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5 Jaarverslag NVT 2014-2015

	Vorig jaar was er de Jubileum jaarvergadering van de NVT. Om
genoeg interesse te kweken voor de gewone jaarvergadering van
dit jaar, hebben we geprobeerd een interessant programma samen
te stellen en een aantal dingen “net even anders” te doen...

7 Ethische gedragscode Nederlandse Vereniging voor Toxicologie
Lidmaatschap
Aankondiging ISES 2016
Registratiecommissie

8 	Strategic Meeting EUROTOX – Porto 13 september 2015
	
Tijdens het ochtendprogramma werd, na een inleiding door
Tsatsakis en Liesivuori, in 8 groepen veel gediscussieerd. De
discussie ging over een aantal voorgelegde vragen m.b.t. positie
van EUROTOX en haar rol naar/relatie met member societies en
over onderwerpen gerelateerd aan de opleiding en erkenning als
ERT...

18 mei, 21 september, 23 november

10 What if…

Lidmaatschap en Adreswijzigingen

	Met deze nieuwe rubriek gaat de redactie een

Marjan Sewradj-Mulder
Ledenadministratie NVT
p/a KNCV
Postadres: Postbus 249, 2260 AE Leidschendam
tel. 070 - 337 87 97
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

gedachtenexperiment aan met verschillende leden van de NVT
en dat levert interessante inzichten op! Wilt u dit ook eens
proberen? Zendt dan uw contactgegevens naar redactie@
toxicologie.nl en we sturen u een ‘wat als…’ vraag.

12 Reisbeursverslagen
13 De toxafette door ...
14 	Een ingrijpende herziening van de risico analyse van chemische
producten is dringend noodzakelijk
	
Het Paracelsus paradigma dosis sola facit venenum (alleen de

15 september, 24 november

hoeveelheid maakt het vergif) vormt nog steeds de basis voor de

Kopijbus

beoordeling van risico’s van chemische producten...

redactie@toxicologie.nl

Website NVT

16 Winnaar Joep van den Berckenprijs 2015

http://www.toxicologie.nl
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Marleen Mulder
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REDACTIONEEL

Redactioneel
De zomer is alweer voorbij, hoog tijd om eens
terug te kijken naar de NVT Jaarvergadering in
deze editie van de TCDD. Het was een succesvolle
jaarvergadering, waarbij Sanne Hermsen gelukkig
is gemaakt met de Joep van den Berckenprijs.
Ondanks dat ze in de Verenigde Staten was,
hebben we toch onze felicitaties over
kunnen brengen door middel van
videoconferentie. Een primeur als ik
me niet vergis op een NVT jaarvergadering.
Verder in deze editie, enkele interessante opinie stukken. De ‘What if’-rubriek
gaat dit keer over “What if the regulators would listen to you?” door Toine
Bovee. Daarnaast nodigen we u uit om te reageren (via redactie@toxicologie.
nl of door mee te discussiëren op de NVT groep van LinkedIn) over het stuk van
Henk Tennekes. Laat u vooral niet afschrikken door de formules!
En hiernaast hebben we nog drie mooie reisbeursverslagen van congresbezoeken
in China, Schotland en Oostenrijk.’
O ja… Ik zal me even voorstellen. Ik ben de TCDD redactie “ingesleurd”
vanwege mijn werk aan de website van de NVT jaarvergadering. Sindsdien
zit ik zo nu en dan achter mijn computer om ook de nieuwe NVT website
op te tuigen samen met Barae en Samantha.
Veel leesplezier namens de redactie,

Floris Groothuis
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Door Flemming Cassee

Nieuws van
het bestuur
We kijken terug op een succesvolle jaarvergadering in Soesterberg. De opzet was anders dan de
voorgaande jaren en dat leverde ook weer een ander publiek op. In essentie is de jaarvergadering toch
een netwerkactiviteit en daarom stond Communicatie ook centraal. Uit de evaluatie blijkt dat de
locatie een goede keuze was en dat er, wat betreft geluidsversterking/akoestiek, nog wel wat moet
worden verbeterd. De ambiance zelf en de catering werd ook als goed gewaardeerd. Het blijft lastig
om voor alle leden een aantrekkelijk programma te maken. Vanuit de kant van de ‘regelgeving en
beoordeling’ leken we toch wel wat mensen te missen, terwijl we een hogere opkomst van de leden uit
het bedrijfsleven zagen. Wil je zelf meedoen met het organiseren van de ledenvergadering 2015 of de
‘PhD-days’, stuur mij dan een berichtje via: voorzitter@toxicologie.nl.
Bij de ledenvergadering is Juliette Legler (VU) gekozen als nieuwe

Verder wil ik u er ook op attenderen dat de NVT en haar stichting

vicevoorzitter en trad Nico van Straalen af. Omdat Nico helaas

SOTB een fonds heeft waaruit niet alleen reisbeurzen kunnen

verhinderd was, wil ik hem bij deze nog hartelijk bedanken voor

worden aangevraagd maar ook vergoedingen van de kosten om

zijn bestuurswerk in de afgelopen 4 jaar. Ondertussen zijn er

een spreker uit het buitenland naar Nederland te halen. Voor meer

nieuwe ontwikkelingen binnen het bestuur: Juliette heeft een

informatie, neem contact op via secretaris@toxicologie.nl

baan in Londen geaccepteerd en dit kan zij niet combineren met
de beoogde functie van voorzitter. Om deze reden heeft het

Op verzoek van de Maastricht University heeft het bestuur een

bestuur het voornemen om ondergetekende nog een jaar langer

brief naar IUTOX gestuurd waarin we aangeven interesse te hebben

voorzitter te laten zijn en dat de leden in juni 2016 een nieuwe vice-

in het organiseren van het IUTOX jaarcongres (en het jaarlijkse

voorzitter zullen kiezen. Ook gaan we dit seizoen het huishoudelijk

EUROTOX congres) in 2022.

regelement aanpassen aan de huidige realiteit en daarvoor zal
Juliette samen met Henk Vijverberg en Astrid Bulder voorstellen

Ook heeft het bestuur de SMBWO laten weten dat wij geen relatie

doen in samenspraak met het bestuur.

meer willen hebben met deze stichting omdat we nu al een aantal
jaren een eigen registratiesysteem voor toxicologen hebben en het

Henk Vijverberg heeft de NVT vertegenwoordigd bij de Strategic

geen zin heeft om twee systemen naast elkaar te handhaven.

