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Redactioneel

Beste lezers,
Sinds eind januari is de vernieuwde NVT-website

In de volgende TCDD willen we meer aandacht besteden aan

www.toxicologie.nl in de lucht! Heeft u al toegegeven aan

het thema Dutch toxicologists abroad / International TOX. Dus

uw nieuwsgierigheid en de vernieuwde website bezocht?

werkt u in het buitenland of binnen internationale projecten
dan is uw bijdrage meer dan welkom! Wij zien graag uw bijdrage

Namens de redactie wil ik hierbij iedereen bedanken voor het

in de redactionele email : redactie@toxicologie.nl!

invullen van de TCDD-poll en voor de opmerkingen die we van
u hebben mogen ontvangen. Een samenvatting van de poll is

Verder is er in dit nummer meer te lezen over reproductie- en

verderop in deze TCDD te lezen.

ontwikkelingstoxicologie en wat dat te maken heeft met de
eerste man op de maan. Daarnaast nog twee interessante

Ik ben blij verrast te lezen dat u wel een bijdrage wilt leveren

proefschrift-promopraatjes over een mogelijke link tussen

aan de TCDD, maar vaak niet weet welke bijdragen gewenst zijn.

hormoonverstorende stoffen en obesitas en over het effect

Nu blijkt uit de poll dat toxicologie heel breed is en dat sommige

van een interventieprogramma, waarin zowel technische,

gebieden volgens u onderbelicht blijven, zoals de wetenschap

organisatorische als gedragsgerelateerde factoren zijn

der toxicologie, industriële toxicologie en overheidstoxicologie

meegenomen, op de blootstelling aan kwartsstof op de

in ministeries. Bent u werkzaam in een van de onderbelichte

werkvloer. Tenslotte kunt u in dit nummer lezen wie de TCDD

gebieden of vindt u dat uw werkgebied onderbelicht is? Ik nodig

Kerstpuzzel heeft gewonnen…

u bij dezen uit om onze lezers hierover in te lichten! Uw bijdrage
kunt u sturen naar redactie@toxicologie.nl.

Veel leesplezier namens de redactie,

Femke Affourtit

Door Femke Affourtit

TCDD 3

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Door Flemming Cassee

Nieuws van
het bestuur
Ook wij toxicologen communiceren en ik ben blij met de nieuwe website. De redactie heeft veel
werk verzet om een nieuwe website te maken en daarbij zowel een Nederlandstalige als een
Engelstalige versie te introduceren. In principe kunnen commissies en secties nu eenvoudig hun
eigen informatie op de website zetten maar de redactie is zoals we van ze gewend zijn ook bereid
dat soort acties uit te voeren. In deze TCDD leest u ook wat de leden vinden van de TCDD en in
welke vorm we graag geïnformeerd willen worden. Nut en noodzaak van een TCDD worden niet
betwijfeld, de vorm waarin deze verschijnt, is wel onderwerp van gesprek. Schroom niet om zelf
ook bijdragen voor de website en TCDD in te sturen zoals congresverslag of samenvatting van een
artikel.
Tijdens de recente bestuursvergadering bleek dat het veel leden

Tot slot, de jaarvergadering. De organisatie steekt veel tijd in

niet bekend is dat de NVT een Stichting ‘heeft’ (SOTB) die de

het organiseren van een boeiend en inspirerend programma voor

mogelijkheid biedt om de kosten van het naar Nederland halen

jong en oud. Het word tijd dat u de datum in u agenda noteert en

van een spreker voor een symposium of workshop te financieren

probeert ook tijd vrij te maken om naar Soesterberg te komen. 1

zolang dat maar onder de paraplu van de NVT valt. Ik daag u uit

en 2 juni voor studenten (PhD days) en 2 juni voor alle leden. Neem

om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Los van de sectie-

er eens de tijd voor, kom los van de dagelijkse werkzaamheden

bijeenkomsten komen we als vereniging slechts éénmaal per jaar bij

en investeer tijd in je netwerk. Je kunt alleen tijd verspillen als je

elkaar en het zou mooi zijn als we ook zoiets als een NVT voorjaars-

vergeet er van te genieten (Loesje).

of najaarssymposium kunnen aankondigen als initiatief vanuit de
leden.
Zoals eerder gemeld richt de NVT zich op het organiseren van het

Flemming Cassee

congres van IUTOX in 2022. Op 24 en 25 februari komt een delegatie
Maastricht als congreslocatie inspecteren. Hierna krijgen we te
horen of we daadwerkelijk een concreet voorstel mogen indienen.

