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Beste lezers,
De lente heeft zich weer aangekondigd: het is vroeger licht en de

NVT-jaarvergadering). Over de jaarvergadering

dagen lijken weer langer te duren. Alles groeit en bloeit! Niet alleen

gesproken; Verderop in deze TCDD leest u

de natuur, maar ook de TCDD redactie krijgt dit voorjaar een boost;

een aankondiging voor de komende editie.

Maar liefst drie nieuwe redactieleden hebben zich bij ons gevoegd.

Daarnaast leest u in de AiO Toxafette alles

Ik zou u daarom willen voorstellen aan Hedwig Braakhuis en Harm

over NeuroScreen-3D, het project waaraan

Heusinkveld, beide werkzaam bij het IUF (Duitsland), en Maaike

Anke Tukker de komende jaren als AiO zal

Steenhof, werkzaam bij Janssen Pharmaceutica.

werken. Ook kunt u zich tegoed doen aan
de ProefschriftPromopraatjes van Hedwig

In dit themanummer van de TCDD staan “Toxicologists abroad”

Braakhuis, Carolien Schophuizen en mijzelf.

centraal. Dat de wetenschap en de toxicologie steeds internationaler

Bovendien vindt u In de promotieladder de

wordt is natuurlijk niets nieuws. Al vaker hebben wij als

aankomende promoties.

Door Martje de Groot

vereniging (en ook als TCDD redactie) aandacht besteed aan deze
internationalisering, evenals aan de communicatie die daar essentieel

Heeft u naar aanleiding van deze TCDD iets toe te voegen of aan te

voor is. In dit nummer zochten wij echter naar de persoonlijke kant

merken, heeft u ideeën voor een volgend thema, of wilt u graag een

achter deze internationalisering: hoe is het om als toxicoloog over

aankomende promotie of aankomend evenement aankondigen, neem

de grenzen te werken of studeren. Wij vroegen daarom verschillende

dan contact met ons op via redactie@toxicologie.nl. Wij kijken uit naar

toxicologen en mensen werkzaam in de toxicologie om input over hun

uw input!

ervaringen omtrent toxicologie over de grenzen.
Voor nu veel leesplezier en vergeet niet van het voorjaar te genieten.
U vindt in deze TCDD dan ook de persoonlijke ervaringen van
Marjolijn Kock, over studeren in het buitenland en die van Sanne
Hermsen, over haar postdoctoraal onderzoek in Seattle (u herinnert
zich ongetwijfeld de skype-call met Sanne vanuit Seattle tijdens de

Namens de TCDD redactie,

Martje de Groot

Onze nieuwe redactieleden

Harm Heusinkveld

Hedwig Braakhuis

Maaike Steenhof
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Door Juliette Legler

Nieuws van het bestuur
Door het jaar heen merken de leden niet direct veel van wat er achter de
schermen van de vereniging gebeurt. Niet dat het bestuur nu dagelijks met
de vereniging bezig is, maar er zijn wel degelijk zaken die van belang zijn voor alle leden.
Het huishoudelijk regelement (HR) is door het bestuur met medewerking van Henk Vijverberg en
Astrid Bulder aangepast zodat het weer actueel is. Zo zijn de bestuursfuncties beter omschreven
en zijn ook verouderde passages geschrapt. Bij de algemene ledenvergadering op 2 juni zal over het
gewijzigde HR worden gestemd.
Ook komt de registratiecommissie in overleg met het Concilium

Mooi te lezen dat diverse sectie zo hun eigen activiteiten hebben

Toxicologicum (deze naam laten we zo en zetten we niet om

georganiseerd en dat de sectie Genetische Toxicologie weer actiever

in een ‘commissie opleidingen’) met een voorstel dat de NVT

wordt en ook de samenwerking met de Belgische vakgenoten zal

nog maar één soort geregistreerd toxicoloog kent (elders in dit

gaan opzoeken.

nummer meer hierover en details worden door de secretaris
apart aan u toegestuurd). Voor de goede orde: het Concilium

We hopen veel leden tegen te komen op de PhD-days (1-2 juni) en

Toxicologicum bepaalt per Besluit de eisen van kennis en

de jaarvergadering van de NVT (2 juni). De organisatie heeft weer

vakbekwaamheid waaraan een kandidaat moet voldoen om te

veel werk verzet om een gevarieerd programma in elkaar te zetten.

worden ingeschreven in het Register van Toxicologen. Tevens

Ik heb met veel genoegen deelgenomen aan de activiteiten van

stelt het Concilium Toxicologicum per Besluit de eindtermen vast

het bestuur in het afgelopen jaar, waaronder het ‘updaten’ van

van de tot (her)registratie leidende opleiding, na overleg met de

het HR. Ik heb veel bewondering voor de passie en inzet waarmee

Registratiecommissie en eventueel met de Commissie Opleiding

Flemming, Minne en de andere leden deze mooie vereniging

Toxicologie en het Bestuur van de Vereniging.

besturen. Vanwege mijn werk in het buitenland heb ik besloten
om in juni uit het bestuur te stappen en daarmee dus ook niet de
Het bestuur is ook

nieuwe NVT voorzitter te worden. Het is een spannende periode

bezig om een ‘bid’

voor mij geweest, de omschakeling naar Brunel University London,

voor te bereiden

maar de tijd is nu rijp voor mij om ingangen te maken bij de British

om in 2022 (!) het

Society of Toxicology en de UK-NL banden te versterken.