Meeting EUROTOX in Porto (Portugal) op 13 september 2015. Daar
kwam onder meer naar voren dat EUROTOX meer zou moeten

De samenstelling van het Concillium Toxicologicum wordt deze

doen aan promoten van de toxicologie in Brussel en dus ook meer

maand vernieuwd en dan zal deze commissie zich buigen over

kansen creëren voor toxicologisch onderzoek in Horizon 2020.

voorstellen die voortkomen uit de registratiecommissie om de eisen

Hoewel de NVT als vereniging lid is van EUROTOX kan je als NVT

voor herregistratie aan te passen aan de mogelijkheden van onze

lid ook gratis lid worden van de speciality sections van EUROTOX

leden.

(Risk assessment, Carcinogenesis, immunotoxicology en molecular
toxicology). Voor meer informatie verwijs ik u door naar: http://

Tot slot hoop ik dat meer leden de activiteiten van de secties

www.eurotox.com/ .

zullen gaan bijwonen. De sectie genetische toxicologie wordt nu
gerevitaliseerd en we verwachten dan ook dat dit een stimulans zal

Verder, nogmaals, een oproep om kandidaten aan te dragen die het

zijn voor leden die zich op de een of andere manier met DNA bezig

bestuur zou kunnen nomineren als bestuurslid EUROTOX maar ook

houden hun ervaringen via de sectie te delen.

suggestie voor erelidmaatschap op basis van verdienste voor de
toxicologie.
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NIEUWS VAN DE SECTIES

Aankondiging najaarsbijeenkomst
Sectie Risicobeoordeling
“Het gebruik van onzekerheidsfactoren bij het vaststellen
van veilige blootstellingsnormen”
In de vaststelling van normen voor maximaal toegestane interne en externe blootstelling aan stoffen
(MRL, OEL, ADI etc) in food, chemicals en medicijnen is het gebruikelijk om onzekerheidsfactoren toe te
passen. Worden deze factoren op een “non-discriminatory” manier toegepast bij het opstellen van een
veiligheidsbeoordeling of is het meer een “case-by-case” benadering? In deze najaarsbijeenkomst zal
dit worden belicht vanuit het perspectief van de geneesmiddelen –en voedingsmiddelen industrie.
Onlangs heeft de EMA een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin

afweging door overheden. Maakt risk assessment plaats voor

geneesmiddel fabrikanten via een science-based approach moeten

risk avoidance? Strikt genomen doet de risicobeoordelaar geen

aangeven wat de contaminatiegraad mag zijn van een geneesmiddel

uitspraak over het acceptabel zijn van een risico. Moet dat in

in een volgend geneesmiddel geproduceerd via dezelfde

bepaalde gevallen wel gebeuren? Moet het vaststellen van

productielijn (de zogenaamde “shared facilities guideline”). Tijdens

onzekerheidsfactoren anders?

de bijeenkomst zal de afleiding van een zogenaamde “Permitted
Daily Exposure” (PDE) worden toegelicht aan de hand van enkele
voorbeelden en zullen enkele “pitfalls” worden besproken.

Locatie:
Golden Tulip Hotel Central

Tenslotte zal in een afsluitende voordracht een kritische

Burg. Loeffplein 98

beschouwing worden gegeven op de manier waarop met

5211 RX ‘s-Hertogenbosch

onzekerheid(sfactoren) kan worden omgegaan bij de risk benefit

http://www.hotel-central.nl

Programma 19 november 2015
13.00:

Ontvangst

13.20:

Opening en introductie door de dagvoorzitter: Theo Vermeire

13.30:

Spreker: Leon van Aerts (CBG)

	
Titel: Gebruik van onzekerheidsfactoren in de beoordeling van onzuiverheden in geneesmiddelen
14:00:

Spreker: Laura van Dijk (3D-PharmXchange)
Titel: Het berekenen van de Permitted Daily Exposure: een eenvoudige klus?

14.30:

Pauze

14.45:

Spreker: Lisette Krul (TNO)
Titel: Het gebruik van onzekerheidsfactoren bij de veilligheidsbeoordeling van voedingsmiddelen

15:15:

Spreker: Anja Slikkerveer (Astellas)
Titel: Onzekerheidsfactoren en veilige blootstellingsnormen kritisch beschouwd: risk assessment of toch risk avoidance?

15:45:

Afsluitende discussie aan de hand van stellingen

16:15:

Napraten bij een borrel
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VERSLAG
Door Floris Groothuis

Verslag PhD days
4 & 5 juni 2015

Vorig jaar was de Jubileum jaarvergadering van de NVT. Om genoeg interesse te wekken voor de gewone
jaarvergadering van dit jaar, hebben we geprobeerd een interessant programma samen te stellen en
een aantal dingen “net even anders” te doen. Zo zijn er meerdere workshops geïntroduceerd en werd
het brede thema “Communicatie” gebruikt om de interactie tijdens bijeenkomst te stimuleren en te
verbeteren. Een heuse website werd opgetuigd ter informatie en promotie. De opkomst op de PhD dag
was iets lager dan twee jaar terug, maar juist hoger op de jaarvergadering zelf en uiteindelijk vonden de
meeste deelnemers de jaarvergadering en PhD dag geslaagd. Wat mij betreft een succes dus!
In het thema passend werd er tijdens de PhD dag een workshop
gegeven over presenteren door Wim Tommassen. Daarnaast waren
zowel master studenten als promovendi uitgenodigd om hun werk
zo goed mogelijk over te brengen in korte speed presentaties en
posters. Iedereen mocht stemmen wie hij/zij het beste vond. De
resultaten waren onmiddellijk te zien op het grote scherm. De beste
presentatoren kregen de kans om hun werk nogmaals te laten zien
op de jaarvergadering zelf. Uiteindelijk werd Jonathan Nicolas daar
gekozen als beste speed-presentator voor zijn uitstekende overdracht.
Gefeliciteerd Jonathan!
Uiteraard was er ’s avonds een lekker diner en een feestje inclusief
band en DJ! Hier kon iedereen even lekker swingen op de muziek in de
mooie kapel van Kontakt der Kontinenten.