We zoeken leden die zich in willen zetten voor:
• het organiseren van activiteiten
• de redactie van TCDD
• het beheer van de website
• het bestuur
• sponsoring
Altijd goed voor je netwerk en CV, dus zeker jonge leden zijn welkom.
Schroom niet en neem contact met mij of andere bestuursleden op.
Contactgegevens staan in de colofon.
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NIEUWS VAN DE SECTIES

Reproductive Toxicology
and Pharmaceutical Toxicology
spring symposium
On the 24th of March 2016, the sections on
Reproductive Toxicology and Pharmaceutical
Toxicology will organize the spring symposium
entitled: ‘Pediatric drug development: a field in
maturation’.

concluding reception. Registration deadline is 9th of March 2016. To

The invited speakers will share the latest insights on risk

We hope the program meets your interest and to welcome many of

assessment of pediatric drugs from various perspectives. From
nonclinical studies to clinical practice, improvement in dosage forms
and regimens using modeling techniques, and reporting of adverse
drug reactions in children. The symposium will be held at the

attend this meeting you must be registered by sending an e-mail to
Wendy van Eldijk, FarmtoxOnderwijs@umcn.nl. She will also be able
to provide you with the detailed program and further directions to
the venue.
The full program can be found as an attachment here.
you on the 24th of March 2016!
On behalf of the organizing committees,
Section of Reproduction toxicology: Liesbeth Heijink, Sjors Schulpen,

Radboud University Medical Center in Nijmegen.

Manon Beekhuijzen, André Wolterbeek

The registration fee for this meeting is €15 for NVT members and

Theunissen, Suzanne Heemskerk, Lieke Peters, Cathaline den Besten,

€20 for non-members, due (in cash) at the registration desk at the

Section of Pharmaceutical toxicology: Leon van Aerts, Peter
Jan Commandeur, Bob van de Water

day of the meeting. This includes coffee, lunch and drinks at the

Voorjaarsbijeenkomst
Sectie Risicobeoordeling

“Risicoreductie onder REACH”
Introductie
Werkt REACH? De REACH-Verordening (Registratie, Evaluatie,

stoffen op verschillende manieren beperken.

Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) is in 2007 van kracht

Risicoreductie is dus een belangrijke doelstelling van REACH en de

gegaan. De verordening zorgt ervoor dat er meer bekend wordt over

vraag is of, ruim 8 jaar na invoering, geconcludeerd kan worden dat

chemische stoffen en eist dat die chemische stoffen veilig worden

dat doel bereikt is of lijkt te worden. Dat is de belangrijke vraag die

gebruikt. Het belangrijkste doel van REACH is om het milieu en de

dit NVT-symposium wil beantwoorden.

gezondheid van de mens beter te beschermen tegen de risico’s die
chemische stoffen kunnen opleveren. Hiervoor moeten fabrikanten

Programma: http://www.toxicologie.nl/index.php/item/392-

en importeurs de risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die zij

risicoreductie-onder-reach-nvt-symposium

in de EU vervaardigen of importeren, identificeren en beheersen
door middel van onder meer het registreren van hun stoffen en het

12 april

bekendmaken van de risicobeperkende maatregelen via bijvoorbeeld

RIVM, zaal T012

veiligheidsinformatiebladen aan de gebruikers. Als de risico’s niet

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

kunnen worden beheerst, kunnen de autoriteiten het gebruik van

3720 BA Bilthoven
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SPECIAL THEME:
DEVELOPMENTAL TOXICITY, A VIEW
ON DEVELOPMENTAL TOXICANTS
Man on the Moon and Innovative Avenues
in Developmental Toxicology

By Aldert Piersma, PhD
Professor of reproductive
toxicology at the Institute for
Risk Assessment Sciences of
Utrecht University and senior

scientist at the National
Ever since its rise after the thalidomide episode in the late 1950ies, developmental
Institute for Public Health
toxicology has been among the most challenging subdisciplines of toxicology. It is
and the Environment (RIVM)
unique in that it needs to consider a continuously changing target developing from
a fertilized egg into an adult individual. Moreover, besides the developing conceptus
itself, its interaction during pregnancy with the mother provides an additional and
unique aspect of complexity to the study of embryo maldevelopment. Classically, as in most areas of
regulatory toxicity testing, mammalian animal models have been used to predict human hazards of
chemical exposure. This practice is increasingly being challenged for two main reasons. First, the use
of experimental animals for human safety assessment meets with ethical issues and related public
awareness. Second, novel scientific insights grow rapidly, as to mechanisms of development and embryo
toxicity, as well as to molecular approaches toward measuring and monitoring e.g. gene expression,
metabolic parameters and protein expression. The omics revolution has given rise to the big data
revolution, which in turn has placed us on the doorstep of understanding toxicology at the molecular level
and described in integrated ontologies.

