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Lieve lezers,
Met de feestdagen in het vooruitzicht is de tijd van het jaar aangebroken om
terug te blikken. Zo aan het eind van 2015 kan ik terugblikken op 10 jaar TCDD
redactie. Vanwege een nieuwe uitdaging bij mijn huidige werkgever Unilever,
heb ik namelijk besloten om vanaf 2016 mij terug te trekken uit de TCDD
redactie. De laatste jaren als hoofdredacteur waren erg leerzaam en vooral erg
leuk. Ik heb genoten van het redactionele team in wisselende samenstelling.

de NVT samen met de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC)

De afgelopen jaren heeft de redactie flink geëxperimenteerd met het gebruik van

een symposium.

nieuwe (social) media en zijn we nog altijd druk om ons opnieuw uit te vinden

Door Martijn van Velthoven

in de informatierijke verdigitaliseerde wereld. Om deze ontwikkelingen de juiste

11 Sectie MilieuChemieToxicologie
MCT-symposium ‘Pharmaceuticals in the environmentprescription to science and policy’ (6 November 2016, RIVM)
LabAnalyse 14 Oktober 2015, Orion, Wageningen UR

12 	Reactie op “Een ingrijpende herziening van de risico analyse
van chemische producten is dringend noodzakelijk” (door Henk
Tennekens; TCDD #3)

richting te geven, vragen we de mening van de NVT leden via de poll die met deze
TCDD uitgestuurd wordt. We hopen met de nieuwe website die op 16 januari 2016
gelanceerd zal worden, in ieder geval een flinke stap in de juiste richting gezet te
hebben.
Uiteraard is weer veel te lezen over de toxicologie in Nederland in dit nummer van de
TCDD en vergeet vooral de kerstpuzzel niet in te vullen en uw uitkomst in te sturen
naar redactie@toxicologie.nl Uiteraard kunt u op dit adres ook uw bijdragen kwijt voor
TCDD #1 van 2016.

	
In TCDD 3 van oktober 2015 vraagt Henk Tennekes aandacht voor
het risico van irreversibele toxische effecten en gebruikt daarbij

Ik ben er van overtuigd dat de TCDD redactie op de juiste weg is en dat er met een

neonicotinoïde insecticiden onterecht als voorbeeld.

nieuwe hoofdredacteur ook een vernieuwende weg voor de TCDD ingeslagen kan

Lidmaatschap en Adreswijzigingen
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

Redactioneel – Reflecties van een hoofdredacteur

worden. Dus beste Femke, Martje, Jacqueline, Samantha, Barae en Floris, dank

13 NVT Website Gets Updated for 2016!

jullie wel! Veel succes en tot ziens bij de komende bijeenkomsten van deze

	The new NVT website (toxicology.nl) will roll out mid-January

mooie vereniging!

with new and exciting additions!

Veel leesplezier namens de redactie,

14	
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Door Ronald Smetsers (RIVM) en Flemming Cassee
(voorzitter Nederlandse Vereniging voor Toxicologie)

Door Flemming Cassee

Nieuws van
het bestuur

In Memoriam Jan Meulenbelt
Op dinsdag 8 december 2015 is Prof. Dr. Jan Meulenbelt overleden, hoofd van het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) en voormalig centrumhoofd van het RIVM.

Nieuwe media doen oude vergeten? Vind ik nog lastig om dat te bevestigen. Waarom deze vraag?
Dit wordt ingegeven door de redactie van de TCDD die steeds meer het gevoel hebben dat de TCDD
zelf niet meer het alom gewaardeerde communicatiemiddel van de vereniging is.

Het overlijden van Jan Meulenbelt (64) is een groot verlies, in de

van het NVIC zien. Niet

eerste plaats voor zijn familie, vrienden, collega’s en kennissen,

dat hij nu zo graag op de

maar ook voor de wetenschap en de publieke zaak. Hij heeft daar

voorgrond stond, want

immers een rol van zeer grote betekenis gespeeld. Als blijk van

zijn team kreeg wat dat

waardering heeft het RIVM daarom in 2011 aan Jan Meulenbelt

betreft ook de ruimte om

de Jennerpenning uitgereikt voor het baanbrekend werk dat hij

te laten zien wat er aan
toxicologische expertise

Even voor de goede orde: TCDD staat voor Toxicologische

Begin 2016 wordt de nieuwe Nederlandstalige en Engelstalige

voor het RIVM heeft verricht. Jan was een alom gerespecteerd

Communicatie, Data en Documentatie. Uit eigen ervaring weet

website gelanceerd en neemt ook Martijn van Velthoven afscheid

en aimabel toxicoloog die 24 uur per dag, 7 dagen in de week

aanwezig is. Hij was ook

ik dat het maken van de TCDD heel leuk is om te doen als er

van de redactie. Het bestuur bedankt niet alleen Martijn voor jaren

beschikbaar was om zijn kennis over de klinische toxicologie

werkzaam als internist en

voldoende bijdragen komen vanuit de vereniging. De redactie heeft

redactiewerk maar zeker ook de rest van de redactie die achter de

beschikbaar te stellen voor collega’s, huisartsen, GGD-ers en zelfs

intensivist op de afdeling

schermen toch heel veel doen voor de vereniging.

de rechterlijke macht. Ook was hij zeer betrokken bij het opleiden

Intensive Care Center van

een aantrekkelijke TCDD te maken. Een aantal jaren geleden is

van toxicologen. Het feit dat hij aan de basis stond van de cursus

het UMC.