International Congres
of Toxicology van

Veel succes in de toekomst, graag tot ziens bij de jaarvergadering!

IUTOX in Nederland
te gaan organiseren.
We hebben in
februari al een ‘sitevisit’ gehad van de huidige IUTOX president Prof. Herman Autrup.

Namens het voltallige bestuur,

Juliette Legler
Vice-voorzitter

Dit vond plaats in Maastricht waar het Maastricht Expositie &
Congres Centrum (MECC) en de Universiteit van Maastricht de grote
trekkers (zullen) zijn voor het organiseren van dit congres dat eens
per drie jaar wordt gehouden. Voor zover we weten zijn China en
Taiwan onze concurrenten. Een delegatie van NVT-ers zal op ICT2016
in Mérida, Mexico, de NVT promoten.
Financieel is de organisatie van zo een evenement een groot risico,
hoewel we met EUROTOX Amsterdam goede ervaringen hebben
opgedaan.

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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Reproductive Toxicology
and Pharmaceutical Toxicology
spring symposium
On the 24th of March 2016, the sections on Reproductive Toxicology and Pharmaceutical Toxicology
organized a spring symposium entitled: ‘Pediatric drug development: a ﬁeld in maturation’.
The invited speakers shared
an overview of the latest
insights on risk assessment
of pediatric drugs from
various perspectives.

The exposure levels in the juvenile animals were often higher than in
the adults, which may result in toxicities at lower dose levels. Species
selection, dose regimen, dose-range finding studies, dose adaptation
and age at start of dosing as well as dose duration are important
aspects to consider.

After a word of welcome,
Saskia de Wildt kicked

Illustrative of the need to understand the

oﬀ the program

pediatric-specific pharmacodynamic (PD)

with her presentation
‘Developmental
Pharmacology: setting the
stage’. Of the existing drugs on the
market, there are still few drugs that

and pharmacokinetic (PK) properties of
a specific pharmaceutical compound
was the presentation provided by
Catherijne Knibbe. In clinical practice,
drugs are often dosed on a mg/kg

are investigated for children. This has resulted in a diversity of

basis. As pediatric patients can have

dose recommendations for children through the years. In the Dutch

a higher clearance of the drug/kg

Pediatric Formulary, the diverse dose recommendations have been

body weight, higher dose levels might

combined in a single uniform dosing guideline. In the past, fatalities

be required in the pediatric age category

have occurred with ‘adult’ drugs in the pediatric patient population.

for the desired PD eﬀect. Population PK-PD

Exposure might be diﬀerent in children, e.g. due to the ontogeny of

modelling can help to predict the dose levels

the metabolizing enzymes and transporters, distribution volume,

required in the pediatric population, needed to achieve the desired PD

organ development. In clinical practice, a way to determine clinical

eﬀect. This method allows for few samples per individual, while more

doses for children without the supporting juvenile toxicity data has

individuals are needed. Individualized dosing guidelines for specific

been established, assuming that when similar exposures are reached

drugs can be established, while for compounds metabolized through

in children this will result in similar clinical eﬃcacy.

the same pathways a ‘system’ approach could be envisioned.

To address some of these concerns,
juvenile animal studies are
conducted, as the second
speaker Jan Willem van

The meeting continued (after a lunch break) with
real-life examples presented by Graham
Bailey. As the title of his presentation
mentioned: expect the unexpected

der Laan explained. The

when conducting non-clinical juvenile

studies are conducted

animal studies. To list just some of

according to regional

the discussion points when designing

guidelines. In the form of

a juvenile animal study: the age of

the ICH S11 Guideline, an
international harmonisation
is on its way. The impact of the
juvenile animal studies and need
for harmonisation is illustrated by an

the animals at the start of dosing
should be representative of the relative
developmental stage of the intended
pediatric clinical population. Making a study
more complicated rarely makes interpretation

overview of anti-cancer drug development for children. In half of the

easier. As mentioned by previous speakers, the ontogeny of the drug

studies new target organ toxicities were observed in juvenile animals.

metabolizing enzymes and transporters should be taken into account,
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including species diﬀerences. Don’t forget that guidelines should be