Ontologies can be understood as networks of interacting factors,

tissue morphogenetic development toward further integration at

be they molecules, cells, or tissues, with their interactions being

the level of the entire organism? The principle remains the same;

described in kinetic terms. Ontologies for developmental processes

the challenge is in acquiring the necessary additional connections.

such as eye cup formation, somite formation, paw and digit

In part, this may be met by the wealth of molecular data collected

development, and blood vessel formation have been operationalized

in recent and ongoing large-scale projects around e.g. omics and in

in in silico programs, based on interactions (such as inductions,

alternative highthroughput tests, which are desperately waiting to

inhibitions, time-dependent relative expression) between limited

be mined. Coupling these data sources with increasing knowledge

numbers of developmental genes. These tools allow experimental

on chemical structure and activity relationships will further help in

interference with gene expression, mimicking in vivo adverse

elucidating mechanism of developmental toxicity. This is evidently

effects of chemical exposures, predicting the embryo toxic effect

a long-term enterprise, at least given limited current funding for

on the level of malformations. The current challenge is to expand

such research. A recent international conference on computational

these tools to a complete array of morphogenetic processes, and

systems toxicology reviewed progress and debated the future

ultimately to combine them in a single developmental ontology.

in this area. One speaker used a bold comparison to frame his

This would then lead to a system for animal-free, human based

conviction of the scientific realism of such a future. In the sixties

mechanistic in silico prediction of chemical-induced developmental

we had the tools to land a man on the moon, and we did it. We

toxicity.

now have the tools to develop an ontology-driven in silico hazard
and risk assessment, animal-free and human focused. Is it simply a

This projection may seem to build on wishful thinking. However,
is it unrealistic to extrapolate successes at the level of individual
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Developmental toxicology –

the example of medication use during pregnancy
Developmental toxicology refers to the science studying adverse
developmental outcomes following exposure of pregnant or lactating
females. This field does not only include teratology (traditionally defined as
the study of non-genetic risk factors for structural malformations), but also
the study of abnormalities in functional development. Medication use is one
of the most commonly studied exposures in humans in relation to adverse
developmental outcomes and birth defects in particular.
By Marleen M.H.J. van
In developed countries, 29-99% of pregnant

defects), and confounding by indication (i.e. the

women take at least one prescription medication,

underlying disease may be associated with the

depending on the data sources used and the

outcome of interest). In the Netherlands, two large

types of drugs included.[1] Although some drugs,

prospective studies, the PRegnancy and Infant

including thalidomide (Softenon®) and isotretinoin,

DEvelopment (PRIDE) Study and the Pregnancy

are classical examples of human teratogens, the

Drug Registry pREGnant, were recently started to

human teratogenic risk is undetermined for over

overcome the methodological limitation of previous

90% of prescription drug treatments approved

studies. Nevertheless, the current lack of knowledge

for marketing in the US since 1980.[2] For ethical

on the risks often hampers physicians and pregnant

reasons, pregnant women are usually excluded

women in making evidence-based decisions on

from pre-marketing trials, whereas results obtained

whether or not the beneficial effects of treatment

from animal studies are not always predictive for a

outweigh the possible risks for the developing fetus.

Gelder, PhD Department
for Health Evidence,
Radboud Institute
for Health Sciences,
Radboudumc, Nijmegen

teratogenic effect in humans. However, the latter
gave us more insight into the possible mechanisms
through which medication may cause birth defects,
including folate antagonism, endocrine disruption,
oxidative stress, and vascular disruption.[3]
Furthermore, prenatal medication exposure has also
been associated with adverse long-term outcomes,
including associations between diethylstilbestrol
(DES) and vaginal adenocarcinoma,[4] antibiotics
and childhood asthma[5] and antihypertensive
medication and ADHD.[6]
Although epidemiologic studies that assess

1.	Daw JR, Hanley GE, Greyson DL, et al. Prescription drug use during pregnancy in developed
countries: a systematic review. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2011;20:895-902.
2.	Adam MP, Polifka JE, Friedman JM. Evolving knowledge of the teratogenicity of medications
in human pregnancy. Am j Med Genet C Semin Med Genet 2011;157:175-182.
3.	Van Gelder MMHJ, van Rooij IALM, Miller RK, et al. Teratogenic mechanisms of medical
drugs. Hum Reprod Update 2010;16:378-394.
4.	Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of the vagina: association of maternal
stilbestrol therapy with tumor appearance in young women. N Engl J Med 1971;284:878-881.
5.	Murk W, Risnes KR, Bracken MB. Prenatal or early-life exposure to antibiotics and risk of
childhood asthma: a systematic review. Pediatrics 2011;127:1125-1138.
6.	Pasker-de Jong PCM, Zielhuis GA, van Gelder MMHJ, et al. Antihypertensive treatment during
pregnancy and functional development at primary school age in a historical cohort study.
BJOG 2010;117:1080-1087.

