaten.

met steun van de NVT. Daarvoor is nu een brief naar EUROTOX

De commissie van prominente toxicologen beoordeelt de

gestuurd en de initiatiefnemers zullen worden uitgenodigd om bij

proefschriften en selecteert de prijswinnaar. Tijdens de

de jaarvergadering van de NVT hun ideeën toe te lichten en ook

jaarvergadering zal de prijswinnaar in een korte voordracht

steun te vragen.

(ca. 15 minuten) zijn/haar onderzoek toelichten.

De jaarvergadering 2015 kent een wat andere opzet dan we gewend

Deelname staat open voor onderzoekers die hun

zijn. Wat blijft is de combinatie met de promovendidagen (PhD days

proefschrift in het jaar voorafgaand aan de jaarvergadering

4+5 juni). Wat nieuw is is dat we naast lezingen ook workshops

hebben verdedigd. Meer informatie op www.toxicologie.nl

aanbieden en op zich alle leden in de gelegenheid worden gesteld

onder menu item overig. Kandidaten, of leden van de

om een abstract in te dienen. De meesten zullen als posters kunnen

vereniging die de commissie op een kandidaat willen

worden gepresenteerd en enkele ook via een diapresentatie. Noteer

wijzen, worden verzocht vijf exemplaren van het

dus nu in u agenda: Jaarvergadering NVT op 5 juni in Soesterberg

proefschrift (en een Curriculum Vitae van de kandidaat)

thema Communicatie. Bereikbaarheid mag geen beperkende factor

vóór 5 maart 2015 op te sturen naar:

zijn want zowel met OV als per auto/fiets is dat goed geregeld. Het
zo mooi zijn als de leden in grote getalen naar de jaarvergadering

Prof. dr. Flemming R.Cassee

komen om hun netwerk te consolideren of uit te breiden.

IRAS Utrecht Universiteit
Postbus 80.178,

Tot slot hoop ik ook dat na afloop van de jaarvergadering de secties
de gelegenheid aangrijpen om in klein verband nog bij elkaar te
komen.
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Sectie
Risicobeoordeling
Wisseling in het bestuur
De nieuwe voorzitter van de Sectie
Risicobeoordeling Theo Vermeire bedankte
tijdens de bijeenkomst “Bouwstenen
van wet & regelgeving Nanomaterialen”
scheidend bestuurslid Annette Wilschut
(DSM) voor haar enthousiaste inzet.

Theo Vermeire
(voorzitter)

Kim Doornebosch
(secretaris)

Dirk van Aken
(communicatie
webredactie)

Ans Punt, PhD,
ERT (lid)
Een volledig

Hij stelde ook de zittende en nieuwe leden voor: Dirk van

overzicht van de

Aken (NVWA), Kim Doornebosch (AkzoNobel, secretaris),

samenstelling

Ans Punt (WUR), Bert Haenen (Astellas), Lisette Krul

sectiebestuur

(TNO) en Fenneke Linker (DSM). Tenslotte nodigde hij

per 1 januari 2015

belangstellenden voor een rol in het sectiebestuur uit zich

vindt u hier

te melden bij een van de bestuursleden.
Bert Haenen
(lid)

Lisette Krul MSc,
ERT (lid, liaison
NVT-bestuur)

Fenneke Linker
(lid)

Samenvatting van de bijeenkomst

“Bouwstenen van wet & regelgeving Nanomaterialen”
Voor deze bijeenkomst van de NVT sectie
risicobeoordeling was de sectie te gast bij de
WUR. Gastvrouw Ans Punt heette iedereen
welkom. Tijdens deze bijeenkomst belichten
we de risicobeoordeling van nanodeeltjes van
verschillende kanten. De werkvelden die aan bod
komen zijn voeding, milieu, arbo en cosmetica.