Mocht u nog een blik terug willen werpen, dan kunt u foto’s van beide dagen van
de jaarvergadering vinden op de website (www.toxicologie.nl/jv2015/photos).
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Jaarverslag NVT 2014-2015
Vanaf juni 2014 tot en met juni 2015 bestond

De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en

het bestuur van de vereniging, dat gedurende

secties van de vereniging in 2014-2015 naar het bestuur:

het verslagjaar zes maal bijeenkwam, uit de

• Peter Boogaard, gedurende het jaar vervangen door Paul Scheepers

volgende personen:

(Registratiecommissie Toxicologie)

• Flemming Cassee (voorzitter),

• Marjoke Heneweer (Beroepscommissie Registratie Toxicologen)

• Nico van Straalen (vice-voorzitter),

• Martin van den Berg (Concilium Toxicologicum)

• Marleen Teunissen (1e secretaris),

• Frans Russel / Suzanne Heemskerk (Commissie van Toezicht PET)

• Minne Heringa (2e secretaris),

• Martijn van Velthoven (Redactie TCDD en website)

• Peter Theunissen (penningmeester),

• Jolanda Rijnkels (Sectie Arbeidstoxicologie)

• Suzanne Heemskerk (lid),

• Frederique van Acker (Sectie Genetische Toxicologie)

• Rob Stierum (lid).

•	
Michiel Kraak, gedurende het jaar vervangen door Nico van den Brink
(Sectie Milieutoxicologie)
• André Wolterbeek (Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie)

Sinds het ontstaan van de vereniging functioneert
het bestuur grotendeels via de Commissies en
Secties, die elk betrekking hebben op een specifiek
deelgebied van de toxicologie. Details over de
activiteiten van de Commissies en Secties zijn te

•	
Dirk van Aken, gedurende het jaar vervangen door Lisette Krul
(Sectie Toxicologie en Risicobeoordeling)
• Ruud Woutersen (Sectie Toxicologische Pathologie)
• Suzanne Heemskerk (Sectie Geneesmiddelentoxicologie)
• Karin van Ede (Kascontrole Commissie)

vinden in hun individuele jaarverslagen.

Van juni 2014 tot en met juni 2015 heeft het bestuur verschillende activiteiten uitgevoerd:
• Op 19 en 20 juni 2014 werd een jubileum jaarvergadering in Veld-

wens zich kandidaat te stellen voor het organiseren van Eurotox

hoven gehouden ter ere van het 35-jarige bestaan van de NVT.

2020 en hun voorstel bij Eurotox ingediend. Dit voorstel is niet

Een nieuw element daar waren de “meet the expert” mogelijkhe-

gekozen, waarbij de geografische distributie van de congressen

den: sprekers stonden in de pauze bij een borreltafel om vragen

een belangrijke rol gespeeld lijkt te hebben. Met de Universiteit

te beantwoorden. In twee parallel sessies vertelden aio’s en

Maastricht wordt nu een voorstel voor IUTOX 2022 voorbereid.

uitgenodigde sprekers over hun werk, en er waren maar liefst 64
posters te bezichtigen. Uitgereikte prijzen waren:
• De Prof. Dr. Joep van den Berckenprijs werd uitgereikt aan Peter

• De algemene poster over de NVT is vernieuwd (met o.a. het
nieuwe logo) en opgehangen bij de speciale verenigingen-sessie
op SOT 2015.

T. Theunissen voor zijn proefschrift getiteld “Neurodevelop-

• Er wordt nagedacht over nieuwe manieren van sponsoring

mental toxicity detection by transcriptomics in an embryonic

• Het bestuur maakt een algemeen NVT certificaat als bewijs van

stem cell differentiation assay”.
• De PhD posterprijs ging naar Rianne Fijten
(Universiteit Maastricht).

deelname aan NVT-bijeenkomsten, welke bv. gebruikt kan worden
bij aanvragen voor (her)registratie.
• Het bestuur maakt een algemene presentatie over het vakgebied

• De MSc poster prijs ging naar Vera van der Weijden.

voor voorlichtingsbijeenkomsten op het voortgezet onderwijs en

• De presentatieprijs voor AiO’s ging naar Tom Schirris

deze presentatie zal via het secretariaat op te vragen zijn voor de

(Radboud UMC).
• De nieuwe prijs voor de beste speedpresentatie ging naar
Viktoriia Starokozhko (Rijksuniversiteit Groningen).
• Er zijn acht reisbeurzen voor congressen in het buitenland
toegekend aan Aio’s.
• Er is 1 hoogleraar met pensioen gegaan (prof. Bas Blaauboer)
en 1 hoogleraar geïnaugureerd (prof. Daan Touw)
• Er is een nieuwe vice-voorzitter gezocht, om volgend jaar
Flemming Cassee te vervangen als voorzitter. Het bestuur stelt

leden.
• De jaarvergadering van 2015 is georganiseerd door Flemming
Cassee en Rob Stierum vanuit het bestuur, i.s.m. de sectie Risicobeoordeling en i.s.m. de organisatoren van de gekoppelde AIO
dagen: Floris Groothuis, Ming Li, Viktoriia Starokozhko en Niels
Timmer. Het thema van de jaarvergadering was “communicatie”,
waarvoor specifieke sprekers zijn uitgenodigd. Er is een nieuwe
opzet gekozen voor de jaarvergadering, met workshops in parallele sessies, om de leden meer te bieden.

daarvoor tijdens de huishoudelijke vergadering als kandidaat
prof. dr. Juliette Legler (VU) voor.
• Het bestuur heeft de Universiteit Maastricht gesteund in hun

Het ledenaantal van de vereniging bedroeg op 20 februari 2015
precies 600.
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EUROTOX 2015

Strategic Meeting EUROTOX
Porto 13 september 2015

De meeting had een 40-tal deelnemers, waarvan 27 uit academische kring en 7 uit
de industrie. Tijdens het ochtendprogramma werd, na een inleiding door Tsatsakis
en Liesivuori, in 8 groepen veel gediscussieerd. De discussie ging over een aantal
voorgelegde vragen met betrekking tot de positie van EUROTOX en haar rol in
relatie tot member societies en over onderwerpen gerelateerd aan de opleiding
en erkenning als ERT. De strategische meeting had in eerste instantie een wat
speciaal karakter (veel discussie in groepjes en weinig knopen doorhakken). Aan
het eind van de meeting werd de discussie samengevat in “aanbevelingen voor
EUROTOX” door Ruth Roberts. Door dat heel goed te doen heeft zij het resultaat
van de meeting heel concreet gemaakt en daarmee ook zin gegeven aan de
meeting als geheel. Dat laatste was overigens de mening van veel deelnemers.