associations between medication exposure during
pregnancy and lactation and adverse infant
outcomes are needed, these are methodologically
complex due to challenges in exposure assessment
(self-reported modes of data collection usually
lead to underestimation, whereas pharmacy
records overestimate exposure due to suboptimal
adherence), study power (in particular when
studying rare outcomes such as specific birth
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TCDD poll uitslag
Recentelijk heeft u de poll over de TCDD kunnen invullen.
118 leden hebben gereageerd op de poll en hieronder volgt een
korte samenvatting van de uitkomsten.
OP SCHAAL VAN 1 TOT 5, WAT VINDT U VAN HET IMAGO VAN DE

Door Samantha Kloet

Welke richting denkt u dat de TCDD moet gaan?

TCDD (TIJDSCHRIFT VAN DE NVT)?

Het merendeel, bijna driekwart
Het merendeel van de

van de respondenten

respondenten (maar liefst 71%)

prefereert een digitaal

gaf aan het image van de TCDD

tijdschrift en website.

goed te vinden. Veelgehoorde

Ruim een kwart prefereert

commentaren waren dat de

een website alleen (met

TCDD een goed beeld geeft

mogelijkheid om te abonneren

van een levendige en actieve

op wekelijkste, maandelijks

vereniging. Het blad ziet er

of per kwartaal updates van

altijd erg netjes en verzorgd
matig

goed

heel goed

uit en de verhalen zijn goed
geschreven en gevarieerd en er

wordt ook aandacht voor de mens achter de leden gegeven. Tevens

de website). Abonneren op

alleen website

updates van de website kan

digitaal tijdschrift en website

prettig zijn, maar wel als de

gedrukt tijdschrift

frequentie van de updates

werd er opgemerkt dat het onderwerpen die aan bod komen wel

goed is (niet te veel, niet te weinig en regelmatig). Dit kan breed

gevarieerden mogen zijn. Er zou te weinig over de wetenschap der

zijn: onderwerpen die nu in de TCDD staan, maar ook breder, zoals

toxicologie en te weinig over andere onderwerpen zoals industriële

wetenschappelijke publicaties met brede impact in de toxicologie,

toxicologie en overheidstoxicologie in ministeries bijvoorbeeld MAC

ontwikkelingen in regelgeving etc.Een tijdschrift (desnoods digitaal)

commissie publicaties aandacht aan besteed worden.

is beter dan alleen een website. Een tijdschrift geeft de mogelijkheid
onderwerpen na te slaan/terug te zoeken, een website heeft dat in

Ik vind de TCDD nuttig

de praktijk niet (het kan wel, maar vraagt erg veel discipline van de
De TCDD geeft goed informatie

webredactie). Niemand gaf de voorkeur aan de optie ‘alleen social

betreffende NVT en haar

media’; De huidige aandacht voor social media is zwaar overtrokken

activiteiten. Het is nuttig om

en social media alleen zonder website lijkt misschien niet handig.

op die wijze op de hoogte

Echter, social media is zeker een goed medium om mensen te

te blijven van wat er speelt

bereiken.

binnen de NVT en toxicologie.
Niet alle items in de TCDD
worden als nuttig ervaren maar
altijd wel interessant. Het is
Mee eens
Geen mening

Enigszins mee eens
Enigszins oneens

NUMMER 3
OKTOBER 2014

TCDD
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een goed medium om bredere
info vanuit het vakgebied te
krijgen maar probleem is wel
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die door de lezer worden overgeslagen. Er wordt geopperd of dit
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TCDD 8

NUMMER 4
DECEMBER 2014

Het TCDD moet een breder publiek bereiken bijv.
toxicologen of toxicologisch onderzoekers in
Nederland die niet NVT lid zijn (via website, social media)
De meningen zijn hierover
verdeeld. Een breder publiek
bereiken kan bijvoorbeeld in de

New Website
Launched
Successfully!

vorm van een website op twee
niveaus (leden/niet-leden).
Het zou een manier kunnen
zijn om meer leden te werven.
Echter de meest gegeven
commentaren zijn dat er wel
Mee eens
Geen mening