De sprekers waren:
Monique Groenewold
RIVM / Kenniscentrum Informatie centrum
Risico’s nano
De presentatie vindt u hier
Willie Peijnenburg
RIVM – VSP
Risico’s in het milieu
De presentatie vindt u hier

Het volledige verslag kunt u hier lezen.
Hans Bouwmeester
Discussie over de stelling

RIKILT – food

De deelnemers discussieerden vooral over de vraag in hoeverre
er aanwijzingen zijn voor ‘echte’ risico’s voor mens en milieu. De

Josje Arts AkzoNobel

zorg over nanomaterialen komt vooral voort uit de kennis over

De presentatie vindt u hier

beroepsziekten door fijnstof en inhalatie lijkt dan ook de belangrijkste
blootstellingsroute. Voor zover bekend bij de aanwezigen zijn er geen

Ronald van Welie NCV

effecten bij de mens gezien op werkplekken waar wordt gewerkt met

De presentatie vindt u hier

nanodeeltjes; blijkbaar is de blootstelling daar niet te vergelijken met
doses waarbij in proefdieren effecten zijn gevonden.
TCDD 7
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Sectie
Arbeidstoxicologie
De sectie Arbeidstoxicologie heeft als doel het uitwisselen van informatie, ervaring en kennis op het gebied van de gezondheidsrisico’s
als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan chemische en biologische stoffen. Doelgroepen voor deze sectie zijn arbeidstoxicologen,
arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen. Voor hen en andere geïnteresseerden organiseert de sectie, samen met de Contactgroep Gezondheid
en Chemie, minimaal eenmaal per jaar een informatieve bijeenkomst, vaak met een opiniërend karakter. Samenvattingen en verslagen van
deze bijeenkomsten worden gepubliceerd in de TCDD van de NVT en in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap van de Nederlandse
Vereniging voor Arbeidshygiëne.

Jaarverslag 2014
In 2014 hebben drie bestuursvergaderingen van de
sectie arbeidstoxicologie plaatsgevonden. Deze
stonden in het teken van het voorbereiden en
organiseren van twee symposia.

deelnemers) gaven dr. Jolanda Rijnkels, prof. dr. Gerard Mulder, dr. ir.
Frans Jongeneelen en ir. Theo Scheffers lezingen, vanuit toxicologisch
perspectief, over de geschiedenis van grenswaarden, het afleiden
van gezondheidskundige advieswaarden, de ontwikkelingen van
bedrijfsgrenswaarden en control of hazard banding methodieken.
Ook hiervan is een uitgebreid verslag gemaakt dat in 2015 in

Het eerste symposium Gezondheidseffecten over generaties door

het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap zal worden

(beroepsmatige) blootstelling werd georganiseerd in samenwerking

gepubliceerd.

met de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) en vond plaats
op 13 maart 2014. De impact van epigenetische effecten door

Daarnaast zijn dit jaar voorbereidingen getroffen voor een

blootstelling aan stoffen stond daarin centraal. De lezingen werden

symposium Quick & dirty: hoe sneller en meer gegevens over

verzorgd door prof. dr. Lode Godderis, dr. Bas Heijmans, drs. Bram

toxiciteit van stof generen? dat op 12 maart 2015 zal plaatsvinden en

Janssen en dr. Roel Vermeulen. Van dit symposium is een verslag

in samenwerking met de Contactgroep Gezondheid en Chemie wordt

gemaakt dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Toegepaste

georganiseerd. Tevens is het bestuur begonnen met het uitwerken

Arbowetenschap (2014, jaargang 27(4), pagina 171-174). Ruim 80

van eerste ideeën voor een symposium in het voorjaar van 2016.

geïnteresseerden namen deel aan dit symposium.
Het bestuur bestaat momenteel uit Jolanda Rijnkels (voorzitter),
Het tweede symposium van de sectie ging over De toekomst

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

van grenswaarden voor stoffen in het beroep en vond plaats op

Terwoert.

25 september 2014. Onder grote belangstelling (meer dan 100

Profielen van bestuursleden van de NVT-sectie Arbeidstoxicologie
Een volledig overzicht
van de samenstelling
sectiebestuur per 1
januari 2015 vindt u hier

Jolanda Rijnkels
(voorzitter)
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Nicole Palmen
(secretaris)

Frans Jongeneelen
(lid)

Teake Pal
(lid)

Jeroen Terwoert
(lid)
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Symposium verslag ‘De toekomst van
grenswaarden voor stoffen in het beroep’

Door Teake Pal en
Jeroen Terwoert

25 september 2014, RIVM, Bilthoven

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.