Door Henk Vijverberg

Van de in de ochtend gevoerde discussies en aanbevelingen uit de
discussiegroepen zal Ellaine Ferrioli / het EUROTOX secretariaat
een samenvatting naar de member societies sturen. Ook de
eindpresentatie van Ruth Roberts zal naar de member societies
worden gecommuniceerd. Het lijkt mij niet zinvol om alleen van
mijn discussiegroep feedback te geven en het lijkt me verwarrend
om mijn persoonlijke samenvatting van andere groepen te geven.
Daarom verwijs ik naar de door EUROTOX beloofde communicatie
hierover.
Eén punt wil ik er apart uitlichten. Een opmerking over “research
funding” van Marina Marinovich welke ik heb ondersteund door
te melden dat Horizon 2020 weinig perspectief biedt voor tox
onderzoek. Ik heb gesuggereerd dat EUROTOX een rol in Brussel zou
kunnen spelen (maar hoe weet ik niet). Het laatste is mogelijk ook
een punt van aandacht voor de member societies, die EUROTOX
hierin van suggesties zouden kunnen voorzien. Overigens was
er veel bijval voor de suggestie voor een (meer) actieve rol van

momenteel “under revision”. Er zijn geen details gemeld. Aan de

EUROTOX in Brussel (vgl. het succes van het Neuroscience veld dat

member societies is feedback/commentaar gevraagd over het

er wel in slaagt in de Horizon 2020 documenten genoemd te worden
en funding opportunities te creëren).

EUROTOX guideline voorstel
• Annex II (details opleidingsprogramma) van de ERT guideline
is bijna gereed. Zodra Annex II goedgekeurd is en beschikbaar

Een kort verslag van punten, die tijdens de gezamenlijke presentatie
van Education & Registration Committees (Wilks & Blaauboer) aan
de orde geweest en bediscussieerd zijn:
• Zweden, Denemarken, Portugal en Kroatië hebben het afgelopen
jaar ook een register voor toxicologen in gebruik genomen.
• Secties A (Registratie - eisen en implementatie), B (Theoretische
training) en D (Herregistratie) van de ERT guideline zijn
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komt, zal dit document dienen als uitgangspunt voor
internationale harmonisering.
• Formele erkenning ERT op EU niveau? Vereist nadere
standaardisering en formalisering van opleiding – er zullen
wellicht standaardnormen voor quality assurance moeten
worden ingevoerd. De “EN standard on Health Risk Assessment”
wordt als prototype gebruikt. Er is een tendens om de ERT

Ik heb tegengestemd omdat het systeem met certificaten per
onderdeel, dat de Postdoctorale Opleiding hanteert, goed werkt.
Er was wel een pleidooi voor een examen voor kandidaten die de
toxicologie (volledig) in de praktijk geleerd hebben. Er was wellicht
wat spraakverwarring over wanneer er nu wel of niet een formeel
examen zou moeten worden afgelegd om ERT erkenning te krijgen.
• De ERT titel moet worden uitgebreid met specialisaties (bijv. ERT,
specialization immunotoxicology). Meningen waren verdeeld (8
voor en 30 tegen). In de discussie werd al snel gesproken over
“basic ERT” en “minimum ERT” – daar heb ik bezwaar tegen
gemaakt, omdat daardoor de waarde van ERT onterecht (!) dreigt te
devalueren. Dat bezwaar kreeg algemeen instemming (dus voortaan
gewoon ERT=ERT). Ik heb gestemd tegen het vermelden van een
erkenning verder te formaliseren/legaliseren. Dat zal

specialisatie bij de ERT titel, omdat specialisatie meestal samenvalt

waarschijnlijk een sterke bureaucratisering van de erkenning

met wetenschappelijke status en wetenschappelijke erkenning

meebrengen (‘red tape’). Naar mijn persoonlijke mening is

geschiedt op onafhankelijke gronden. Een vraag die gesteld en niet

dat een ontwikkeling die alleen moet worden ingezet als het

afdoende beantwoord werd was: “Waar dient het vermelden van

onvermijdelijk noodzakelijk is (door alles bureaucratischer te

een specialisatie bij ERT voor?” Ook hierin zal de opinie/wens van de

maken wordt het ook minder open/toegankelijk).

stakeholders wellicht nog van belang zijn.

• Onderdeel van standaardisering zal zijn evaluatie van de

• Specialty Section members (niet alleen Specialty Section bestuur)

verschillende nationale programma’s/cursussen door een

moeten lid zijn van EUROTOX en/of member societies (unaniem

onafhankelijke instantie en formele accreditatie. Meningen

ondersteund).

over formele accreditatie van nationale opleidingen
lopen uiteen. Voorlopig is er nog de lijst van EUROTOX-

Algemeen: EUROTOX wil een wetenschappelijke vereniging zijn met

goedgekeurde cursussen.

de Specialty Sections als kern voor de inhoud en voor het programma

• Mogelijkheid van ERT en ERT+ (ERT met erkenning als

van de EUROTOX meetings. De waarde van de ERT titel draagt in

specialist op een of meer gebieden van de toxicologie) wordt

belangrijke mate bij aan de bestaansgrond van EUROTOX. EUROTOX

geopperd. Gesuggereerd wordt om de stakeholders van ERT

wil de band met en de betrokkenheid van member societies versterken,

(werkgevers van toxicologen met ERT titel) te raadplegen.

ook met die in kleine, in dit opzicht nog ontwikkelende landen.

In het middagprogramma hebben de Specialty Sections verslag

Specifieke aandachtspunten voor (vragen van EUROTOX) aan NVT:

gedaan van hun activiteiten. Dat heb ik voor kennisgeving

• Please provide feedback on the revised guideline proposal

aangenomen. Een terugkerend issue was het lidmaatschap van
Specialty Sections. Het is niet duidelijk of je EUROTOX lid moet zijn
om actief aan de Specialty Sections deel te nemen. Dat werd later
overigens nog eens nadrukkelijk wel zo gesteld. Hoe lid te worden
van Specialty Sections? Dat kan eenvoudig door je aan te melden.