Enigszins mee eens
Enigszins oneens

een voordeel moet blijven aan
het lidmaatschap van de NVT
en dat de TCDD is bedoeld voor

Zeer oneens

toxicologisch onderzoekers in
Nederland. Toxicologen die geïnteresseerd zijn (en zichzelf een beetje
serieus nemen) moeten gewoon lid zijn van de NVT.
Heeft u overwogen aan de TCDD verhalen te sturen of
andere inhoud aan te leveren?
Merendeel (45%) antwoord ja, maar er is tijdgebrek; 39% had geen
idee dat men een bijdrage kan leveren aan het tijdschrift van de NVT;
14% heeft wel eens een bijdrage geleverd.
Er wordt aangegeven dat er wel duidelijk moet worden gemaakt

The updated website
for the NVT
(www.toxicologie.nl)
has been successfully
launched on the 16th
of January. Users are
invited to login and
By Barae Jomaa
check their user profile
to make sure that their address and job
details are up to date. The changes that were
made to the website include an updated
menu structure, an updated toxicology map
of the Netherlands, an updated agenda and
integration of social media links.

waarvoor bijdragen gewenst zijn.
Have you been accessing the site from your mobile phone
Mogelijk wordt de TCDD door een deel van de leden niet

or ipad? It is now possible to do so with the new mobile-

gelezen omdat deze grotendeels in het Nederlands

friendly layout! Moreover, you can choose your preferred

verschijnt en dit niet hun moedertaal is. Met dat in het

language, whether Dutch or English.

achterhoofd, wat is uw keuze van de taal waarin de
TCDD verschijnt?

The initial feedback has proven very useful and has helped us
De meningen zijn verdeeld:

improve the content, functionality and layout of the website

36% geeft aan Engels te

where needed. 2016 will be a year of big changes as we will

prefereren, 36% Nederlands

be working towards further updates and improvements.

& Engels en slechts 8% geeft

We want to hear more of your opinions regarding the new

aan het in het Nederlands te

site so do drop us a line at redactie@toxicologie.nl.

willen houden. De NVT is een
nederlandse vereniging en dat
moet zo blijven. Hoofdtaal
blijft dus Nederlands. Maar
Nederlands

Engels

wetenschappelijk artikelen

Nederlands + Engels (mix)

zijn vaak alleen in Engels

Maakt niet uit

beschikbaar. Commentaren of
reacties zouden dan eventueel

ook in het Engels aangeleverd kunnen worden. Engels is noodzakelijk
om kennis internationaal te kunnen delen. Het is een nederlandse
vereniging en laten we onze nationale taal in ere houden, enkele
artikelen in het Engels is ok maar niet een geheel engelstalig
tijdschrift.
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PROEFSCHRIFT PROMOPRAATJE

Proefschrift
promopraatje
Mijn promotieonderzoek voerde ik uit bij het centrum
Gezondheidsbescherming van het RIVM onder begeleiding
van Dr. Leo van der Ven (RIVM) en Prof. Dr. Ir. Juliette Legler
(VU Amsterdam). Mijn onderzoek draaide om de vraag:
‘Leidt blootstelling aan hormoonverstorende stoffen vroeg
in het leven tot obesitas later in het leven?’.

Door Joantine van Esterik

Hormoonverstorende stoffen en obesitas

mens zoveel mogelijk is nagebootst. De EDCs werden in niet-toxische

De wereldwijde toename in het vóórkomen van obesitas kan

doseringen door het voedsel van drachtige en zogende muizen

niet volledig verklaard worden door genetische factoren en de

gemengd. Vanaf drie weken werden de jongen niet langer blootgesteld

leefstijl van mensen, zoals het eten van calorierijk voedsel of

en mogelijke afwijkingen in bloed, vetweefsel en organen werden

onvoldoende beweging. Een alternatieve verklaring is het concept

na een halfjaar of een jaar onderzocht. Uit mijn onderzoek bleek dat

van developmental origins of health and disease, dat stelt dat

de volwassen nakomelingen veranderingen in hun stofwisseling

omgevingsinvloeden vroeg in ons leven een rol kunnen spelen bij

vertoonden. Ik vond geen obesitas maar wel blijvende veranderingen

het ontstaan van obesitas. Vanuit deze gedachte is de hypothese

in vetweefselgewicht en in bloedwaarden van vetten en hormonen.

opgesteld dat blootstelling aan hormoonverstorende stoffen

In hoeverre deze veranderingen optreden hangt af van de soort stof

(endocrine disrupting compounds of EDCs) vroeg in het leven de

waarin werd blootgesteld en het geslacht van het blootgestelde dier.

gevoeligheid zou kunnen bevorderen om obesitas -en gerelateerde

Mijn DNA-methylering analyses deed ik in de BPA studie, maar ik vond

veranderingen in de stofwisseling- later in het leven te ontwikkelen.

hier geen aanwijzingen voor veranderingen.