Frans Jongeneelen (Industox) ging in op de betekenis en het nut van
private grenswaarden. Een nauw omschreven definitie van private
grenswaarde is er niet. Kort gezegd, zijn het grenswaarden die niet
door de overheid vastgesteld worden.
Theo Scheffers (DOHSBASE) ging in zijn presentatie in op hazard
banding: het afleiden van grenswaarden uit beperkte toxicologische
gegevens, zoals R- en H-zinnen. Hij begon echter met een vergelijking
van ‘conventionele’ grenswaarden en DNELs.
Na de presentaties werd met de zaal nog enige tijd gediscussieerd
omtrent zaken als het niveau van expertise dat bedrijven nodig
hebben om zelf grenswaarden af te kunnen leiden, de rol en kwaliteit
van private grenswaarden en DNELs, de beloften van QSARs en

Jolanda Rijnkels (Gezondheidsraad) schetste aan de hand

verbeterde in vitro methodieken en de noodzaak van transparantie

van tijdbalken een chronologie van belangrijke momenten en

en van internationale harmonisatie en krachtenbundeling. Een meer

pioniers op het gebied van de toxicologie, beroepsziekten, de

uitgebreid verslag wordt over enkele maanden gepubliceerd in het

arbeidsgeneeskunde en het grenswaardenbeleid.

Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap.

Gerard Mulder (voormalig voorzitter commissie GBBS
Gezondheidsraad) ging in op de gezondheidskundige onderbouwing

Het volledige verslag vindt u hier

van grenswaarden in Nederland, aan de hand van vragen als: “Waar
ligt de grens?”, “Is er wel een grens?” en “Is de grens wel te bepalen?”.

Aankondiging bijeenkomst ‘Quick & Dirty:
donderdag 12 maart, Den Bosch
Hierbij nodigen wij u uit voor een middagbijeenkomst van de sectie Arbeidstoxicologie
van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie en de Contactgroep Gezondheid en
Chemie

De sprekers zijn:

Plaats: Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch, Burg.
Loeffplein 98, 5211 RX Den Bosch http://www.hotel-central.
nl/nl/central.htm - 7 min lopen van NS-station Den Bosch
Datum: Donderdag 12 maart 2015

Dr. E. Dinant
Kroese (ERT)

Dr. Danyel
Jennen

Prof. dr. Aldert
H. Piersma

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is NIET nodig.

Het volledige programma en meer informatie

Een bewijs van deelname kan alleen verstrekt worden aan

over de sprekers vindt u hier

Ir. Fenneke Linker
(ERT, RAH)

leden van de CGC en NVT.
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Report by Marieke de Lange
Photos by Ilona Velzeboer/Stefan Kools

Sectie
MilieuChemTox
Symposiumverslag 2014
On November 7th, MilieuChemTox organized the
symposium “MilieuChemTox Goes Underground”.
TNO/Deltares hosted us this time, and about
80 participants found their way to the Uithof.

conducted in the Netherlands during the last 2 years. The shortlisted
candidates had been selected from a total of 24 submitted theses.
The 2014 PhD thesis award, a certificate, €1500, and everlasting
honour, was awarded by Jan Willem Toering, director of the KNCV,
to Darya Kupryianchyk. Congratulations!

Jasper Griffioen (Utrecht University/ TNO/Deltares) acted as chair of
the symposium and started with a short introduction into the topic

The day was closed with drinks and discussions among colleagues. All

by showing increased human activities in the underground.

presentations can be found on our website (www.milieuchemtox.nl).

Niels Hartog (KWR Watercycle Research Institute) showed in what
ways shale gas production may potentially deteriorate groundwater
quality, and impact on drinking water production.
Doris van Halem (Delft University of Technology) gave us an
engineering solution to an environmental problem: arsenic in
groundwater used for drinking water in Bangladesh.
During the lunch break young scientists
were offered the opportunity to present
their BSc or MSc research on a poster.
All 12 posters that were presented were

The 6 PhD thesis award shortlisted candidates (from left to right):

of high quality, with the presenters

Merel van der Ploeg, prof. Pim de Voogt (for Christian Eschauzier),

being very well equipped to explain the

Ilona Velzeboer, Darya Kupryianchyk, Mauricio Montaño and Marino

contents and implications of their research.