The European Paediatric Formulation Initiative (EuPFI) Safety &

considered as just one way of achieving an objective, they should never

Toxicity of Excipients for Paediatric (STEP) initiative is useful source

be followed rigidly if there is a good scientific justification not to.

for information on safety of specific excipients. (www.eupfi.org)

But how to we deal with pharmaceuticals for
the pediatric population from a quality
perspective? Diana van Riet explained
how adequate product quality relates
to chemical quality, pharmaceutical

Once on the market, pharmaceuticals are carefully monitored for
potential side eﬀects. This pharmacovigilance, e.g. the monitoring of
safety of pharmaceuticals after authorisation, was further detailed
by Boukje Raemaekers. Information provided to the Netherlands
Pharmacovigilance Centre (Lareb; www.lareb.nl) can be in the

quality, usability including patient

form of spontaneous reports of suspected adverse drug reactions

acceptability, and user instruction.

from either healthcare professionals or consumers. On the label of

Assessment of child and parent

medicines, it is mentioned that side eﬀects can be reported at Lareb.

preference and acceptability of

After careful assessment, signals of adverse drug reactions might

diﬀerent formulations (from tablet

result in regulatory actions, Dear Healthcare Professional (DHCP)

to liquid) has revealed that historical

letters, product information updates and/or educational materials.

assumptions are not always accurate.
Further, the excipients used in the adult
formulation are not always appropriate for
use in the pediatric population due to safety concerns.

Overall, the day as organised by the sections on Reproductive
Toxicology and Pharmaceutical Toxicology provided an overview of
pediatric medicines, from the view of the health care professional,
researcher, up to the regulator. Furthermore,

3rd Announcement
2nd

they provided food for thought, like what should
be the focus of the juvenile toxicity testing:
the changing pharmacodynamic target during
development, or the diﬀerences in exposure
between children and adults; PD versus PK. This
was clearly visible from the lively discussions
between the participants during the drinks at
the end of the day.
We sincerely hope that the overview provided
was appreciated by the participants. We in
our turn would like to thank all the presenters
and participants, as these meetings cannot be
organized without them!
On behalf of the organizing committees,
Section of Reproduction toxicology: Liesbeth
Heijink, Sjors Schulpen, Manon Beekhuijzen,
André Wolterbeek Section of Pharmaceutical
Toxicology: Leon van Aerts, Peter Theunissen,
Suzanne Heemskerk, Lieke Peters, Cathaline den
Besten, Jan Commandeur, and Bob van de Water.

www.toxicologie.nl/jv2016
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News From the section of
Pharmaceutical toxicology:
The business meeting of the section of Pharmaceutical toxicology was held
during the ﬁrst half of the lunch break of the spring symposium the 24th of
March. The minutes of the 2015 meeting were brieﬂy discussed, followed by a
review of the activities in 2015: our lustrum symposium, and the contribution
to the Dutch Medicines Days. It was announced during the business meeting
that Bob van de Water resigned as board member (picture on the top right).
We would like to thank him for his valued contributions to the section of
Pharmaceutical Toxicology throughout the years. As his successor, Erik Danen
was proposed (picture on the right). As there were no objections from the
members of the section, we are happy to announce that Erik will be our new
board member. A short biography of Erik is presented below.
Some details about Erik Danen, Who is he?

Bob van de Water

Erik Danen

After postdocs at NIH, Bethesda MD and NKI/AVL, Amsterdam NL, Erik

For the upcoming events in

Danen moved to Leiden University as tenure track Assistant Prof. and became

2016, we would like to get you

tenured Associate Prof. in 2012. He has managed biomedical research as

enthusiastic about the annual

PI, work package leader, or co-investigator in grants funded by the Dutch
Scientific Organization (NWO), the Dutch Cancer Society (KWF), the European

meeting of the NVT on the

Union (FP7), the Netherlands Genomics Initiative, and Leiden University. His

2nd of June (2016) and the

research centres on mechanisms underlying cancer metastasis and therapy

Dutch medicine Days (DMD)

resistance. It involves 2D and 3D tissue modelling and automated real time
confocal microscopy. Much of the work takes place in the Leiden University Cell

on 3-5Oct (2016). Don’t forget

Observatory where high throughput RNAi / compound screening is applied.

that members of the section

In collaboration with the Institute of Biology, a pipeline for automated whole
animal bio-imaging of cancer growth and dissemination using zebrafish
xenograft models has been established. Together with the Institute of Physics

Pharmaceutical Toxicology will
get a discount for the DMD!

in UL, methodology has been developed to study the biophysical aspects of cell
adhesion and cell migration.