vanwege de financiële situatie van de NVT besloten dat het blad

Er staat meer te veranderen. Het Concillium (Opleidingscommissie

Klinische Toxicologie van de postdoctorale opleiding Toxicologie

alleen nog maar digitaal wordt uitgegeven. Een gedrukt exemplaar

Toxicologie) zal opnieuw worden samengesteld en er is een aantal

(tegenwoordig Medical and Forensic Toxicology) getuigd hier

In een tijdperk waarin

op werk- of huisadres maakt toch grotere kans om ook echt gezien

leden bezig het huishoudelijk regelement te actualiseren. De eerste

van. Daar wist hij cursisten altijd te boeien met casuïstiek. Ook

informatie vluchtig en

en gelezen te worden. Niet dat ik er nu voor pleit dat we terug

voorbereidingen voor de jaarvergadering zijn in gang gezet en IUTOX

heeft hij tijdens zijn drukke baan als hoofd van het NVIC circa

oppervlakkig dreigt

moeten naar deze situatie maar we moeten wel kijken of we

heeft aangegeven dat ze graag een uitgebreid voorstel voor een

150 wetenschappelijke publicaties op zijn naam weten te zetten,

te worden, bleef Jan

het doel van een TCDD waar kunnen blijven maken. De TCDD een

bijeenkomst IUTOX in Maastricht tegemoet zien.

naast vele andere publicaties en lezingen. Tijdens het symposium

vasthouden aan zijn overtuiging dat praktische kennis gestoeld

belangrijk instrument om elkaar te informeren en te verbinden.

“Toxicologie voor de toekomst” op 16 oktober hebben we hem

moet zijn op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

Een website op zich is niet voldoende. Wellicht dat we over moeten

nog gezien en gesproken. Optimistisch, strijdbaar en met een

Onderzoek vormde daarom een belangrijk element binnen

gaan op informatie alleen delen via de website en dat u zelf kunt

glimlach, als altijd.

het NVIC. Zelf bekleedde hij sinds 2007 de leerstoel Klinische

de laatste tijd moeite om voldoen kopij bij elkaar te vergaren om

Toxicologie van het Institute for Risk Assessment Sciences

aangeven met welke frequentie u welke informatie zou willen
ontvangen. Communicatie gaat wel twee kanten op, dus ook daar

Na een opleiding als internist en toxicoloog en een

(IRAS) van de Universiteit Utrecht en was hij lid of voorzitter

zijn we zoekende hoe wij meer van uw kennis, nieuwtjes en andere

promotieonderzoek naar de effecten van acute stikstofdioxide

van toonaangevende internationale commissies, zoals de

informatie via de TCDD of website kunnen delen. Daar komen we

intoxicatie is Jan Meulenbelt in 1986 zijn loopbaan bij het RIVM

“Scientific Committee of the European Association of Poisons

pas achter als u meedenkt en ons laat weten wat u ideeën zijn.

begonnen. Een paar jaar later, in 1989, werd hij hoofd van het

Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)”. De buitengewone

De redactie zal u daarom via een korte enquête vragen naar de

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), dat al in

vakdeskundigheid van Jan leidde ook tot een unicum in de

toekomst van de TCDD. Onder de leden die deze enquête invullen

1959 bij het toenmalige RIVM was opgericht om professionals in

Nederlandse rechtspraak, namelijk de herziening van het vonnis

verloten we 5 cadeaubonnen.

de zorg snel en doeltreffend te informeren over de acute gevaren

van de tot levenslang veroordeelde Lucia de B.

van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de noodzakelijke
We zoeken leden die zich in willen zetten voor:
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behandeling van slachtoffers. Onder de bezielende leiding van Jan

Jan was een harde werker die nooit van ophouden wist, ook

groeide het NVIC uit tot een organisatie die 7 dagen in de week

niet nadat hij in 2010 geconfronteerd werd met een ernstige

en 24 uur per dag klaarstond om spoedeisende adviezen te geven

medische aandoening. We herinneren hem als een collega die

over de behandeling van mensen met medische klachten, nadat

als geen ander kennis, inzet en samenwerkingsbereidheid wist

ze in aanraking waren gekomen met gevaarlijke stoffen. Het

te verenigen. Met zijn eminente deskundigheid stond hij voor

NVIC is bij veel incidenten van grote betekenis geweest. Daarbij

iedereen klaar, vriendelijk, belangstellend en betrokken. Gedreven

kon het om zeer ongewone situaties gaan, zoals het onderzoek

om kennis over zijn vakgebied te verbeteren, maar bescheiden als

naar de blootstelling van tientallen Nederlandse burgers aan

het ging om zijn eigen persoon. Jan laat een leegte achter die niet

het radioactieve polonium-210, omdat zij eind 2006 in het

kan worden opgevuld. Wij wensen zijn dierbaren alle kracht om

Millennium Hotel in Londen verbleven toen daar de Russische ex-

met dit grote verlies om te gaan.

spion Litvinenko werd vergiftigd. Zonder afbreuk te willen doen
aan alle experts bij het NVIC zullen velen in Jan de personificatie
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De brug tussen theorie en praktijk

Interview met Jan Meulenbelt
Door Flemming Cassee
In de catacomben van het
UMC Utrecht, locatie AZU,
tref ik Jan Meulenbelt.
“Sorry, het college liep wat
uit want je moet vragen van
studenten toch wel eerst
beantwoorden”. Typerend
voor Jan, hij neemt de tijd
voor een antwoord en komt
misschien daardoor nog wel
eens in tijdnood. Het gesprek
is geïnitieerd door de benoeming van Jan tot hoogleraar Klinische Toxicologie
bij de Universiteit Utrecht
(UU). De aanstelling wordt
gefinancierd door het RIVM
waaronder het Nationaal
Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC) ressorteert
en waar Jan de leiding over
heeft.