Marinković.

This resulted in a lively buzz around the posters.
The full report, including
The afternoon was dedicated to the PhD thesis award. The 6

all the 6 abstracts of the

shortlisted candidates each gave a presentation on their PhD

PhD thesis award shortlist

research, which provided the audience with a great overview of the

candidates, can be found

best environmental (geo)chemical and toxicological PhD research

here.

Het bestuur van de sectie MilieuChemTox

Stefan Kools

Nico van den Brink

Marieke de Lange

John Parsons

Willie Peijnenburg Willem de Lange

Ilona Velzeboer

Thilo Behrends

Chiel Jonker

Het actuele sectiebestuur vindt u hier
TCDD 10
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Sectie
Reproductietoxicologie en Teratologie
Jaarverslag 2014

Profielen sectiebestuur per december 2014

De sectie reproductie toxicologie en teratologie
heeft ongeveer 40 leden. Met de organisatie van
de wetenschappelijke bijeenkomsten beoogt
het sectiebestuur het delen van kennis en
ervaringen en de samenwerking tussen de leden
te bevorderen. Tijdens de bijeenkomsten gaan
in vitro, dierstudies en humane epidemiologie
hand-in-hand: moleculaire mechanismen in

André Wolterbeek

Liesbeth Heijink

Manon Beekhuijzen

Sjors Schulpen

stamcellen worden afgewisseld met humaan

is voorzitter van

is sinds 2008

is sinds 2011

is sinds 2014

epidemiologische presentaties over de nadelige

de sectie, zijn plek

secretaris van de

algemeen

algemeen

effecten van medicijngebruik tijdens de

is vacant.

sectie, haar plek

bestuurslid.

bestuurslid.

zwangerschap. De diversiteit in methodiek en

is vacant.

benadering zorgt telkens weer voor stimulerende
discussies met veelzijdige invalshoeken.

Voor een volledig overzicht van de sectie Reproductietoxicologie en Teratologie, klik hier

Aankondinging wetenschappelijke vergadering
sectie Reproductietoxicologie en Teratologie
Hierbij willen we u van
harte uitnodigen voor de
wetenschappelijke vergadering
van de sectie Teratologie en
Reproductietoxicologie van de
NVT op dinsdag 10 maart 2015. De
bijeenkomst wordt gehouden bij TNO
in Zeist, Utrechtseweg 48.
Graag uiterlijk 9 maart aanmelden bij
Sabine Jetten (sabine.jetten@tno.nl) met de
vermelding 'NVT bijeenkomst 10 maart'
Meer informatie vindt u hier
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Sectie
Geneesmiddelentoxicologie
Jaarplan 2015
Het jaar 2015 is voor onze sectie op 5 februari gestart met onze grootste
activiteit, het jaarlijks wetenschappelijk symposium, ditmaal te gast bij de VU.
Bijzonder voor dit jaar was dat het de eerste lustrumbijeenkomst van onze
sectie was. Onderwerp was het thema Mode of Action: relevance of preclinical
data for humans. Een link naar het volledige verslag is elders in de TCDD te
vinden.
Het volledige jaarplan vindt u hier

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de sectie (vlnr: Cathaline, Leon, Bob, Suzanne, Lieke, Jan en Peter)
Leon van Aerts is sinds 2009 lid en sinds 2014 voorzitter van het sectiebestuur.
Bob van de Water is de penningmeester van de sectie en sinds 2009 bestuurslid.
Suzanne Heemskerk is sinds 2013 bestuurslid en vormt vanaf 2014 samen met Lieke het secretariaat.
Lieke Peters is sinds 2013 bestuurslid en vormt vanaf 2014 samen met Suzanne het secretariaat.
Peter Theunissen is sinds 2013 bestuurslid
Cathaline den Besten is sinds 2014 bestuurslid.
Jan Commandeur is sinds 2014 lid van het bestuur.