OVERIG

Kerstpuzzel
The winner of the Christmas puzzle
2015, Carla van der Sterren, was
very happy to receive the price!
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Being a tox-intern abroad
Studying abroad is becoming an increasingly trendy topic at
universities but does it really add something extra to your CV and/or
personal development? Me, I think it does!
I’m Marjolijn Kock and I finished

The project I worked on was about the development of a

my Master in Toxicology and

non-target extraction and eﬀect-based analytical approach

Environmental Health at

for screening contaminant exposure in marine turtle blood.

Utrecht University about a

Because of this non-target approach, I used a combination of

year ago, during which I did

bioassays and analytical chemistry.

my minor research project at
the National Research Centre

Besides my internship I became a member of the Entox PFCs,

for Environmental Toxicology

the mixed football team from Entox. This was not just a

(Entox) in Brisbane, Australia.

football team playing games every Wednesday night, but my
teammates were also amazing friends. We went to parties,

By Marjolein Kock

I thought about going abroad

organized “barbies” (Australian term for BBQ’s) in the park,

before, but always found a

watched movies and sports, went camping and much more.

reason not to go. When I heard

I could go abroad for my second internship, I took the chance.

I believe this trip has definitely changed me, in a professional

I told my supervisors about my plan and asked if they knew a

way, but even more in a personal way. I’ve become more

place that would suit me. Already that same day someone told

confident overall and more ﬂuent in the English language,

me about Entox. After lots of paperwork and emails, I left the

which made it easier to join in conversations and give

Netherlands in June 2014 and planned to stay for 6 months.

presentations. I had to step out of my comfort zone and

Yes, planned, as I eventually stayed for over 10 months.

be ﬂexible. I shared a house with other students, all from
diﬀerent nationalities and got involved in their habits and

From the start, I was a full member of the “Source and fate

cultures. Since I was not the only international student at

of Micropollutants group”, with my own responsibilities in the

Entox, it was easy to find people to spend the weekends with

lab. My project was new in the group and had not started yet,

and to see more of the city and its surroundings with. It made

so I also had to come up with new ideas and methods that

my weekends feel like holidays. But I also enjoyed being on my

could be useful. Here, I was glad that I could use a lot of the

own and regularly went for walks along the beach, in the park

knowledge and experience I obtained during my first internship

or just in my neighborhood. Back home in the Netherlands I

in the Netherlands.

always had my obligations and I had to plan everything that I
wanted to do, so it was such a good feeling to be able to say
“yes” to impulsive ideas for a change.
If I would have stayed in the
Netherlands for my minor research
project, I probably could have gained
similar experiences in the lab,
however, all other impressions, culture
diﬀerences and new friendships have
made my internship abroad a unique
experience that nobody can ever take
away from me. I would definitely
recommend to everyone who is able to go
abroad, to just do it!
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PhD in The Netherlands:
an international experience
There are so many diﬀerent things that can be included in this
topic. I will try to keep it short and summarize how a non-Dutch
individual experiences working as a PhD candidate and the
Netherlands as a host country.
To begin with: work. I decided to start as a PhD in the

is the weather. It is hardly ever

Netherlands after my experience as a master student.

predictable and sometimes

During the two years of my master studies I conducted

quite grey. However, when it is

two internships; a 9-month project on food allergy at

sunny it is lovely! Especially in

the Immunotoxicology research group of IRAS and a

spring and autumn, the colors

7-month project on Nanotoxicology at the Centre for Health

and the smells are reasons

Protection of the National Institute for Public Health and the

that can amaze you and fall in

Environment (RIVM). Since September 2014, I am working

love with this country. Another

as a PhD student at the Toxicogenomics department of

aspect diﬃcult to adapt is the

Maastricht University on a project in collaboration with RIVM:

Dutch cuisine. There are tastes

By Christina Giannakou (from Greece),

“Methods and criteria for evaluating potential immunotoxicity

not too close to mine. Dutch

PhD student at University of Maastricht

of biotargeted nanomedicines”. The project focuses on the

people love though international

and the National Institute for Public

development of a strategy and criteria for the screening

cuisine so you can find food

Health and the Environment.

of safety of nanomedicines for the immune system. The

from all over the world. To close

project comprises two phases, beginning with an inventory of

with two surprising facts; the first is that Dutch people are

currently applied strategies and test systems in nanomedicinal

from the tallest people in the world, that’s true. Until you

product safety assessment. Based on the outcome of the

experience it though, you cannot really understand it. The

inventory an intelligent integrated testing strategy will be

second fact is the predominant role of the bike. Bikes are in

formed including in vitro immunotoxicity assays and in vivo

massive numbers and respected by everybody. All in all living

tests for nanomedicinal products with an unclear or ambiguous

and doing my PhD in the Netherlands was, and continues to

outcome of the in vitro immunotoxicity tests.

be, a very exciting adventure!