(all member societies, zie hierboven)
• Promote the membership of EUROTOX Specialty Sections
(zie ook hierboven).
• Please consider nominating a candidate member for the
Executive Board of EUROTOX

De member societies wordt gevraagd om hun leden bij aanmelding
(naast eigen Specialty Sections) ook de mogelijkheid te bieden
en te vragen om interesse voor specifieke EUROTOX Specialty
Sections aan te vinken (lidmaatschap is kosteloos en bestaat
voornamelijk uit opname in een email distributielijst, die elk
moment kan worden opgezegd). Het is dan wel zaak dat eventuele
keuzes aan het EUROTOX secretariaat worden gecommuniceerd.
Bij de samenvatting van Ruth Roberts werden de opinies van de
vergadering gepeild over verschillende onderwerpen:
• De update van de EUROTOX guidelines mag/moet
voortvarend worden doorgezet (unaniem ondersteund)
• De EUROTOX-erkenning wordt voorafgegaan door een
individueel examen (verdeelde mening 13 voor en 22 tegen).
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WHAT IF...

Met deze nieuwe rubriek gaat de redactie een gedachtenexperiment aan met verschillende
leden van de NVT en dat levert interessante inzichten op! Wilt u dit ook eens proberen? Zendt
dan uw contactgegevens naar redactie@toxicologie.nl en we sturen u een ‘wat als…’ vraag.

What if...

regulators would listen to you?
The trend in The Netherlands in the past two
decades is that of a government that gives
responsibilities back to the society. As a result
the government is cutting down on its own tasks,
leaving more things to regional decision makers,
citizens, and the market. There are probably many
examples of things that were successfully left to
regional decision-makers or to the market, and
many people might have become more happy
with the new opportunities that they got and new
initiatives that they were now able to take.

By Toine Bovee

jobs to make custom-made options, but where do you stop? At
the end of the differentiation, everyone is paying for his or her
own costs, but much higher than strictly needed, because of all
the people working at the insurance companies and the profits
that such companies have to make. The solidarity principle is gone
and the promised lower costs are a farce. ICT solutions left to the
market are often not successful, e.g. for our DigiD or more recent
in our military organisation (SPEER). Private ICT companies filled
their pockets at the expense of our tax money. The discussions
on electronic medical dossiers are on-going, mainly to guarantee
one’s privacy, but based on what successful example can they earn
my trust? Similar discussions can be held with regard to public
transportation, health care, and our water and energy supply,
all of them areas considered for further privatisation, assuming
consumers will profit, i.e. that it will result in better quality and

However, there are several areas where one can wonder if this

lower prices.

policy is positive for the society as a whole. In this regard I have the
opinion that the atmosphere that has been created in this 20-year

And what about our food?

time period, i.e. the market can do it better and more efficient,

In the past decades the government strongly cut the budgets of

contributed to the reckless behaviour of banks. The result: several

the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority

banks had to be saved with tax money. Insurance companies have

(NVWA). The NVWA monitors feed, food and consumer products

started the differentiation of all kind of policies, creating many

to safeguard public health and animal health and welfare. The
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Authority controls the whole production chain, from raw materials

limits, but this might be the result of the successful governmental

and processing aids to end-products. The production of food

monitoring and enforcement in the past, e.g. intensive controls on

and feed is more and more a global matter and increasingly

pesticide residues, plant toxins, mycotoxins and dioxins and almost

complex. Cutting down on NVWA budgets is justified by increasing

eliminating the use of illegal growth promoters like clenbuterol. On

responsibilities of producers and NVWA checking the companies

the other hand, some incidents were only discovered incidentally

own private monitoring. But is this a safe way to go? Many

or after adverse effects occurred in humans or animals. Getting rid
of controls is similar to getting rid of speed controls when there is
no more speeding. Things might quickly return to the old situation
again. Preventing this, is where governmental monitoring and
enforcement should stand for. In addition, you have to develop
new programs and methods for up-coming contaminants and new
possible threats, like the Q-fever and fraud with horse meat have
shown.
The independent food/feed experts, toxicologists and old previous
responsible regulators argue that these severe incidents might not
have happened with a different organised, independent and more
intense monitoring (1), but opportune people and politicians in power
tend to mainly look forward and, in doing so, forget the lessons
learned in the past. For governments, this means that they should
pay more attention to their enforcement tasks, especially for the big
matters in life, like our healthcare, our food, our water, our energy,
our privacy, our insurances and our savings. Do not get me wrong,

independent food/feed experts, toxicologists and old previous
responsible regulators have warned the government that the size of
the NVWA is below a critical minimum for that of an independent
authority that should have its own independent monitoring
programs (1). Supporters of current policy emphasize that our food
is more safe than ever, that we hardly find samples that exceed
established limits and that our health is improving; as a result our
life expectancy (age) is increasing. The latter is true (increasing
age), but is our food and way of producing it really more safe, as
recently people died from Q-fever and we all witnessed a big EU
scandal with horse meat. There are indeed less samples that exceed

I am far from a communist and of course one can leave a thing
like baking and selling cookies to the market, but even then the
government has some responsibility that a safe cookie is being sold.
Ironically, even for companies exporting food and feed, it is essential
that they can guarantee their customers that they are under strict
control of authorities.
(1) Klik hier voor het voorpublicatie onderzoek voedselveiligheid
van Marcel van Silfhout
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RISICO ANALYSE

Een ingrijpende herziening
van de risico analyse van
chemische producten is
dringend noodzakelijk

Door Henk A. Tennekes

Het Paracelsus paradigma dosis sola facit venenum (alleen de hoeveelheid maakt het vergif) vormt nog
steeds de basis voor de beoordeling van risico’s van chemische producten. De risico analyse gaat er van uit
dat - met uitzondering van genotoxiciteit - voor vrijwel alle potentiele risico’s van chemische producten
drempelwaarden kunnen worden bepaald waar beneden geen giftige werking meer optreedt. Deze
benadering zal naar mijn overtuiging ooit te boek staan als één van de grootste dwalingen in de toxicologie
omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de cumulatieve toxiciteit van sommige giftige stoffen.
Al in de jaren 1940 kwamen de farmacoloog Hermann Druckrey
en de wiskundige Karl Küpfmüller met theoretische benaderingen

levert integratie de volgende vergelijking op
CR = K R0 C t				

van dosis-werkingsrelaties tot de conclusie dat de factor tijd een

Vergelijking (6) geeft aan dat bij een onomkeerbare receptorbinding

bepalende rol bij de werking van giftige stoffen kan spelen [1].
Hun uitgangspunt was de nu algemeen geaccepteerde visie dat de