Hoe ben je in het vak van de
klinische-toxicologie terecht
gekomen?
Vanuit mijn medische opleiding
was ik geboeid door de acute
geneeskunde. Bij het NVIC
zocht men halverwege de jaren
tachtig een internist-intensivist om de pool aan medisch
specialisten bij het NVIC uit
te breiden omdat er dringend
behoefte was aan meer medische kennis onder de toxicologen.
Het NVIC is ontstaan vanuit de
afdeling farmacologie van het
RIVM in het begin van de jaren

zestig. De vragen over overdoseringen
met medicijnen werden zo talrijk
dat er een aparte afdeling voor opgericht is, het NVIC. Bovendien werd
de behoefte aan medische expertise
steeds groter. Vandaar dat we als enig
RIVM onderdeel gevestigd zijn in
het UMC Utrecht. Voor een huisarts
of een perifeer ziekenhuis komt een
specifieke vergiftiging niet zo vaak
voor, maar landelijk gezien zijn wij
bij veel ernstige gevallen betrokken.
Vaak spelen chemische stoffen daarbij
een grote rol, waaronder ook combinaties van medicijnen.
Als gevolg van de toenemende aandacht voor de gezondheidseffecten
van milieu-incidenten in eind jaren
zeventig en begin jaren tachtig is
onder leiding van Bart Sangster
gewerkt aan de ontwikkeling van
kennis op dit gebied. Het NVIC
ondersteunde met deze kennis de
overheid en medisch specialisten
om de gevolgen voor de gezondheid
van milieu-incidenten goed in kaart
te brengen en hoe deze gevolgen te
beperken. Er ontstond een pool van
medisch specialisten, waaronder ook
Jean Savenkoul, met grote kennis op
dit gebied.
Wat boeit je het meest?
Acute intoxicaties vereisen vaak
snelle acties. Het is soms lastig om
vast te stellen wat de oorzaak is.
Vooral als er secundaire effecten
optreden wordt het stellen van een
juiste diagnose moeilijker. Vaak is
er weinig bekend over de mate van
blootstelling en moet je afgaan op de
anamnese en symptomen. Een toxicoloog denkt vaak in termen van dosis
maar zonder blootstelling geen dosis.
Klinkt wat triviaal, maar het belang
van een goede blootstellingevaluatie
wordt wel vaak onderschat. Vanuit
onze medische achtergrond kijken we
of de symptomen in overeenstemming
zijn met een mogelijke blootstelling. Wij evalueren vaak anders dan
iemand die vanuit een meer onder-

zoeksgeoriënteerde richting komt.
Het mooie is de grote diversiteit aan
blootstellinggevallen. Ik kan niet
genoeg benadrukken dat er vaak veel
te weinig bekend is of wordt gedaan
om vast te stellen of blootstelling
heeft kunnen plaatsvinden of niet. En
zonder blootstelling geen intoxicatie
uiteraard.
Geven jullie alleen adviezen?
Nee, wij doen zelf ook veel onderzoek. Al is het alleen al om goed op
de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld de diagnostiek. Dat is overigens ook de reden
waarom we nauw betrokken zijn bij
de intensive care geneeskunde.
Ons onderzoek varieert van literatuurstudies tot onderzoek bij vrijwilligers
en patiënten. We hebben de faciliteiten om elk soort blootstelling uit
te voeren en te onderzoeken, waarbij
wij natuurlijk wel alle ethische richtlijnen in acht nemen.
We verleggen regelmatig onze
aandacht, zo hebben we begin jaren
negentig veel acute arbeidsintoxicaties onderzocht en eind jaren negentig
bijvoorbeeld veel aandacht besteed
aan de producten uit smartshops.
Dat was op zich wel mooi, want we
hadden één medewerker waarvan
je bijna zou zeggen dat hij kind
aan huis was in de wereld van de
smartshops. Zodoende konden we
goede informatie krijgen over de te
koop aangeboden producten. We
hebben soms die producten ook laten
analyseren om zo beter een toxicologisch profiel op te kunnen stellen.
Tevens doen we al jaren onderzoek
samen met het voormalige RITOX
dat enige jaren geleden is opgegaan
in het huidige IRAS (Institute for
Risk Assessment Sciences) waar we
nu een heel goede samenwerking
mee hebben. Het ligt tenslotte om de
hoek. We hebben samen een aantal
AiO’s.

Dus daarom nu een leerstoel
klinische toxicologie?
Wat ik zie is dat er een tekort
is aan klinisch toxicologen.
Ondanks alle regelgeving zoals
de Arbowet verwacht ik nog
steeds een toename aan allerlei
intoxicaties als gevolg van
incidenten tijdens transport,
productie en opslag. Ook de
mogelijkheid van terroristische aanslagen met chemische
agentia is groter geworden.
Niet alleen XTC-achtige en
andere genotsmiddelen kunnen
vreemde vergiftigingen geven
maar ook nieuwe medicijnen,
die steeds dieper ingrijpen

op allerlei processen in ons
lichaam. Je kunt verwachten
dat ongelukkige combinaties van medicijnen soms
hele vreemde effecten geven.
Overdoseringen en de bijbehorende toxische effecten is
nou iets wat vanuit de farmacologie niet wordt onderzocht
want zij richten zich voornamelijk op normaal gebruik
van hun product. Maar kijk
bijvoorbeeld naar patiënten
die XTC-derivaten slikken.
Regelmatig betreft het mensen
met psychische problemen die
bijvoorbeeld behandeld worden
met psychofarmaca en ook nog

een combinatie van genotsmiddelen
slikken. Wat betekent zo’n combinatie? Dat is dan ook onderwerp van
een AiO project geworden. We gaan
met het IRAS onderzoeken wat de
rol van het P450 systeem hierbij is
en in hoeverre polymorfisme daarbij
een grote rol speelt. Op zich fundamenteel onderzoek, maar voor de
risicobeoordeling van het NVIC wel
weer van belang om te weten wat
de bandbreedte van de effecten kan
zijn. Een tweede AiO gaat zich bezig
houden met effecten van o.a. XTCderivaten op neurotransmissie en
receptorfunctie. Daarbij is het meten
van hersenfunctieverandering een
belangrijk doel van onderzoek.