During the last years in the Netherlands I came in contact

For more information you can attend: http://www.rivm.nl/

with diﬀerent aspects of everyday and working life; including

RIVM/Organisatie/Centra/Centrum_Gezondheidsbescherming

the working mentality and the social environment in the

and http://www.toxicogenomics-um.nl/

workplace. Strict planning in any aspect of life is a strong
point. The absence of strict hierarchy is something new and
interesting to experience. Like the interest in the importance
of bonding between the colleagues through team building
and bonding activities. Some characteristics outside the work
environment are their love and pride for their country and the
way it is expressed. They are direct without being impolite.
Although a very ﬂat country, there are very nice landscapes.
Some unique achievements of modern technology, like water
management, make a visit through the countryside more
exciting. There are also negative aspects and several surprising
ones. An aspect that makes everyday life bit more challenging
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Antarctic Ecotoxicology and
Its International Outlook
The scope of toxicological studies is truly wide, reaching even such
remote areas of the world as Antarctica. Yet the reason why these
studies are conducted is actually quite sad. One would think that the
coldest, the driest and the most remote continent on Earth must also
be the cleanest one, but it is unfortunately no longer true.

By Artem Krasnobaev

remain at the ocean bed for good, or be re-emitted back to
the atmosphere. These ﬂuxes and their driving forces are the
phenomena we want to study in our project, with the aid of
sophisticated modelling in order to predict their future.
Naturally, such a complex and demanding project would be
impossible without extensive international cooperation.
Netherlands Antarctic Programme is the organization
responsible for the Dutch scientific presence in Antarctica, thus
also enabling the Netherlands access to the Antarctic Treaty – a
system of collective international governance of this continent.
Since decades, the Antarctic environment has become the

The Programme is run closely with the British Antarctic Survey,

endpoint of many man-made persistent and dangerous

one of the oldest and most inﬂuential polar research institutes.

chemicals (persistent organic pollutants or POPs), the ones

Since the last 5 years, this unique, but rewarding collaboration

that do not degrade fast enough at the place where they were

has led not only to pioneering research results, but to the

actually applied and thus are transported by atmospheric or

establishment of the first Dutch permanent facility on the

current transfer to the secluded polar regions. Although this

Antarctic soil – the Dirck Gerritsz lab. In our project we also use

process has been acknowledged for years, the exact trends and

help of our Canadian and Australian colleagues to maximize the

the response of this process to global warming are still to be

eﬃciency and get even broader scientific outreach.

established.
Antarctica is a place where we research both distant past
It has been noticed that POP concentrations in the upper layers

and distant future, and

of Antarctic coastal waters have significantly declined lately

where national research

due to the implementation of various international treaties,

programmes always

prohibiting usage of POPs. However, the scarce data on the

have to work together,

deeper (benthic) Antarctic marine ecosystems has demonstrated

becoming international for

the opposite trend – the concentrations are increasing each

the greater good.

year: it is unknown whether the POPs will just settle down and
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Een jaar naar de Verenigde Staten:
postdoc in Seattle
22 Mei 2014 was het dan zover. Na een 10 uur
durende vlucht, gelukkig zonder overstap, kwam
ik aan op Seattle-Tacoma Airport. Het komende
jaar kon ik dankzij een Niels Stensen Fellowship
onderzoek doen in het lab van prof. Dr. Elaine
Faustman, University of Washington, op het
gebied van ontwikkelingsneurotoxicologie. Deze
beurs had ik aangevraagd na mijn promotie,
omdat mijn vriend (ook een onderzoeker) een goede kans had op een postdocbaan
in Seattle. Ik wilde ook graag naar het buitenland en het liefst dan ook (in de
buurt van) Seattle natuurlijk. Toevallig was er al contact tussen het RIVM en het
Faustman-lab, dus een samenwerking voor een projectaanvraag was snel rond.

Door Sanne Hermsen

Na mijn aankomst in Seattle werd ik door een van mijn nieuwe

Fremont is een noordelijk maar centraal gelegen buurt waarbij je

collega’s opgehaald en naar het huis van mijn nieuwe groepsleidster

op 20 minuten reisafstand (met de bus) van het centrum en de

gebracht. Omdat ik nog geen huisvesting had gevonden, had zij

universiteit bent. Maar ook fietsen gaat prima (er zijn zelfs speciale

aangeboden dat ik de eerste weken in haar gastenverblijf kon wonen.

fietspaden), zolang je maar niet in het centrum hoeft te zijn. Wat

Het was volgens haar makkelijker om vanuit Seattle zelf te zoeken

dat betreft is het een stad met een vriendelijk karakter die heel erg

naar een plek om te wonen. Een leuke bijkomstigheid van het verblijf

op een grote stad in Nederland lijkt. Dat zorgde er ook voor dat ik me

bij haar was ook dat daar de dag nadat ik aankwam een ‘lab BBQ’

snel thuis voelde.