(6)

de concentratie van gebonden receptoren CR bepaald wordt door het
product van de concentratie van het gif C en de blootstellingsduur

farmacologische of toxische werking van een stof tot stand komt

t. Deze dosis-werkingsrelatie staat bekend als de regel van Haber

door interactie met (binding aan) een specifieke receptor. Navolgend

[2], genoemd naar de Duitse chemicus en Nobelprijswinnaar Fritz

wordt beschreven hoe zij konden aantonen dat onomkeerbare

Haber, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de inzet van gifgas

interacties leiden tot een werking die zowel van de dosis als ook van

in de Eerste Wereldoorlog. Haber gebruikte het c.t product om de

de tijd afhankelijk is:

giftigheid van de stof te bepalen: hoe kleiner het c.t product, hoe

Noem de concentratie van de stof op de plek van interactie met

giftiger de stof.

de specifieke receptor C, de beginconcentratie van vrije specifieke

De regel van Haber voert het Paracelsus paradigma ad absurdum.

receptoren R0, en de concentratie van gebonden receptoren CR, dan

Bij vrijwel onomkeerbare receptorbindingen wordt de giftigheid van

wordt de snelheid van de receptorbinding (associatie) beschreven

een stof niet alleen bepaald door de dosis, maar ook door de tijd.

door
K (R0 - CR) C				(1)

Er is dan sprake van cumulatieve toxiciteit. Mens en milieu staan
voortdurend bloot aan lage concentraties van talloze gifstoffen, en

waarbij K een reactieconstante is. De snelheid van dissociatie van

wie zegt dat cumulatieve toxiciteit en stapelingseffecten kunnen

gebonden receptoren wordt beschreven door
CR / TR					(2)

worden uitgesloten?

waarbij TR een tijdsconstante is. De snelheid waarmee de

van dosis-werkingsrelaties nog een stap verder. Bij onomkeerbare

concentratie van gebonden receptoren verandert wordt beschreven

receptor bindingen wordt de concentratie van gebonden receptoren,

door het verschil van de snelheid van associatie en dissociatie
(3)
dCR / dt = K (R0 - CR) C – CR / TR		

zoals gezien, bepaald door de integraal van gifconcentratie over de

Neem nu aan dat de receptorbinding onomkeerbaar is en TR → ∞,
dan wordt vergelijking (3) vereenvoudigd tot
dCR / dt = K (R0 - CR) C 			

(4)

Neem verder aan dat tot het moment waarop de werking optreedt
CR « R0, en R0 dus praktisch constant blijft, dan kunnen we verder

Druckrey en Küpfmüller gingen bij hun theoretische benaderingen

tijd
CR ~ ∫ C dt				

(7)

Als nu ook het effect E van de receptorbinding onomkeerbaar is
wordt de werking afhankelijk van de integraal van de concentratie
van gebonden receptoren over de tijd
E ~ ∫ CR dt				(8)

vereenvoudigen tot
dCR / dt = K R0 C				(5)

Als vergelijkingen (7) en (8) worden gecombineerd wordt duidelijk

Neem nu aan dat tijdens de studie met een constante dosis werd

een onomkeerbaar effect) het effect bepaald wordt door de dubbele

gewerkt en dientengevolge C ook zo goed als constant bleef, dan
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dat onder bepaalde voorwaarden (onomkeerbare receptorbinding en
integraal van gifconcentratie over de tijd waardoor de tijd de werking

gaat versterken.
E ~ ∫∫ C dt				

(9)

stoffen, waaronder organofosfaten en neonicotinoïde insecticiden,
wordt in verschillende testmodellen ook beschreven door de regel

Deze verschillende vormen van dosis-werkingsrelaties worden

van Haber (6) of de Druckrey-Küpfmüller vergelijking (10) [6-8]. Ook

geïllustreerd in figuur 1.

hier is er sprake van vrijwel onomkeerbare binding aan specifieke
receptoren, zoals geïllustreerd in figuur 2.

Figuur 1
Dosis-werkingsrelaties volgens de theoretische benaderingen van Druckrey en
Küpfmüller (zie tekst).
C = gif concentratie op de plek van interactie met specifieke receptoren,
CR = concentratie van gebonden receptoren bij langzaam reversibele
receptorbinding, waardoor de werking afhankelijk wordt van de tijd en een
cumulatieve toxiciteit ontstaat, E = effect

Alleen als de receptorbinding snel reversibel is wordt de werking enkel
en alleen bepaald door de gifconcentratie en gaat het Paracelsus
paradigma op. Bij langzaam reversibele receptorbindingen wordt
de werking echter afhankelijk van de tijd en in extreme gevallen
versterkt de tijd zelfs de werking van een gif .
Druckrey en zijn medewerkers hebben in de daaropvolgende
jaren deze theoretische benaderingen van dosis-werkingsrelaties
gevalideerd met kankerverwekkende stoffen zoals diethylnitrosamine
[3] en 4-dimethylaminostilbeen [4]. Zij toonden aan dat de werking
van deze stoffen versterkt wordt door de tijd, d.w.z. dat de voor de
werking noodzakelijke hoeveelheid gif met de tijd steeds geringer
wordt. De dosis-werkingsrelatie van zulke stoffen wordt beschreven
door wat nu bekend staat als de Druckrey-Küpfmüller vergelijking:
(10)
c • t n = constant 			
waarbij t de gemiddelde tumor inductietijd en de exponent n ≥ 1
de versterkende werking van de tijd aangeeft.
De moleculaire biologie heeft de theoretische benaderingen van
Druckrey en Küpfmüller volledig bevestigd. Carcinogene stoffen of
hun afbraakproducten binden zich covalent aan het DNA die kunnen
leiden tot gen mutaties die de integriteit van het genoom aantasten
[5]. Zowel receptor binding als het effect van de receptorbinding
zijn onomkeerbaar. Voor dergelijke werkingen bestaat in principe
geen drempelwaarde en blootstelling dient zo mogelijk te worden
vermeden.
Alleen rijst de vraag of alle andere risico’s van chemische producten
met het Paracelsus paradigma en de benoeming van drempelwaarden
mogen worden benaderd. De theoretische benaderingen van dosiswerkingsrelaties van Druckrey en Küpfmüller zijn niet alleen van
toepassing op genotoxische carcinogenen, maar op alle stoffen die
onomkeerbare interacties met specifieke receptoren aangaan. En