Met de positie als hoogleraar bekrachtigen we de samenwerking met de
universiteit. Het is belangrijk om de
brug te slaan tussen het fundamenteel onderzoek en de toepassing in
de praktijk. Ik zie het als doel om te
zorgen dat er meer medici worden
opgeleid tot klinisch toxicoloog.
Ik vind ook dat de Postdoctorale
Opleiding Toxicologie daarbij een
belangrijke rol speelt. Als toxicoloog is
het belangrijk dat je kennis hebt van
de breedte van de toxicologie. Medici
worden niet opgeleid in de toxicologie
en hebben een zeer beperkt beeld
van de toxicologie. Als toxicologen
moeten we de niet-toxicologen duidelijk maken dat binnen de toxicologie

weer een zeer groot aantal subdisciplines zijn, die ieder weer hun eigen
rol hebben in het veilig omgaan met
stoffen.
Het RIVM heeft de laatste jaren in
Nederland een zeer belangrijke rol in
de ‘Emergency Response’ gekregen
waar mogelijk chemische blootstelling een rol speelt. Niet alleen het
NVIC maar ook andere centra van
het RIVM adviseren over toxicologische problemen. Een goede link met
de academische onderzoekwereld
is cruciaal ondanks dat het RIVM
zelf ook toxicologisch onderzoek
doet. In en rondom De Uithof is een
grote concentratie van toxicologische kennis. Met mijn positie als
hoogleraar probeer ik nog meer de
verschillende groepen met elkaar te
verbinden.
Hoogeveen?
Ja daar waren we ook bij betrokken
samen met de Milieu Ongevallen
Dienst van het RIVM. Dat was een
mooi voorbeeld van diagnose op basis
van anamnese en symptomen omdat
er aan de blootstellingkant geen
informatie was. Daarbij konden we
al zeer snel uitsluiten dat het om een
biologisch agens ging. Maar ook dat
de meeste mensen niet aan een stof
waren blootgesteld en de klachten en
symptomen meer veroorzaakt werden
door paniek. Tot op moment van
dit interview is in de monsters geen
enkele stof gevonden die aanleiding
zou kunnen hebben gegeven tot de
geregistreerde klachten. Het mooie
van het werken bij het RIVM is in
deze situaties dat er in korte tijd heel
veel verschillende disciplines om de
tafel kunnen worden gezet, waarbij je
met verschillende invalshoeken aan
de oplossing van de casus werkt. Het
grootste deel van de tijd heb je elkaar
niet nodig maar als er een incident is,
dan is snel heel veel kennis paraat.
Websites
http://www.rivm.nl/over-rivm/organisatie/mev/vic/index.jsp
http://www.vergiftigingen.info
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NIEUWS VAN DE SECTIES

De toxicologische landkaart
van Nederland
Wist u dat de TCDD het platform is om uw
bedrijf, instituut of uzelf te presenteren aan
toxicologisch Nederland? Wilt u wat delen
met of aanbevelen aan andere NVT leden,
neem contact op de met TCDD redactie via
redactie@toxicologie.nl
Graag bieden we u een pagina aan in de
komende TCDD voor een bijdrage over:
• uw instituut
• uw bedrijf
• nieuwe techniek in uw laboratorium
• recente publicaties
• toegekende subsidies
• samenwerkingsverbanden of
• onderzoeksprojecten

Mail naar
redactie@
toxicologie.n
l

Did you know that the TCDD is the platform
to promote your company, institute or even
yourself to the rest of the toxicologists in the
Netherlands? If there is anything you would
like to share with, or promote to other NVT
members, please contact the editorial board
(redactie@toxicologie.nl).
We would be pleased to spare a page for you
in the next TCDD for:

Aankondiging middagsymposium
Sectie Arbeidstoxicologie
Nieuwe aspecten van het beoordelen
van huidblootstelling op de werkplek
Op donderdag 10 maart 2016 organiseren de sectie
Arbeidstoxicologie van de Nederlandse Vereniging
voor Toxicologie & de Contactgroep Gezondheid
en Chemie een middagsymposium over de
huidblootstelling op de werkplek.
De normering van de beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke

13.25 uur

Opening door de dagvoorzitter

13.30 uur	Research project SYSDEA: Systematic analysis
of dermal exposure to hazardous chemicals in
the workplace
Spreker: Gudrun Walendzik (BAuA, Duitsland)
14.00 uur	Huidblootstelling vaststellen met modellen;
hoe goed zijn schattingsmethoden voor

er voor sommige stoffen de DNELdermal, local of DNELdermal,

huidblootstelling?

systemic afgeleid zijn. In hoeverre heeft dat geleid tot een ander

Spreker: Jody Schinkel (TNO)

denken over dermale blootstelling en tot betere instrumenten voor
de bewaking van de blootstelling via de huid?

Toegang gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Ontvangst

waarschuwing in de vorm van de zogeheten H-indicatie, ook wel
er meer aandacht voor de dermale blootstelling gekomen doordat

De voertaal is Engels.

13.00 uur

stoffen gold altijd alleen voor blootstelling via de ademhaling.

huidnotatie genoemd. Met de komst van de REACH-regelgeving is

Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch.

Programma 10 maart 2016

Voor de blootstelling via de huid werd gewerkt met een algemene

• a piece on your institute
• a piece on your company
• a new technique in your lab
• your recent publications
• grant receivals
• collaborations or
• research projects

Locatie:

14.30 uur

Pauze

15.00 uur

Hoe is huidblootstelling te meten?
Spreker: Jeroen Vanoirbeek (KU Leuven, België)

15.30 uur

Huidgrenswaarden; wat zijn relevante maten?
Spreker: Peter Bos (RIVM)

16.00 uur

Discussiepanel

16.30 uur

Afsluiting en napraten

Sectie Geneesmiddelentoxicologie
Op 24 maart zullen de secties Geneesmiddelentoxicologie en Reprotoxicologie samen een symposium
organiseren samen in Nijmegen met als titel: "Pediatric drug development: a field in maturation”.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
TCDD 8
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VERSLAG

NIEUWS VAN DE SECTIES

Symposiumverslag
Quick & Dirty: Hoe sneller en
meer gegevens over toxiciteit
van stoffen genereren?
Op 12 maart 2015 organiseerde de sectie arbeidstoxicologie van de NVT
samen met de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) een symposium.
Een viertal sprekers gaven hun visie

bediscussieerd: embryonale stamcellen,

op het gebruik van Intelligent Testing

zeebravis embryo’s en ratte embryo’s. In

Strategies in het kader van betrouwbaarheid

deze systemen kan de differentiatie van

en bruikbaarheid voor de huidige

de pluripotente stamcel in de tijd worden

risicobeoordeling. Dinant Kroese, werkzaam

gevolgd. In de toekomst kan deze methodiek

bij TNO, lichtte het software platform

wellicht gebruikt gaan worden bij het

(DIAMONDS) toe, waarmee voor stoffen die

afleiden van een grenswaarde.