TCDD 12

Een volledige beschrijving van de bestuursleden vindt u hier

INTERVIEW

Report 1st lustrum symposium
On February the 5th, the section Pharmaceutical
Toxicology held its Lustrum Symposium entitled
‘Mode of action – relevance of preclinical data for
humans’. Jan Commandeur was the host of the
meeting at the VU University in Amsterdam.
The symposium started with the business meeting, chaired by
Leon van Aerts.
Aldert Piersma (IRAS/RIVM) was the first speaker of the day and
spoke about the role of the retinoic acid pathway in developmental
toxicology.
Cathaline den Besten (Prosensa Therapeutics) continued to talk
about the current understanding of the mode of action and clinical
relevance of the toxicity of anti-sense oligonuclotides.
Peter Olinga (University of Groningen) presented precision-cut
tissue slices (PCLS) as a tool to study fibrogenesis and to test
antifibrotic drugs.
Eric de Waal (Johnson&Johnson) presented the case of Risperdal®
Consta®, where mechanistic investigations on kidney and bone
findings in a rat carcinogenicity study were undertaken.
Bob van de Water (Leiden Academic Centre for Drug Research
[LACDR]) explained how functional genomics can help mode-of-

A total of 7 PhD students acted to the
opportunity to present their work on a poster

action understanding in adverse drug reactions.

and warm the audience to view their poster in

Kris Siezen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen -Medicines

of pitch and poster went to Suzanna

Evaluation Board) educated the audience on the creation of a
human breast cancer cell line that expressed the insulin receptor
A/B subtype in conjunction with a stable knockdown of the IGF1R or

a pitch session. The award for a combination
Huppelschoten (LACDR). While it should be
mentioned that it was a very close call with
the runner up Stefan Dekker (VU University

vice versa.

Amsterdam).

Jan Commandeur (VU University Amsterdam) presented an overview

Special thanks to Jan Commandeur for hosting the meeting at the

of the in vitro studies and clinical association studies which have
been performed to identify potential risk factors predisposing to
clozapine-induced agranulocytosis.
The key note speaker of the lustrum symposium, Alan Boobis
(Imperial College London) provided an overview of the changing field

facility of the VU University Amsterdam and to the key note lecturer
Alan Boobis. On behalf of the board we would like to thank all
participants and we hope to see you at the DMD in October.
The full report can be found here

of toxicology.
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Sectie
Genetische toxicologie
Jaarverslag 2014

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de sectie Genetische Toxicologie van de
NVT bestaat uit de volgende personen:

In het afgelopen jaar zijn er geen activiteiten georganiseerd
binnen de sectie. De opkomst bij de bijeenkomsten die in
voorgaande jaren werden georganiseerd waren zeer beperkt. De
sectie is zich nu aan het beraden op welke wijze of in welke vorm
zij verder zal gaan.
De sectie staat open voor ideeën vanuit de leden van de NVT. Aan
welke informatie op het gebied van genetische toxicologie heb
je behoefte? Voor welke onderwerpen zou je deelnemen aan een
bijeenkomst van de sectie? Ideeën mogen doorgegeven worden

Harry Vrieling

Frédérique van Acker

aan Frédérique van Acker (frederique.vanacker@tno.triskelion.nl).

(voorzitter)

(Secretaris/penningmeester)

Voor een volledig overzicht klik hier

Sectie
Toxicologische Pathologie
Jaarverslag 2014

Het bestuur van de sectie Toxicologische Pathologie

De sectie heeft maar een zeer beperkt aantal leden
en om die reden organiseren we onze activiteiten
altijd samen met de sectie dierpathologie van de
Nederlandse Vereniging voor Pathologie. Die sectie
bestaat uit dierpathologen, veterinair pathologen en
toxicologisch pathologen.
In principe organiseert deze sectie jaarlijks 2-3

Ruud Woutersen

Bob Thoolen

Joost Lensen

zogenaamde “coupe-avonden”. De frequentie hangt

(voorzitter)

penningmeester/

(Lid (website e.d.))

af van het aantal ingezonden coupes. In 2014 hebben
we maar één coupe-avond georganiseerd op
15 april 2014.
De eerstvolgende coupe-avond in 2015 staat gepland
op dinsdag 3 februari. Daarbij zal een patholoog van
het Forensisch Instituut een lezing verzorgen.
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secretaris
Voor een volledig overzicht klik hier