Figuur 2
Nicotinerge neurotransmissie door acetylcholine producerende zenuwcellen.
De prikkeloverdracht vind plaats door afgifte van acetylcholine dat zich
vervolgens bindt aan de acetylcholine receptor van een ander neuron.
Deze receptorbinding leidt tot prikkeloverdracht, waarna het enzym
acetylcholinesterase het gebonden acetylcholine hydrolyseert tot choline
en azijnzuur dat door de zenuwcel weer wordt opgenomen om opnieuw
acetylcholine voor de volgende prikkeloverdracht te produceren. Deze
acetylcholine kringloop kan worden onderbroken door onomkeerbare binding
aan (en inactivatie van) acetylcholinesterase van organofosfaten of door
vrijwel onomkeerbare binding aan de acetylcholine receptor van neonicotinoïde
insecticiden.

Als dergelijke stoffen worden benaderd met het Paracelsus
paradigma komt het tot onderschatting van risico’s omdat de werking
afhankelijk is van de tijd en drempelwaarden niet definieerbaar zijn.
Dergelijke onderschattingen van risico’s kunnen ernstige gevolgen
hebben voor mens en milieu. Bij het gebruik van het neonicotinoïde
insecticide imidacloprid bestaat een hoog uit- en afspoelingsgevaar
en sinds 2004 worden hoge imidacloprid concentraties gemeten in
het oppervlaktewater van gebieden met intensieve landbouw. De
imidacloprid concentraties in het oppervlaktewater correleren met
achteruitgang van ongewervelde dieren en insectivore vogelsoorten
[9-11]. Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat neonicotinoïden een breuk
in de voedselketen kunnen veroorzaken. Maar de bezorgdheid neemt
ook toe over potentiële effecten van bestrijdingsmiddelen op de
gezondheid van de mens. Er zijn aanwijzingen dat neurologische
afwijkingen bij jonge kinderen het gevolg kunnen zijn van prenatale
blootstelling van de zich ontwikkelende hersenen aan organofosfaten
[12-15]. Het is dus hoog tijd stoffen met tijdsafhankelijke werking te
identificeren en veel strenger te beoordelen dan tot nu het geval is
geweest.
Hier kunt u een overzicht van de geraadpleegde bronnen vinden.

die blijken er wel degelijk te zijn. De toxiciteit van een groot aantal
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JOEP VAN DEN BERCKENPRIJS

Winnaar Joep van den
Berckenprijs 2015
Als eerbetoon aan de Utrechtse neurotoxicoloog Prof. dr Joep van den Bercken is
door het UTOX (een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, RIVM
en TNO op het gebied van de toxicologie) een prijs ingesteld ter stimulering van
het onderzoek van jonge toxicologen. Inmiddels is het UTOX overgegaan in het
IRAS en wordt met ingang van 2003 deze prijs uitgereikt door de NVT. De prijs ter
waarde van € 1000 wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de NVT.

Door Flemming Cassee

De inzendingen van dit jaar waren van hoge kwaliteit waardoor het lastig was om een keuze te maken en tot consensus te komen.

Promovendus

Titel proefschrift

Universiteit

Anita Dankers

New insights into the role of breast cancer resistance protein in endocrine and metabolic Nijmegen
processes

Harm Heusinkveld

In vitro dopmaminergic neurotoxicity of pesticides; a link with neurodegeneration

Utrecht

Hester Hendriks

Neurotoxicity of past, present and future flame retardants

Utrecht

Karin van Ede

Uncertainties in risk assessment of dioxin-like compounds

Utrecht

Marja Driessen

Evaluation of the zebrafish embryo as an alternative model fro hepatoxicity testing

Leiden

Masoud M. Ardestani

Metal bioavailability to Folsomia candida: towards biotic ligand modelling and

UvA

bioaccumulation kinetics approaches
Sanne Hermsen

Implementation of transcriptomics for developmental toxicity assessment in the

Utrecht

zebrafish embryo model
Sascha Sjollema

Lifting their veil, impact of toxicants on coastal phytoplankton

UvA

Susanne Waaijers

Environmental Fate & Effects of New Generation Flame Retardants

UvA

De jury bestond dit jaar uit de volgende hoogleraren (die als ze
enige verbintenis met het proefschrift hadden zich onthielden
van stemming)

Na lang beraad heeft de jury besloten om de Joep van den
Berckenprijs 2015 uit te reiken aan Sanne Hermsen. Bij de
jaarvergadering werd een Skype verbinding met Seattle gemaakt
want Sanne was al als postdoc met een Niels Stensen fellowship

•

Henk van Loveren, Maastricht Universiteit / RIVM

•

Harry van Steeg, Universiteit van Leiden / RIVM

•

Tinka Murk, Wageningen Universiteit

•

Juliette Legler, Vrije Universiteit

•

Theo Kok, Maastricht Universiteit

•

Willem Seinen, Utrecht Universiteit

•

Flemming Cassee, voorzitter namens de NVT

zijn voor leden om

Uiteindelijk bereikten Sanne Hermsen, Anita Dankers en

kandidaten aan te

Marja Driessen de top 3.

daar aan de slag gegaan.
Sanne, nogmaals van
harte gefeliciteerd en
laat het een stimulans
voor volgend jaar
dragen. Aan het eind
van het jaar doen we
daarvoor een oproep.