Hypothese van het onderzoek

Wat kunnen we hiermee?

Het onderzoek maakte deel uit van het Europese project OBELIX.

Blootstelling aan EDCs vroeg in het leven kan dus consequenties

Binnen het project werden experimentele en epidemiologische studies

hebben voor lichaamsfuncties gedurende de rest van het leven, maar

uitgevoerd, waarvan de dierstudies in mijn proefschrift beschreven

de vertaalslag naar de mens is complex. Andere omgevingsfactoren

staan. Mijn specifieke onderzoeksvragen waren of blootstelling aan

vroeg in het leven, zoals dieet en stress, spelen waarschijnlijk

EDCs vroeg in het leven programmeert tot obesitas en veranderingen

een bijkomende rol in de uiteindelijke effecten op volwassen
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in de stofwisseling

leeftijd. Toekomstig onderzoek levert meer duidelijkheid op door

later in het leven

deze inzichten erbij te betrekken en door dieper in te gaan op de

en of epigenetica,

achterliggende mechanismen van de waargenomen effecten,

met name DNA-

bijvoorbeeld door meer doelgericht epigenetisch onderzoek te doen

methylering, daarvan

dan ik heb kunnen doen. De resultaten pleiten er wel voor om goed na

het onderliggende

te denken over hoe we met deze EDCs en vroege blootstelling willen

mechanisme is.

omgaan in de risicobeoordeling.

Wat hield jouw

Wat doe je nu na je promotie?

onderzoek in en wat

Bij de afdeling farmacologie, departement farmaceutische

zijn je resultaten?

wetenschappen van de Universiteit Utrecht, rond ik momenteel een

Ik heb in een

wetenschappelijk artikel over potentiële middelen voor de behandeling

muismodel vier EDCs

van angststoornissen af. Geleidelijk aan heb ik tijdens mijn opleiding

(bisfenol A, PFOA,

en onderzoek een extra passie ontwikkeld: onderwijs. Daardoor heb

TCDD en PCB 153)

ik nu mijn zinnen gezet op een uitdaging waarbij ik mijn didactische

onderzocht waarbij

vaardigheden verder kan ontwikkelen en recente onderwijsactiviteiten

de blootstelling in de

bij de VU zijn daarbij een eerste stap.
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Save the date! - NVT PhD-days
De NVT AiO/OiO-dagen (NVT PhD-days) zullen
dit 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.
Save these dates in your calender!
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Dutch-German consortium for animal-free,
integrated human neurotoxicity studies:
A new 3-year research project, called
“N3rvousSystem”, has started in January, 2016.
“N3rvousSystem” aims to develop an animalfree strategy to detect adverse effects on brain
function resulting from chemical exposures.

also making a strong contribution to the reduction and replacement

To evaluate whether cellular assays reliably predict neurotoxicity,

and the Environment (the Netherlands), the Institut für Energie-

in vitro data will be combined in pharmacokinetic models with
information from literature and in vivo behavioral experiments to
predict neurotoxicity in humans. This integrated systems biology
approach will reveal which combination of experiments and
methods is best suited to predict human neurotoxicity. As such,
“N3rvousSystem” will improve risk and safety assessment while

of animal experiments. The project is funded by the joined Dutch
(ZonMw) & German (BMBF) InnoSysTox program. The awarded
consortium comprises a research collaboration between the
Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS; Utrecht University,
the Netherlands), the Leibniz-Institut für Umwelt-medizinische
Forschung (IUF; Germany), the National Institute for Public Health
und Umwelttechnik (IUTA; Germany) and companies Pamgene
(the Netherlands) and Tascon (Germany). Several NVT members,
including Bas Bokkers, Flemming Cassee, Milou Dingemans
(coordinator the Netherlands), Roel Schins, Harm Heusinkveld
(coordinator Germany), Aldert Piersma, and Remco Westerink, are
closely involved in this project.

Door: Milou Dingemans
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PROEFSCHRIFT PROMOPRAATJE

Proefschrift
promopraatje
Eind oktober 2015 heb ik mijn proefschrift verdedigd. Mijn
promotieonderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen,
implementeren en evalueren van een interventieprogramma in de
bouwnijverheid met als doel een reductie in blootstelling aan respirabel
silica (kwartsstof). Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het Institute for
Risk Assessment Sciences in samenwerking met TNO, onder supervisie
van prof. dr. Dick Heederik, dr. Anjoeka Pronk en dr. Tim Meijster.