nog niet volledig getest zijn, de potentieel
gezondheidsbedreigende eigenschappen

Fenneke Linker (DSM) presenteerde hoe in

kunnen worden voorspeld. DIAMONDS

de praktijk veilige grenswaarden worden

richt zich met name op de complexe

afgeleid, ook als er weinig testgegevens

eindpunten ontwikkelingstoxiciteit en

beschikbaar zijn. Ze lichtte de maximum

repeated dose toxiciteit. In DIAMONDS

tolerated dose (MTD), read across en control-

wordt kennis gecombineerd uit de domeinen

banding methode toe. Voor het afleiden van

computational chemistry, kinetics/PBPK,

grenswaarden kan gebruik gemaakt worden

omics/systems biology/bioinformatics en

van de QSAR toolbox (OECD toolbox). De

toxicology, tegen de achtergrond van het

voorspelling van eindpunten met deze tool

Adverse Outcome Pathway concept.

behoort ook tot de mogelijkheden, maar

Sectie MilieuChemieToxicologie
Door Nicole Palmen (RIVM,
secretaris NVT sectie
Arbeidstoxicologie)

MCT-symposium ‘Pharmaceuticals in the environmentprescription to science and policy’ (6 November 2016, RIVM)
Op vrijdag 6 november vond het jaarlijkse
MilieuChemTox symposium plaats onder de titel
‘Pharmaceuticals in the environment- prescription
to science and policy’. Ruim 100 deelnemers
bezochten de bijeenkomst vanuit universiteiten,
industrie, waterbeheerders en overheid. RIVM trad
op als gastheer.

concentraties zo hoog zijn dat er reden tot zorg is voor 45 % van de
oppervlaktewateren. De verspreiding van antimicrobiële resistentie is
een onderwerp waar veel belangstelling voor was. Waterbeheerders
zijn bezorgd over de aanwezigheid van geneesmiddelen in (bronnen
voor) drinkwater, er is nog veel onduidelijk over mengseltoxiciteit en
mogelijke risico’s op de langere termijn terwijl ook vanuit de publieke
perceptie is de aanwezigheid van geneesmiddelen in (bronnen voor)
drinkwater onwenselijk.

Het symposium was bedoeld om vanuit verschillende gezichtspunten

Zowel erkende inter-

(ecotoxicologie, milieuanalyse, groene farmacie, maar ook vanuit

nationale deskundigen

de industrie en vanuit het beleid) de kennis op het gebied van (dier)

als masters studenten

geneesmiddelen in het milieu te belichten. Het symposium maakte

namen deel aan de

duidelijk dat de rol die het milieu speelt in de kosten-baten analyse

dag: de deskundigen

van geneesmiddelen nog beperkt is. Zowel bedrijfsleven als overheid

door het geven van een

is er zich van bewust dat deze rol in de toekomst versterkt dient te

overzicht van hun vak-

worden. Scepsis is er over de perspectieven van ‘groene’ alternatie-

gebied, de studenten

ven voor geneesmiddelen. Onderzoek laat verder zien dat genees-

door het presenteren

middelen meestal in het milieu voorkomen in gehaltes die niet tot

van posters over hun

effecten leiden. Maar er zijn ook stoffen, zoals Ibuprofen, waarvan de

onderzoek.

de juistheid van de voorspelling hangt zeer
Bioinformaticus Danyel Jennen (Universiteit

nauw samen met de gekozen stoffen met

Maastricht) gaf een overzicht van

data.

verschillende toxicogenomics projecten
waarbij met behulp van in vitro en in

Op de vraag of de gepresenteerde

vivo predictiemodellen kan worden

innovatieve methodieken door de

voorspeld of een stof een genotoxisch

regelgeving zijn geaccepteerd werd negatief

werkingsmechanisme heeft of niet. Door

geantwoord. De methodieken kunnen wel

middel van data-integratie van klinische

gebruikt worden om stoffen te groeperen.

chemie en transcriptomics gevolgd door
clustering, kunnen stoffen waarvan de

Een uitgebreider verslag wordt binnenkort

2D structuur hetzelfde is, mogelijk beter

verwacht in het Tijdschrift voor Toegepaste

gegroepeerd worden.

Arbowetenschap.

LabAnalyse 14 Oktober 2015, Orion, Wageningen UR
Op woensdag 14 oktober 2015 vond het LabAnalyse event plaats

geavanceerde organische analyses (ECN, Petten), wateranalyses

in het Orion gebouw op de Wageningen Campus. Centraal stond

(KWR, brede screening) (WAC; metingen aan nieuwe zuiveringen),

kennisuitwisseling rondom actuele analysemethoden binnen

bioassays (Grontmij Amsterdam) en online watermonitoring

diverse laboratoria. Op deze dag stonden analyse technieken voor

(Microlan). Daarnaast kwamen ook algen en de biobased

de gebieden ‘Voeding’ en ‘Milieu’ centraal, en gaf hierdoor een goed

products aan bod met een overzicht over de daar toegepaste

beeld van huidige analyse ontwikkelingen in diverse laboratoria.

scheidingstechnieken (WUR). Opvallend was de aanwezigheid

Stefan Kools was namens de NVT-MCT de dagvoorzitter van het

van MLO/HLO labopleidingen. De dag werd afgesloten met een

gebied “Milieu”. De dag was goed bezocht, ongeveer 200-250

rondleiding door het NIOO, met mooie labs en erg enthousiaste

mensen. Het programma was zeer breed, met overzichten van

mensen.

Aldert Piersma (RIVM) behandelde
geïntegreerde teststrategieën voor
reproductietoxiciteit. Tijdens de presentatie
werden een drietal alternatieve methoden

TCDD 10
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WEBSITE

NVT Website Gets Updated for 2016!