werd georganiseerd. Op die manier heb ik alle collega’s meteen de
volgende dag al leren kennen. Het was een hele hartelijke groep

Werken in Seattle

mensen, vooral bestaande uit PhD en MSc studenten, die me meteen

Het Faustman-lab is een van de labs in de VS waar veel

tips gaven voor het zoeken naar een eigen plekje (en waar ik het

toxicogenomics onderzoek wordt gedaan op het gebied van de

beste bier kon gaan drinken en uit eten kon gaan).

reproductie- en ontwikkelingstoxicologie. Mijn project bestond uit
het testen van stoﬀen in een 3D kweekmodel van diﬀerentiërende

Wonen in een andere stad

humane stamcellen, waarbij we naar de genexpressie gingen kijken

Vanwege mijn visum mocht ik pas 1 juni beginnen met werken en

tijdens de diﬀerentiatie naar neurale celtypen. Dit om mogelijke

de eerste week heb ik daarom vooral gebruikt om de stad te leren

pathways van toxiciteit te identificeren.

kennen en uit te zoeken in welke buurt ik het liefst wilde wonen. Het

Voordat ik kon beginnen met het kweken van de cellen kreeg ik eerst

zoeken naar een eigen woonruimte ging daarna vrij snel. Op craigslist

uitgebreide veiligheidsinstructies over het lab waarbij ik door middel

(de Amerikaanse marktplaats) worden heel veel appartementen te

van vragenlijsten en toetsjes moest laten zien dat ik alles begrepen

huur aangeboden en na ﬂink wat bezichtigingen had ik eindelijk een

had. Ook de aardbevingsinstructie mocht niet ontbreken. Erg nuttig,

leuk en betaalbaar (Seattle is duur!) appartementje gevonden.

maar daar heb ik gelukkig geen beroep op hoeven doen.

Een van de praktische dingen waar ik wel, meteen al vanaf het begin,

Het celkweeklab waar ik mijn experimenten uitvoerde werd gedeeld

tegenaan liep was het betalen van mijn huur. Dat moest lekker

met een aantal andere onderzoeksgroepen. Heel gezellig, maar ook

ouderwets met een cheque. Online bankieren, daar doen ze in de

druk. Bij vlagen was het rustig op het lab, omdat de PhD studenten

moderne VS nog niet aan.

dan onderwijs volgden. Vaak op dezelfde faculteit en gegeven door

Mijn appartementje lag in de wijk Fremont. Seattle is een hele

hun begeleiders. De Faustman groep was verantwoordelijk voor de

gezellige stad, opgebouwd uit allemaal wijken met hun eigen charme.

risk assessment course en de journal club. Vooral die laatste was erg
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leuk met veel discussies. Een ander belangrijk verschil met

op een gegeven moment ook aangesloten bij een loopgroep.

een Nederlandse promotie is dat, om verder te mogen in hun

Zo heb ik steeds meer mensen leren kennen. Vooral in het

traject, de PhD studenten in het eerste of tweede jaar een

begin werd ik vaak gevraagd waar ik vandaan kwam (“Are you

groot toxicologie examen maken dat verdeeld is over meerdere

European? You sound like you’re from Scandinavia”) en wat

dagen. De instroom van PhD studenten komt uit verschillende

ik in Seattle deed. De mensen daar zijn heel open, spreken

disciplines en om iedereen op één niveau te krijgen wordt dit

iemand snel aan, ook als ze zien dat je bijvoorbeeld alleen zit

examen afgenomen. Een aantal onderdelen daarbij zijn het

te eten en maken graag een praatje met je. Op deze manier

schrijven van een risicobeoordeling met beschikbaar gestelde

heb ik echt heel goede vrienden gemaakt waar ik nog steeds

informatie en het schrijven van een projectvoorstel op basis

regelmatig contact mee heb.

van een toegewezen artikel.

Mijn tijd aan de andere kant van de oceaan was echt geweldig.

Naast het experimentele werk heb ik ook data geanalyseerd

Ik zou iedereen aanraden om, als je de kans krijgt, een tijdje

en (mee)geschreven aan papers. Als ik terugkijk op mijn jaar in

naar het buitenland te gaan. Je leert er enorm veel van, zowel

het buitenland heb ik voornamelijk op het gebied van schrijven

op professioneel als persoonlijk vlak.

veel geleerd. Wanneer je tussen allemaal native speakers zit,
wordt je grammatica vanzelf beter en breidt je vocabulaire zich
ﬂink uit. Je gevoel voor de taal wordt gewoon veel beter en
daar heb ik nu ook echt profijt van.
Behalve het werk was er natuurlijk ook tijd voor ontspanning.
Natuurlijk ben ik naar alle toeristische attracties van Seattle
geweest, maar de leukste bezienswaardigheden en activiteiten
leer je pas kennen als je er een tijdje verblijft. Mijn collega’s
namen me mee op sleeptouw naar verschillende leuke
barretjes en restaurantjes voor een “Happy Hour”-hapje en
-drankje. Ik was natuurlijk alleen in Seattle, dus heb ik me

My Dutch Experience
Working and living in the Netherlands is an eye opener for many foreigners,
including me. As a Canadian the most important lesson I learned was
that there is much more to the Netherlands than tulips and windmills.
The orange Kingdom is the world’s second largest exporter of agricultural
products and is home to Wageningen University, which is a world-leader in
agriculture and forestry.