Door Erik van Deurssen

Waarin is jouw onderzoek vernieuwend?

Wat zijn de belangrijkste resultaten uit jouw onderzoek?

Ruim tien jaar geleden is aangetoond dat werknemers in de

Blootstellingsmetingen vóór de implementatie van het

bouwnijverheid die worden blootgesteld aan kwartsstof een hogere

interventieprogramma laten zien dat de norm voor beroepsmatige

kans hebben op het ontwikkelen van chronische luchtwegklachten,

blootstelling aan kwartsstof op de werkplek, zoals gehanteerd

met name silicose (ook wel stoflongen genoemd). Op basis van de

door de arbeidsinspectie (0,075 mg/m3), in meer dan 60% van

uitkomsten van deze studie zijn vervolgonderzoeken uitgevoerd

de metingen in hoog-blootgestelde beroepen (betonboorder,

met als doel om werkwijzen te ontwikkelen die de blootstelling aan

sloper en voegenhakker) werd overschreden. Indien afzuig- en

kwartsstof op de werkplek zou verminderen. Bij deze onderzoeken

benattingssystemen en adembescherming aanwezig of beschikbaar

is vaak alleen maar gekeken naar de implementatie van (technische)

zijn, blijkt dat deze niet (goed) gebruikt worden. Bovendien is het

beheersmaatregelen op de werkplek, zoals (lokale) afzuiging,

kennisniveau over de gezondheidsrisico’s van kwartsstof laag is.

ventilatiesystemen en/of watersuppressietechnieken. Overige
aspecten die een grote invloed blijken te hebben op de effectiviteit van

Tijdens de nameting is het aantal metingen dat de norm overschrijdt

beheersmaatregelen, zoals het gedrag van de werknemer en diverse

gedaald naar 40% in de interventiegroep. De interventie, gericht

organisatorische factoren, werden in deze onderzoeken niet expliciet

op het verbeteren van kennis en gebruik van beheersmaatregelen,

onderzocht. Mijn promotieonderzoek is de eerste gerandomiseerde

is zowel door de managers als de werknemers als zeer positief

interventiestudie waarin zowel technische, organisatorische als

ervaren. Het kennisniveau en enkele gedragsindicatoren leken een

gedragsgerelateerde factoren samen onderzocht zijn.

verbetering te laten zien en er was een stijging in het juiste gebruik
van beheersmaatregelen bij bepaalde taken. De blootstelling is
bovendien substantieel lager, een reductie die tenminste deels het
effect is van de interventie. Dit alles laat zien dat er dus wel degelijk
mogelijkheden zijn om de blootstelling aan kwartsstof te reduceren.
Al deze bemoedigende resultaten zijn van belang voor het grote
aantal werknemers in de bouwnijverheid in Nederland en wereldwijd
en vormen een basis voor toekomstige interventietrajecten.
Wat doe je na je promotie?
Op dit moment werk ik als junior arbeidshygiënist bij RPS analyse bv
in Breda. Zoals blijkt uit mijn onderzoek is in de bouwnijverheid nog
voldoende winst te behalen om de blootstelling aan kwartsstof te
reduceren. Daarnaast biedt de arbeidshygiëne in Nederland ook nog
voldoende uitdagingen op het gebied van blootstellingsonderzoek.
De combinatie van klantgericht adviseren en het uitvoeren van
blootstellingsmetingen komen voor mij in deze functie perfect samen.
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AIO/OIO TOXAFETTE

De Toxafette

Anne Zwartsen

Door Anne Zwartsen

Stel jezelf voor en vertel over je AiO project:

naar deze NPS is van belang aangezien deze drugs niet gereguleerd

Mijn naam is Anne Zwartsen en ik ben sinds 1 januari 2016

worden, makkelijk verkrijgbaar zijn en er erg weinig van hun toxische

werkzaam als AiO bij het Institute for Risk Assessment Sciences

effecten en risico’s bekend is.