Reactie op
“Een ingrijpende herziening van de
risico analyse van chemische
producten is dringend noodzakelijk”

The new NVT website (toxicology.nl) will roll out mid-January with new and
exciting additions! Here’s a summary of the main new features:
1 – Multilingual support: toxicologie.nl will be both in Dutch and
English in order to reach a broader readership both in the Netherlands
and abroad. One easy click on the country flag icons situated at the

(door Henk Tennekens; TCDD #3)

top right of the site will switch between the two versions.

In TCDD 3 van oktober 2015 vraagt Henk Tennekes aandacht voor het risico van
irreversibele toxische effecten en gebruikt daarbij neonicotinoïde insecticiden
onterecht als voorbeeld. Neonicotinoïden binden, evenals nicotine, aan nicotinerge
Door Tinka Murk
acetylcholine receptoren (nAChR). Die binding leidt tot activatie en vervolgens tot
en Henk Vijverberg
inactivatie of desensitisatie van deze receptoren. Neonicotinoïden binden aan
insect nAChR met een 100-1000 maal hogere affiniteit dan aan zoogdier nAChR.
Deze selectieve werking op insect nAChR is de voornaamste reden dat neonicotinoïden een belangrijke
klasse insecticiden vormen. Nicotine en nicotinoïden binden juist selectief aan zoogdier nAChR, waardoor
ze zeer toxisch zijn voor de mens. De toepassing van nicotine als insecticide is sinds 2009 in alle landen van
de EU verboden, omdat veilig gebruik van nicotine voor de mens niet kan worden gegarandeerd.

2: Easy-access menu: The menu has been re-organized
to make it easier to find items of relevance.

3: Updated agenda: The new
agenda will have more content
that is updated more frequently

De werking van (neo)nicotinoïden berust op een chemische

neurotransmissie – het uiteindelijk effect in de voortdurende

due to improved access for the

interactie met de agonist bindingsplaatsen van nAChR, die tot

aanwezigheid van (neo)nicotinoïden – wél een veilige drempel

various NVT sections.

op moleculair en atomair niveau is gekarakteriseerd. Aangetoond

bestaat. Voor de zenuw-spierovergang – het klassieke model van

is dat deze interactie met nAChR – in tegenstelling tot de

de cholinerge synaps – geldt dat er een overmaat aan nAChR in de

aanname van Tennekes – een reversibele binding is. Kinetische

postsynaptische membraan aanwezig is en dat lijkt ook te gelden

analyse van de binding van [3H]imidacloprid aan membranen

voor nAChR in de cholinerge synapsen tussen neuronen onderling.

4 – Universal access: Content will be available

geïsoleerd van de kop van de huisvlieg heeft aangetoond dat

Hierdoor blijft de synaptische transmissie functioneren totdat

to all users, so without limitations based on

dit neonicotinoïde (Kd = 1.2 nM) binnen enkele seconden na

een groot deel van de nAChR is geblokkeerd. Langdurige blokkade

registration status. This will allow broader access

toediening nagenoeg volledig bindt en bij uitspoelen van de

leidt bovendien tot een compensatoire verhoging van de expressie

to content and with less limitations.

bindingsplaatsen dissocieert met een halfwaardetijd (t ½) van

van nAChR, een effect dat optreedt bij rokers en dat omkeerbaar

~10 min. De relatief trage dissociatie hangt samen met de hoge

is na het stoppen met roken van sigaretten. Aangetoond is dat

affiniteit voor de receptoren. Saturatie curve, Scatchard plot, Hill

nAChR continu vernieuwd worden. De snelheid van turnover is

5 – New Toxicology Map of the

plot en Lineweaver-Burk plot zijn prototypisch voor reversibele

afhankelijk van het type nAChR en is het hoogst in embryonale

Netherlands: The new map charting

binding en dat toont aan dat de interactie van imidacloprid met zijn

en gedenerveerde spieren (t½ ~ 1 dag) en lager in geïnnerveerde

the most influential toxicology institutions

receptoren in niets afwijkt van de algemeen aanvaarde principes

spieren (t ½ = 8 - 13 dagen).

in the Netherlands is now more interactive.

van reversibele ligand-receptor interacties. Resultaten van receptor

It allows the user to choose an area of

bindingsstudies met andere neonicotinoïden geven geen aanleiding

De conclusie is dat de verschijnselen van nicotinoïden en

interest and even allows the user to get

om anders te veronderstellen. Ook de fysiologische effecten van

neonicotinoïden in de cholinerge synaps in toxicologisch opzicht

directions on the go

neonicotinoïden op insect en zoogdier nAChR zijn reversibel en

heel normaal zijn. De werking berust op een reversibele interactie

verschillen in dat opzicht niet van fysiologische effecten van andere

met receptoren, waarbij een drempel dient te worden overschreden

nAChR agonisten. Er is dus geen enkele reden neonicotinoïden

om een fysiologisch effect te veroorzaken. Er is dus geen reden

6 – Customized display for smartphones and tablets: More changes have

te behandelen als ioniserende straling of carcinogene stoffen,

voor zorg dat het Paracelsus paradigma niet zou gelden voor

happened behind the scenes. A new information management system has been

die irreversibele effecten kunnen veroorzaken en waarvoor een

neonicotinoïden. Daarnaast laten wetenschappelijke publicaties

implemented which allows better content management and better content display. The

veilige drempeldosis niet kan worden vastgesteld. Overigens zijn

consistent zien dat adaptatie en ook herstel optreden als respons

new site that will be launched in mid-January 2016 is custom-built to allow easy access

er meer aanwijzingen dat voor de blokkade van de cholinerge

op de blokkade van nAChR en nicotinerge synapsen.

from a wide range of devices including computers, tablets and smartphones.