DIVERS

IUTOX Newsletter
Door Donna Breskin, Executive Director, International Union of Toxicology
Dear Member Societies:
The Winter/Spring 2015 issue of the IUTOX newsletter is now available on our website. You will find a message from Prof. Dr. Herman Autrup,
IUTOX President, a wealth of international resources, information on upcoming IUTOX meetings, information on fellowship opportunities, and
contributions from your fellow Member Societies. Please check out the “Upcoming Meetings” section, which is expanding thanks to you for
sharing your meeting information.
Finally, we hope you find this issue of the newsletter informative and that you’ll submit an article or share other news about your society.
A request for information will be sent later this Spring for member contributions for the next issue. We also encourage you to share the
newsletter with your colleagues and anyone else who would benefit by learning more about IUTOX and our mission.
We always look forward to hearing from you and exchanging news and information from our friends around the world!

Registratie commissie
Inschrijving Register
Voorletters

Achternaam

Route

Besluit

Datum inschrijving

Datum afloop registratie

K.I. van

Ede

Onderzoeker Toxicoloog

1

21-01-2015

21-01-2020

H.S.

Hendriks

Onderzoeker Toxicoloog

1

21-01-2015

21-01-2020

E.J.B

Ruijters

Onderzoeker Toxicoloog

1

21-01-2015

21-01-2020

C.T.A.

Moermond

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

21-01-2015

21-01-2020

R. de

Groot

Onderzoeker Toxicoloog

1

21-01-2015

21-01-2020

Voorletters

Achternaam

Opleider

Datum inschrijving

L.A.

Arrendell

Prof.dr. M. van den Berg

21-01-2015

M.A.C.

Schults

Dr. E.D. Kroese

21-01-2015

D.W. de

Lange

Prof.dr. M. van den Berg

21-01-2015

W.P.

Jongeneel

Dr. E.D. Kroese

21-01-2015

Inschrijving TiO

Uitslag kerstpuzzel
Door Samantha Kloet
Er waren meerdere inzendingen dus er moest geloot worden op
de redactievergadering! De gelukkige winnaar is uiteindelijk
Wim Best geworden. De redactie zal zo snel mogelijk een
afspraak maken om de prijs uit te reiken aan Wim.
Namens de redactie van harte gefeliciteerd!
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AIO/OIO TOXAFETTE
Door Jonathan Nicolas

De Toxafette
Introduce yourself and tell something about your
PhD project.

What do you expect from your PhD?

I am Jonathan Nicolas, currently doing my PhD at the Division of

expect anything anymore). I always saw my PhD as a job. There is

Toxicology at Wageningen University in collaboration with RIKILT

a reason why one says PhD candidate, isn’t there? I expected to

Institute of Food Safety. I am working on the development of mode

acquire skills that I would have acquired in a company, in addition

of action-based in vitro alternatives for the screening of marine

to scientific knowledge. I feel that it was a success. Even though

neurotoxins in seafood. These alternatives are urgently needed to

I have a great advisor and two skilful supervisors, I wanted to be

be in accordance with European regulation, as the current method

independent, considered myself as a project manager and learned

of detection is based on intraperitoneal injection of seafood

a lot from this experience. Through student supervision I learned

samples into mice with death as a final endpoint. Throughout this

how to manage people and learn from them (I had the chance to

project I used different models, varying from embryonic stem cells

supervise students from no less than 9 different nationalities and

differentiated into cardiomyocytes to mouse neuroblastoma cells

I think this is really an amazing opportunity). Last but not least,

and rat cortical neurons.

I wanted to operate in an environment where people are excited

I would use the past tense as I am in my last year (not that I do not

about what they are doing, always looking for new challenges to
tackle. If you have time to visit us at the Division of Toxicology in
Wageningen, you are more than welcome to stop by and participate
in our fruitful discussions. I strongly believe that people inspire each
other and this is the key to success.

What would you
investigate if you had
unlimited resources (i.e.
time, money, people) in
your project?
Progress is not always
associated with resources.
I would develop an
alternative technique
that could be used as
a routine method in
RIKILT Wageningen

every European country.
What is the point of developing
a technique if developing countries

What are the major challenges that you have
encountered in your project?

could not implement it?

to implement. However, it took much longer than I expected, as

How do you combine your PhD
with your personal life? Are
there choices you have to make?

sometimes assays gave unexpected results. In addition to this,

Believe it or not, I did not have to make concessions. Now I do not

getting “negative” results published is really not an easy task.

say that a PhD does not require a lot of time and effort. It does.