Van harte gefeliciteerd!
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Het jury-oordeel:

Call for Proposals for the
EUROTOX 2017 Congress
Scientific Programme
Dear Colleagues,
On behalf of the Scientific Programme Committee (SCP) I invite you
to submit your proposal for the EUROTOX 2017 Congress that will be
held in Bratislava, Slovakia, September 10-13, 2017.
Your input is required to prepare an innovative and relevant
scientific programme covering the most up to date topics. Please
suggest topics in toxicology for symposia and workshops. All
other suggestions to improve coming congresses are also highly
appreciated.
We urge all Individual Members, Member Societies, Speciality
Sections, SubCommittees and Corporate Members, as well as
Scientific Partners to contribute. Only a common effort will guarantee
a high quality programme and keep our annual congress a reference
point for the toxicologists not only in Europe but also internationally.
Please submit your scientific proposals using the attached form
making sure to include the organizer details, the recommended
speakers, and a brief presentation for the proposal. Send your
proposals to the EUROTOX Secretariat (secretariat@eurotox.com) by
December 11, 2015.
The EUROTOX 2017 Scientific Programme Committee members are:
Mumtaz Iscan, Chair / Ruth Roberts, EUROTOX Executive Member /
Thomas Weiser, EUROTOX Executive Member / 2017 LOC Scientific
Programme Committee / Helena Kandarova, Chair / Mojmir
Mach, Member / Chairs of the EUROTOX Speciality Sections / Jan
Vondracek, Carcinogenesis / Heidi Foth, ERAS Risk Assessment /
Marc Pallardy, Immunotoxicology & Chemical Allergy / Hilmi Orhan,
Molecular Toxicology / Dominique Lison, EUROTOX 2018 Brussels
congress delegate.
We also urge you to support and encourage young scientists in
your proposals. They are always one of our priorities; taking part in
symposia and workshops is still an important activity to help them
develop their scientific and professional skills.
Thank you in advance for your continuous support and contribution,
and I look forward to receiving your proposal.
Yours truly,
Prof. Mumtaz Iscan
EUROTOX President Elect
Scientific Programme Committee Chair
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REISBEURSVERSLAGEN

13th European ISSX
I attended the European ISSX (International Society for the Study of Xenobiotics) in Glasgow this June. Although
it was the European conference of ISSX, it still had many participants from all over the world and included 12
symposiums and 166 posters.
My poster “Precision-Cut Intestinal Slices as Ex Vivo Model to Study the Uptake of Bile Acids by ASBT in the
Intestine” was selected as one of the six finalist for the competition of the best poster (pre-doctoral). During
conference, a special area and time slot were designated for the poster presentations of the finalists. As a
result, it attracted quite many people who were interested in our PCIS model and results on the ASBT-mediated
uptake in a short period. Except the time I was giving an introduction, it was full of insight questions and
discussions.

By Ming Li

For the full report, please click here

World DNA and Genome Day-2015, Nanjing China
I attended the BIT's 6th Annual World DNA and Genome Day (WDD-2015), which was held in Nanjing, China,
from 25 April to 28 April, 2015. The WDD-2015 is committed to the promotion of cutting-edge progress in the
field of whole life science industries with the theme of World's Dream of Bio-Knowledge Economy. Almost 300
participants from over 29 countries and regions shared their research in the conference. Besides the WDD, there
were 8 other conferences taking place in the same location, which were free with one registered pass. One of the
concurrent conference was about molecular & cell biology, in which I was very interested since my PhD project
requires a lot of cell assays.
For the full report, please click here
By Hequn Li

International Association of Breath Research,
September 2015, Vienna, Austria

I visited the annual meeting of the International Association of Breath Research (IABR), 14th till 16th of
September, in Vienna. The conference took place in the beautiful Schönbrunn Palace. The program consisted
of various technical lectures, applied science lectures and talks about statistics, all focusing on measurements
in in- or exhaled air. My PhD project is focused on chemicals in cigarette smoke, thus inhalation, but also the
smoke exhaled. The poster I presented included volatile organic compounds in cigarette smoke, the part the
smoker is exposed to by inhalation. My visit to this conference had an exploratory perspective, because I
knew the focus in this field is more on exhaled air measurements. In a future human study, we will measure
exhaled air of smokers. Because I have no experience in this field, I learned a lot about the possibilities to
sample, and the (dis)advantages of the different techniques to measure samples.

By Charlotte Pauwels, PhD
candidate at the department
of Pharmacology and
Toxicology (Maastricht
University)
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Ethische gedragscode NVT
De Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) heeft ten doel
het bevorderen van inzichten in de verschillende aspecten van
de toxicologie gericht op bescherming van mens en milieu. In de
statuten van de vereniging is geformuleerd hoe deze doelstelling ten
uitvoer gelegd wordt. Als onderdeel daarvan wordt van elk lid van
de vereniging verwacht dat hij of zij hoogstaande ethische normen
hanteert en het als een plicht ziet om zijn kennis te delen met het
publiek op een verantwoordelijke wijze.

Aankondiging ISES 2016
Tussen 9 en 13 oktober 2016 komt de wetenschappelijke
conferentie van de International Society for Exposure
Sciences (ISES) naar de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema
voor deze bijeenkomst is Interdisciplinary Approaches
for Health and the Environment. Voor meer informatie
zie www.ises2016.org

Om dit te bereiken geldt de volgende gedragscode (gebaseerd op de
“Code of Conduct” van de Amerikaanse Society of Toxicology) zoals
vastgesteld door het bestuur van de NVT, 14 januari 2013.

Lidmaatschap NVT
Het komt voor dat leden hun lidmaatschap willen beeindigen.
Let op dat het lidmaatschap automatisch wordt verlengd tenzij
de NVT-ledenadministratie voor 1 december van het lopende jaar
schriftelijk of per e-mail een opzegging heeft ontvangen. Hiervan
ontvangt u een bevestiging.

Registratiecommissie
Inschrijving Register
Voorletters

Achternaam

Route

Besluit Datum inschrijving

Datum afloop registratie

R.

Masereeuw

Onderzoeker Toxicoloog

1

11-05-2015

11-05-2020

C.L.

Bos

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

11-05-2015

11-05-2020

J.

Shao

Onderzoeker Toxicoloog

1

11-05-2015

11-05-2020

M.J.

Vincenten-van Maanen

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

11-05-2015

11-05-2020

K.A.

Solak

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

11-05-2015

11-05-2020

L.A.

Arrendell

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

11-05-2015

11-05-2020

C.J.

van der Schoor

Onderzoeker Toxicoloog

1

11-05-2015

11-05-2020

W.P.

Jongeneel

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

11-05-2015

11-05-2020

L.C.

van Leeuwen

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

11-05-2015

11-05-2020

A.

Al-Subeihi

Onderzoeker Toxicoloog

1

21-05-2015

21-05-2020

Inschrijving TiO
Voorletters

Achternaam

Opleider
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