By Barae Jomaa

Having completed a PhD in Toxicology at Wageningen

stay up to speed with the latest developments in my network.

University, I came to truly appreciate this educational

In hindsight, I do not think that it was worth the trouble

institution’s attention to food safety and environmental

since the most important results are eventually published in

toxicology. Comparing Canada to the Netherlands, I would

English journals. While there are many diﬀerences in terms

say that the two countries share a lot of “DNA” in the sense

of language and environment,

that Canada is often one of the primary locations for Dutch

in terms of toxicology our recent

migrants looking for vast agricultural lands.

concerns, namely with endocrine

When it comes to research in toxicology, Canada is often

disrupting compounds and nano-

focused on collaborations with the US. While also US-centric,

particles, are very similar so let’s

the Netherlands has far more collaborations with European

go the extra mile and take our

countries, which to me, meant that I had to google-translate

trans-Atlantic collaborations to

a few German dissertations from some of my peers in order to

the next level!
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Promotieladder
Woensdag 18-05-2016, 11.00.

Dinsdag 24-05-2016, 14.30.

Vrijdag 08-07-2016, 16.00.

Karsten Beekman

Marieke Meijer (Institute for

Myrthe van den Dungen

(Wageningen University).

Risk Assessment Sciences).

(Wagenigen University).

Titel: “The inﬂuence of phase II conjugation

Titel: “Evaluation of methods for the

Titel: “Persistent organic pollutants.

on the biological activity of ﬂavonoids.”

assessment of in vitro neurotoxicity.

Aberrant DNA methylation underlying

DE VERDEDIGING VINDT PLAATS IN

Calcium homeostasis as target for

potential health eﬀects.”

DE AULA, GENERAAL FOULKESWEG 1,

insecticides.”

DE VERDEDIGING VINDT PLAATS IN

WAGENINGEN.

DE VERDEDIGING VINDT PLAATS IN HET

DE AULA, GENERAAL FOULKESWEG 1,

ACADEMIEGEBOUW, DOMPLEIN 29,

WAGENINGEN

UTRECHT.

Vrijdag 20-05-2016 om 10.30.

Donderdag 15-09-2016, 11.00.

Jacqueline Biesterbosch

Dinsdag 07-06-2016, 12.45.

(Radboud Universiteit).

Sunday L. Makama

Titel: "Assessment of consumer exposure

Hester Peltenburg (Institute

(Wageningen University).

to personal care products".

for Risk Assessment Sciences).

Titel: “Quantification and characterisation

DE VERDEDIGING VINDT PLAATS IN DE

Titel: “Towards forensic application of solid-

of silver nanoparticle exposure and toxicity

ACADEMIEZAAL AULA, COMENIUSLAAN 2,

phase microextraction - Development and

- an in vitro- in vivo-integrated approach for

NIJMEGEN.

validation of an SPME approach to study

soil organisms.”

pharmaceuticals and illicit drugs.”

DE VERDEDIGING VINDT PLAATS IN

DE VERDEDIGING VINDT PLAATS IN HET

DE AULA, GENERAAL FOULKESWEG 1,

ACADEMIEGEBOUW, DOMPLEIN 29,

WAGENINGEN.

UTRECHT.

Registratie Cie
Inschrijving Register
Voorletters

Achternaam

Route

Besluit Datum inschrijving

Datum aﬂoop registratie

I.

Gosens

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

26-04-2016

26-04-2021

A.C.A.

Dankers

Onderzoeker Toxicoloog

1

26-04-2016

26-04-2021

M.W.G.D.M.

de Groot

Onderzoeker Toxicoloog

1

26-04-2016

26-04-2021

M.J.A.

Joosen

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

26-04-2016

26-04-2021

C.M.S.

Schophuizen

Onderzoeker Toxicoloog

1

26-04-2016

26-04-2021

J.J.

van Triel

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

26-04-2016

26-04-2021

M.S.