TCDD 12

The go live d
ate is
planned for
16 January
2016 so do n
ot hesitate
to have visit
the
upgraded N
VT website.
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WHAT IF...
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What if...

tonnage of manufactured or imported substances, represent three

5. Kola, I. & Landis, J. Can the

phases. Substances manufactured or imported at a level of 1000

pharmaceutical industry reduce attrition

tonnes/a. were required to be registered by 1 December 2010, 100

rates? Nat. Rev. Drug Discov. 3, 711–716

tonnes/a. by 1 June 2013 and 1 tonne/a. still have to be registered

(2004).

by 1 June 2018. It is estimated that testing for reproductive and

there were no more animal testing?
The economic impact of alternative toxicity tests

developmental toxicity during the first phase of REACH has required
1.6 million test animals and has cost € 240 million2. The number of
registration dossiers has increased from 24,560 dossiers covering
By Barae Jomaa

4,599 substances (first phase, on 28 February 2011) to 38,711 dossiers
and 8,729 substances (second phase, on 1 October 2013)3. By 2018,

Animal testing is essential for the adequate assessment of human toxicity. Rodents and other animals
are widely used to test the safety of pharmaceuticals, foods, manufactured chemicals and plant
protection products. Nonetheless, the common belief that animal tests always reflect what happens
in humans is a myth. In pharmaceutical testing, rodents predict human toxicity only 43% of the time
and adding non-rodents to the mix raises the predictivity to 71%1. Differences in species are not merely
skin deep. We can die when we don’t get Vitamin C from our diet whereas many other species, including
rodents can do just fine without. Predicting 71% of human toxicity still sets a high bar for non-animal
tests to reach. In the search for alternatives, there are often more failures than successes. However,
let’s suppose that a group of top scientists have just come up with the fastest, most cost-efficient,
100% accurate non-animal toxicity test. What if there were no more animal testing? What would be the
economic implications?

the costs of toxicity testing under REACH are expected to reach €
1.5 billion and would have required an estimated 9 million animals4.
By then, REACH would have covered some 34,000 substances.
After 2018, the ECHA will be mainly concerned with approving
new substances that reach the market. Considering that there are
50 million unique chemicals registered in the American Chemical
Society database and that a new chemical is isolated or synthesized
every day, the need for cost-effective toxicity testing is a long-term
prospect.
The biggest benefactor of a set of “ideal” alternative toxicity tests
could very well be the pharmaceutical industry. Pharmaceutical
companies spend € 26 billion on R&D in the EU alone (2007) and
considering that 8-30% of drugs that are in development fail as a
result of human safety issues, toxicity testing constitutes a large part
of the overhead5. Viable alternative tests will translate into savings in

The food industry won’t feel a thing. The Confederation of the food

The chemicals industry will surely notice the difference. The savings

and drink industries of the EU (CIAA) estimates the EU market

that alternatives would have made in this sector is phenomenal

in 2002 at € 600 billion. With only about 10 new food additives

especially in terms of the ambitious European Union regulation

We might still be a long way off from the perfect alternatives to

introduced by the food industry per year, alternative tests won’t

on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of

animal testing but, in the words of Theodore Roosevelt, “believe you

exactly be a game changer.

Chemicals (REACH). The deadlines set by REACH, based the

can and you’re halfway there.”

TCDD 14

the billions of Euros for the pharmaceutical industry.
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WERK VAN LEDEN UITGELICHT

OVERIG

ELF-EMF exposure
In modern day society, we are surrounded by electricity, both in home and in
occupational settings. The increasing exposure to extremely low frequency
electromagnetic fields (ELF-EMF) over the last decades raised concern
about potential adverse health effects of ELF-EMF. The ZonMw project
“Electromagnetic Fields and Health” is aimed at increasing the knowledge
on EMF and potential health effects thereof (http://www.zonmw.nl/nl/
programmas/programma-detail/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/
algemeen/).

Promotieladder

By Martje de Groot, PhD
candidate at the Neurotoxicology
Research Group, Institute for Risk
Assessment Sciences, Faculty
of Veterinary Medicine, Utrecht
University.

Promovenda: Martje W.G.D.M. de Groot

Promovenda: Maarke J.E. Roelofs

Titel: “Novel model systems for in vitro neurotoxicity

Titel: "Steroidogenesis in vitro: towards relevant models

testing. Chemical stressors and neurotoxic hazard of

for endocrine disruptor screening”.

extremely low frequency electromagnetic fields”

Datum: 1 maart 2016

Datum: 28 januari 2016

Tijd: 14.30 uur

Tijd: 16.15

Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht

Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht

Promotores: prof. dr. Martin van den Berg (IRAS),

Promotor: prof. dr. Martin van den Berg (IRAS)

prof. dr. Aldert H. Piersma (RIVM)

copromotor: dr. Remco H.S. Westerink. (IRAS)

Copromotor: dr. Majorie B.M. van Duursen (IRAS)

Registratiecommissie
Inschrijving Register

Exposure to 50-60 Hz extremely low frequency electromagnetic
fields (ELF-EMFs) has increased considerably over the last
decades. Several epidemiological studies suggested that ELF-

Voorletters

Achternaam

Route

Besluit Datum inschrijving

Datum afloop registratie

EMF exposure is associated with adverse health effects, including

J.H.M.

van Bilsen

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

15-10-2015

15-10-2020

neurotoxicity. However, these studies are debated as results

P.Th.

Theunissen

Onderzoeker Toxicoloog

1

15-10-2015

15-10-2020

are often contradictory and the possible underlying biological

E.F.

Hoek-van den Hil

Onderzoeker Toxicoloog

1

15-10-2015

15-10-2020

mechanisms are unknown. Since the developing nervous system is

M.J.

Visser

Onderzoeker Toxicoloog

1

15-10-2015

15-10-2020

particularly vulnerable to insults, we investigated effects of chronic,

R.

Kiwamoto

Onderzoeker Toxicoloog

1

15-10-2015

15-10-2020

developmental ELF-EMF exposure in vitro.

I.H.M.

Links

Onderzoeker Toxicoloog

1

15-10-2015

15-10-2020

In the research described in our paper, we used primary rat cortical
cultures as an in vitro model system for the developing CNS. Primary

neuronal activity appears largely unaltered following chronic ELF-

cortical cultures have been investigated for several decades and

EMF exposure up to 1000 μT.

are widely used in the field of (developmental) neurotoxicology. As

Inschrijving TiO
Voorletters

Achternaam

Opleider

Datum inschrijving

X.