Reviewers tend to forget that even though the original hypothesis

Working 80 hours a week, not having weekends (for the future

is not confirmed with the results, it is still useful to publish such

PhDs who read this, it only happens from time to time), all of

data as it brings new insight and avoids other researchers wasting

this is part of a PhD. But I knew what to expect and this is also

their time investigating the suitability of a similar approach.

why I signed up for it. When a student comes to me and ask me

Patience. It might seem strange, but I am not a very patient
person. When I started my PhD I had a lot of ideas that I wanted
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“Jonathan, I might be interested in doing a PhD but it looks
like I am not going to manage it” I simply answer: with good
organization and planning of the tasks you have to perform, you
can do anything.

What are your future career plans?
This is an interesting question. I like a lot of things. If you tell
me about your project (assuming you are working on a specific
project at the moment) I am sure I would love to work with you.
This is why I think that I would like to manage projects running
in parallel. I want to find solutions to arising problems, work in
an inspiring environment where co-workers are working together
towards the same goal, with the same mission. I want to be part
of something great! If you hear about something that might fit
my interests, please let me know as I will be looking for a job
soon.

Are you a member of a society (e.g. NVT, SOT etc.)
and what do you expect from being a member?
I am a member of the NVT. The society already helped me
financing my travel to an international conference (and I am
grateful for that). I would like to meet people in my field, learn
more about what they are doing and based on that make my
career choice in the future. Being a member of a society is also
certainly of added value when looking for collaboration.

Answer to the question of the previous AIO.
“In which field of Toxicology will you find yourself in the future
and what is your expectation about your contribution to
Toxicology?” – by Abdalmajeed Ajlouni
Dear Abdalmajeed Ajlouni (alias Abdul), I am honoured to answer
your question. As I said above I do not know in which field of
Toxicology I will be working (though I must admit modelling is
not my favourite one). I think I would like to make the general
population more aware of what we, as toxicologists, are doing.
I want to make sure I can build a bridge between toxicology and
the public as it would benefit to both sides.

Do you have a question for the next AIO who will
contribute to the Toxafette?
Of course. What are your plans to improve communication
between scientists and laypersons? In other words, how are
you going to make sure that you will reach a wide range of the
population with good impact?
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WERK VAN LEDEN UITGELICHT
By Marieke Meijer, PhD candidate at
the Institute for Risk Assessment
Sciences, Faculty of Veterinary
Medicine, Utrecht University.

Neurotoxic effects
Worldwide, serious concern has arisen about the
increased incidence of learning and developmental
disorders in children. From a scientific point of
view, there is no doubt that exposure to neurotoxic
chemicals during early brain development can
adversely affect learning and development. The
European commission-funded project DENAMIC
“Developmental Neurotoxicity Assessment of
Mixtures in Children” (http://www.denamicproject.eu) investigates neurotoxic effects of lowconcentration mixtures of pesticides and a number
of common environmental pollutants in children.
DENAMIC will develop tools and methods for
screening of neurotoxic effects.
As part of this European consortium we have recently published two
papers on the acute inhibition of voltage-gated calcium channels
(VGCCs) by (mixtures of) insecticides. In these papers we have
demonstrated that insecticides from different classes potently inhibit
VGCCs in a concentration-dependent manner. We thus argue that
the inhibition of VGCCs is a common mode of action of insecticides
related to calcium homeostasis and cell function and as such should
be included in risk assessment. For binary mixtures of insecticides,
mainly additive effects were found which illustrates the need to
include mixture effects in human neurotoxicity risk assessment.
Publications:
Meijer, M., Dingemans, M. M. L., van den Berg, M., & Westerink, R. H.
S. (2014a). Inhibition of voltage-gated calcium channels as common
mode of action for (mixtures of) distinct classes of insecticides.
Toxicological Sciences, 141(1), 103-11. doi:10.1093/toxsci/kfu110
Meijer, M., Hamers, T., & Westerink, R. H. S. (2014b). Acute
disturbance of calcium homeostasis in PC12 cells as a novel
mechanism of action for (sub)micromolar concentrations of
organophosphate insecticides. Neurotoxicology, 43, 110-6.
doi:10.1016/j.neuro.2014.01.008
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PROEFSCHRIFT PROMOPRAAATJE