(IRAS) aan de Universiteit Utrecht. Ik ben eigenlijk aangesteld via

Een grove opzet van mijn werk zal zijn; Ik zal beginnen om van

het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) binnen

een grote groep NPS een eerste beoordeling te maken, waarbij

het UMC. Vanuit dit kenniscentrum informeren en adviseren zij

ik kijk naar het neurotoxicologische eindpunt cel-cel signalering

mensen met vragen, professionele hulpverleners en apothekers,

met behulp van corticale cellen van de rat. Daarnaast willen we

over mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden

dit natuurlijk ook kunnen vergelijken met menselijke cellen. Naast

bij vergiftigingen. Daarnaast doet het NVIC ook uitgebreid

menselijke en ratten cellen willen we kijken of het gebruik van

wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van chemische

muizen haalbaar is, aangezien er knock-in/out muizen gemaakt

stoffen in het lichaam en de effecten die deze kunnen veroorzaken,

kunnen worden. Dit is van belang aangezien een ander onderdeel

om zo de kwaliteit van de informatie verstrekking te verbeteren.

van mijn onderzoek gaat over het verschil van effecten van dezelfde

Aangezien het NVIC geen laboratorium ruimtes heeft werk ik op het

drugs tussen mensen. Wij verwachten dat een deel hiervan

IRAS. Ik doe onderzoek naar ‘new psychoactive substances’ (NPS),

verklaard kan worden door neurotransmitter transporters. In

ook wel bekend als designer drugs of ‘legal highs’, en kijk daarbij

samenwerking met Nijmegen worden deze transporters onderzocht.

specifiek naar hun effect op de hersenen. Dat er gekeken wordt

Daarna zullen deze getest worden met verschillende NPS en hopelijk
ook met knock-in muizen. Een ruwe opzet voor mijn komende 4 jaar,
die natuurlijk altijd anders lopen dan vooraf geplant.

Waarom ben je juist dit gaan doen:
Tijdens mijn laatste masterstage liep alles een beetje anders dan
verwacht. Bij aankomst was er weinig tot niets geregeld vanuit de
kant van het onderzoeksinstituut waar ik stage kwam lopen. Met
behulp van mijn begeleider van de UU heb ik zelf een project op
touw gezet en kwam het echt op mij neer, zeker omdat ik weinig
begeleiding ter plekke kreeg. Uiteindelijk heb ik het gelukkig tot
een goed resultaat weten te brengen. Toen ik terug kwam naar
Nederland stelde mijn begeleider dat ik nu zeker wel genoeg had
van het onderzoek, aangezien alles tegen zat. Het tegendeel was
echter waar… Ik was klaargestoomd voor een PhD!

Wat verwacht je van het project:
Ik ben erg nieuwsgierig van mezelf en ik denk dat ik dat in dit
project zeker kwijt kan. Het feit dat dit onderzoek vele kanten
heeft, geeft mij ook meer kansen om mezelf te verdiepen en
uit te dagen. Daarnaast heeft het ook als voordeel dat als een
onderdeel even niet lekker loopt, je altijd verder kan met een ander
onderdeel. Naast de kennis en skills die ik verwacht op te doen hoop
ik natuurlijk ook op een ontzettende leuke tijd met mijn nieuwe
collega’s! Ik wou graag werken in een omgeving waar iedereen met
passie kan praten over wat hij of zij doet en ik denk dat ik die plek
zeker gevonden heb!
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Denk je jezelf tegen te komen en hoe ben je van
plan deze tegenslagen op te vangen?
Ik denk dat er geen enkele baan is waarbij je jezelf niet tegen
gaat komen op den duur. Dus natuurlijk zal ik mezelf een stuk
beter leren kennen de komende jaren! Ik denk dat elke dag met
veel plezier naar je werk gaan daar bij gaat helpen en ook de
mensen om je heen. Soms maak je natuurlijk lange dagen of zit
alles tegen, maar je sociale leven zorgt ervoor dat je het weer
even van je af kan zetten zodat je de volgende dag weer met
frisse moed begint.

Doorgegeven vraag: Wat zijn de belangrijkste
uitdagingen die we in de nabije toekomst kunnen
verwachten van toxicologie als wetenschap?
Waarschijnlijk is dit voor niemand een nieuwe, maar de
extrapolatie van resultaten in vitro naar de ‘echte’ situatie of
tussen soorten staat al een tijd boven aan. Ik denk dat dit ook de
komende tijd het belangrijkste punt is waar we met z’n allen aan
moeten blijven werken.

Welke AiO zou je deze Toxafette willen voorleggen
en welke vraag zou je hem/haar willen stellen?
Ik zou deze Toxafette graag aan Anke Tukker doorgeven. Zij
werkt in dezelfde neurotoxicologie groep op het IRAS als ik,
maar dan juist aan een heel ander onderwerp. Ik zou haar willen
vragen hoe het is om, na een tijdje bij andere bedrijven te hebben
gewerkt, aan een PhD te beginnen. Wat zijn de verschillen,
waarom heb je hiervoor gekozen en maakt werkervaring het
makkelijker om deze overstap te maken?
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