Xiaoyu Niu

Prof.Dr. G.M.M. Groothuis

15-10-2015

such, cortical cultures have proven to be a valuable tool to study

The effects of ELF-EMF exposure are small and largely restricted

C.C.J.

Roelen

Prof.dr. M. van den Berg

15-10-2015

neuronal function and developmental neurotoxicity, especially when

to the highest field strength (1000 μT), i.e. 10,000 times above

M.A.

Dijkman

Prof.dr. M. van den Berg

15-10-2015

investigating functional endpoints. Moreover, they are the current

background exposure and well above current residential exposure

standard for studying neuronal signaling using the multielectrode

limits. Our combined data, together with our previous findings

L.

de Wit-Bos

Prof.dr.ir. I.M.C.M. Rietjens

15-10-2015

array.

on acute and chronic ELF-EMF exposure in naïve and chemically

J.W.H.

Sanderink

Prof.dr. F.G.M. Russel

15-10-2015

stressed PC12 cells (de Groot et al, 2014), therefore indicate that
In short, primary rat cortical neurons received 7 days developmental

chronic ELF-EMF exposure has only limited (developmental)

exposure to 50 Hz block-pulsed ELF-EMF (0-1000 μT) to assess

neurotoxic potential in vitro.

effects on cell viability (Alamar Blue/CFDA assay), calcium
homeostasis (single cell fluorescence microscopy), neurite outgrowth

References

(β(III)-Tubulin immunofluorescent staining) and spontaneous

de Groot, M.W.G.D.M., van Kleef, R.G.D.M., de Groot, A., and

neuronal activity (multi-electrode arrays [MEAs]).

Westerink, R.H.S. (2015). In vitro developmental neurotoxicity
following chronic exposure to 50 Hz extremely low frequency

Our data demonstrate that cell viability is not affected by

electromagnetic fields (ELF-EMF) in primary rat cortical cultures,

developmental ELF-EMF (0-1000 μT) exposure. Depolarization and

Toxicological Sciences; Advance online access: DOI: 10.1093/toxsci/

glutamate-evoked increases in intracellular calcium concentration

kfv242

([Ca ]i) are slightly increased at 1 μT, whereas both basal and

de Groot MW, Kock MD, Westerink RH. (2014) Assessment of the

stimulation-evoked [Ca2+]i show a modest inhibition at 1000 μT.

neurotoxic potential of exposure to 50Hz extremely low frequency

Subsequent morphological analysis indicates that neurite length

electromagnetic fields (ELF-EMF) in naïve and chemically stressed

is unaffected up to 100 μT, but increased at 1000 μT. However,

PC12 cells. Neurotoxicology;44:358-64.
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Save the date! - NVT PhD-days
De NVT AiO/OiO-dagen (NVT PhD-days) zullen
volgend jaar op 1 en 2 juni worden gehouden.
Noteer deze data alvast in je agenda!
The NVT PhD-days will be held on 1 and 2 June in
2016. Save these dates in your calender!
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PUZZEL

AIO/OIO TOXAFETTE

De Toxafette

By Artem

Artem Krasnobaev
Introduce yourself and tell us something about
your PhD project.

Switzerland, I got luck finding an exciting PhD project on chemical

What would you
investigate if you had
unlimited resources
(i.e. time, money,
people) in your project?

pollution in Antarctica. You see, although many harmful and

Very simple: the best

persistent chemicals have been banned now, their remnants are

equipment for the lab to get

still able to travel around the globe due to atmospheric transport,

the most reliable results.

consequently settling down in Antarctica. It is my job to find out

And if the resources are truly

how their dynamics change over time and what impacts it has on

unlimited, a new (Dutch-

both local organisms and humans.

owned) icebreaker will come

Hello, my name is Artem. After studying environmental engineering
with a couple of other activities and switching between jobs back in

Los deze woordzoeker’ op; de

Krasnobaev

handy too.

Who or what inspires you within the field of
toxicology and what would you like to do when you
complete your thesis?
Not in the field of toxicology exactly, but more general in science, I
have been inspired by the historical figures Alfred Nobel and Fridtjof
Nansen. Also my older brother has influenced me quite a lot.
To be honest, in the future, I am open to everything. I shall see (and
make decisions) based on the circumstances.

Do you have tips and tricks to share with your fellow
PhD students?
I would like to quote my supervisors here:

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

1. Get an understanding of why you are doing what you are doing.

Apart from the usual “PhD-problems”, my biggest challenge is the

2. Be effective.

overgebleven letters vormen de oplossing
van deze kerstpuzzel, van boven naar
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beneden van links naar rechts. Stuur
uw oplossing voor 31 januari 2016 naar
redactie@toxicologie.nl en maak kans op
een mooie prijs en eeuwige roem!
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excessively strong need of good planning. If something does not

experiment under different conditions. One shot is all I got and it

Question from previous AIO “How do you interpret
your scientific results in a way that ordinary people
could understand them?”

has to be a success, so I must be prepared to handle any problem

There is no such thing as “ordinary” people. People differ in their

far away very fast and very carefully. One can of think of it as of

backgrounds and speed of learning new things. So just adjust your

landing a spacecraft on Mars.

presentation/text to these variables. And never forget that a bad

work out (e.g. sample analysis or in-vivo experiments), there is

AARDE
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SNEEUW

BOEK
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VIOOL
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POSTER
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VOETBAL

presentation is always boring, regardless of who your audience is.

DRUM

KRANT

RADIO

VUURWERK

ETEN

MEDISCH

RAT

WERELD

MUIS

SCHIP

WORST

Exactly to learn how to deal with such problems. I see the PhD as a

Do you have a question for the next AIO who will
contribute to the Toxafette?

GENEESMIDDEL
GIF

MUTS

SINTERKLAAS

big management project, which allows me to get expertise in many

What are the main challenges of toxicology as a science that will

diverse fields.

emerge in the near future?

no possibility of returning to Antarctica and conducting the same

What do you expect from your PhD? / Why did you
start your PhD?
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