Proefschrift
promopraatje

Door Hester Hendriks

Van 2009 tot 2014 heb ik promotieonderzoek verricht bij
de afdeling Neurotoxicologie van het IRAS, Universiteit
Utrecht, onder supervisie van dr. Remco Westerink en prof.
dr. Martin van den Berg. Mijn onderzoek was gericht op het
karakteriseren van neurotoxische effecten en het maken van
een risicobeoordeling voor (alternatieve) vlamvertragers. Mijn
promotie vond plaats op 3 november 2014.
Veilige alternatieven voor toxische vlam-vertragende chemicaliën

Het proefschrift beschrijft vervolgens dan ook literatuur- en

Jaarlijks vallen alleen al in Nederland tientallen dodelijke slachtoffers,

laboratoriumstudies naar de (neuro)toxiciteit van een aantal AFRs.

honderden gewonden en is er voor miljoenen euro’s aan materiële

Allereerst is geïnventariseerd welke informatie al beschikbaar is

schade door brand. Door vlam-vertragende chemicaliën te

in literatuur en databases. Het was vrij zorgwekkend te moeten

gebruiken in elektronica, kleding en meubels worden het ontstaan

concluderen dat ondanks dat er uit veiligheidsoverwegingen

en het verspreiden van brand vertraagd. Dit resulteert in minder

steeds strengere regels komen voor het op de markt brengen

schade, gewonden en dodelijke slachtoffers. Echter, veel van deze

van chemische stoffen, uit deze literatuurstudie bleek dat soms

vlamvertragers (vooral gebromeerde vlamvertragers (BFRs) zoals

erg weinig informatie beschikbaar is over AFRs terwijl ze al wel

polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)) blijken het milieu te

toegepast worden. Om een vergelijking te kunnen maken tussen de

vervuilen en zijn toxisch voor dieren en mensen. Met name het

neurotoxiciteit van de BFRs en de AFRs, is de neurotoxiciteit van de

(ontwikkelende) zenuwstelsel is gevoelig voor deze ongewenste

AFRs met dezelfde in vitro experimenten onderzocht als die voor de

neurotoxische effecten. Zo zijn er aanwijzingen dat blootstelling aan

BFRs zijn gedaan. Met behulp van een classificatiesysteem zijn de

vlamvertragers bij kinderen kan resulteren in verminderd cognitief en

geteste AFRs op basis van deze resultaten uiteindelijk geclassificeerd

motorisch functioneren.

van “verwaarloosbaar neurotoxisch” tot “zeer neurotoxisch”.

Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft in vitro onderzoek

Voor een volledige neurotoxische risicoanalyse is het echter

naar het werkingsmechanisme van de schadelijke effecten van

noodzakelijk te weten hoe de AFRs zich gedragen in de hersenen van

zowel BFRs als PBDEs en TBBPA (tetrabromobisphenol-A) op

een intact organisme. Daarom is tot slot een aantal vlamvertragers

het zenuwstelsel. Hieruit blijkt dat deze stoffen verschillende

onderzocht in een in vivo/ex vivo experiment waarbij is gekeken naar

aangrijpingspunten binnen en buiten (neuronale) cellen hebben. Deze

effecten op de hersenen van blootgestelde muizen.

bevindingen ondersteunen de absolute noodzaak voor het vervangen

Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat er – vanuit een

van deze huidige

neurotoxicologisch oogpunt – geschikte AFRs zijn die de huidige

vlamvertragers door

vlamvertragers kunnen vervangen, hoewel aanvullend onderzoek

minder toxische,

nodig is voor een volledige risicobeoordeling van de geschikte

alternatieve

alternatieven.

vlamvertragers
(AFRs). Het is echter

Wat doe je na je promotie?

van groot belang

Momenteel werk ik aan een review artikel gebaseerd op mijn

dat deze AFRs eerst

proefschrift en ga daarna op zoek naar een leuke nieuwe baan

grondig worden

binnen de toxicologie!

onderzocht op hun
veiligheid voor mens
en milieu.
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