Rumelhard

Deskundige Toegepaste Toxicologie

2

26-04-2016

26-04-2021

G.B.G.J.

van Rooy

Onderzoeker Toxicoloog

1

26-04-2016

26-04-2021

D.W.

de Lange

Onderzoeker Toxicoloog

1

26-04-2016

26-04-2021

Inschrijving TiO
Voorletters

Achternaam

Opleider

Datum inschrijving

A.

Zwartsen

Prof.dr. M. van den Berg

26-04-2016

J.S.

Eenennaam

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

26-04-2016

A.M.

Tukker

Prof.dr. M. van den Berg

26-04-2016

L.

Kamelia

Dr. P.J. Boogaard

26-04-2016
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AIO/OIO TOXAFETTE

De Toxafette

Anke Tukker

Door Anke Tukker

Stel jezelf voor en vertel over je AiO project:

die afkomstig zijn uit humaan geïnduceerde stamcellen. Deze

Stel jezelf voor en vertel over je AIO project:

cellen maken translatie van bijvoorbeeld rat of muis naar de

Mijn naam is Anke Tukker en ik ben in januari van dit jaar

mens overbodig en geven waarschijnlijk een beter beeld van de

begonnen als AiO bij het Institute for Risk Assessment

potentiële toxiciteit. Het doel van NeuroScreen-3D is om een

Sciences (IRAS) aan de Universiteit Utrecht. Ik werk in de

betrouwbaar in vitro model te ontwikkelen met deze humane

groep Neurotoxicologie waar onderzoek wordt gedaan naar

cellen dat gebruikt kan gaan worden voor het screenen van

cellulaire en moleculaire werkingsmechanismen van toxische

stoﬀen zonder dat er proefdieren nodig zijn. Dit is bij voorkeur

stoﬀen op het (ontwikkelende) zenuwstelsel. Er wordt

een 3D model, omdat dit nog meer lijkt op de humane in vivo

vooral gekeken naar de eﬀecten van chemische stoﬀen

situatie.

op neuronale netwerkactiviteit, membraansignalering en
cellulaire communicatie. De focus van onze groep ligt op in vitro

Waarom ben je juist dit gaan doen?

neurotoxicologisch onderzoek.

Tijdens mijn masterstage bij de Neurotoxicologie groep ben

Het project waar ik aan werk, NeuroScreen-3D, wordt

ik enthousiast geworden voor dit vakgebied. Ik vond het

gesponsord door NC3R (National Centre for the Replacement,

onderzoek dat gedaan werd erg interessant. Daarnaast vind

Refinement & Reduction of Animals in Research). Het

ik het belangrijk dat er gezocht wordt naar alternatieven voor

verminderen van het gebruik van proefdieren is dan ook

dierstudies. Dus een project dat neurotoxicologie, 3D modellen

een belangrijk doel van mijn onderzoek. Volgens de huidige

en alternatieven voor dierproeven combineert klonk mij als

wetgeving en richtlijnen moeten stoﬀen voordat ze op de

muziek in de oren. Kom maar op met deze uitdaging! Ook

markt komen uitvoerig getest worden, vaak op proefdieren. Er

leek het mij interessant om met dit relatief nieuwe celtype te

worden dus heel wat dierstudies uitgevoerd voordat een stof

werken. Ik twijfelde dus ook niet toen ik dit project voorbij zag

eenmaal beschikbaar is. Om deze reden wordt het eﬀect van

komen en ben heel blij dat ik me er nu volledig op kan storten.

chemicaliën op het zenuwstelsel dan ook al jaren getest op
deze proeven een goede voorspeller zijn voor de eﬀecten van

Wie of wat inspireert je binnen de toxicologie en
wat zou je na je promotie willen doen?

deze stoﬀen op het menselijke zenuwstelsel. Reageren humane

Er is niet één specifiek iemand die mij inspireert binnen de

zenuwcellen op dezelfde manier op de blootstelling als dierlijke

toxicologie. Ik merk dat ik veel inspiratie haal uit mijn collega’s.

zenuwcellen? Recentelijk zijn er neuronen op de markt gekomen

Als zij enthousiast zijn over dingen, word ik nog enthousiaster

dierlijke zenuwcellen. De vraag is alleen of de uitkomsten van

en word ik gestimuleerd om er helemaal voor te gaan. Ook
onderzoekers die op congressen met passie over hun onderzoek
praten inspireren mij.
Aangezien ik net begonnen ben aan mijn promotie, weet ik nog
niet precies wat ik hierna wil doen. Wel weet ik zeker dat ik mij
bezig wil houden met (experimenteel) onderzoek en het liefst
binnen de toxicologie.

Wat is een grote uitdaging voor het vakgebied
toxicologie?
Ik denk dat het voor mensen die binnen het vakgebied
toxicologie werken een grote uitdaging is om aan een breed
publiek uit te leggen wat ze aan het doen zijn en waarom.
Dat begint al bij het uitleggen van het onderwerp van je
promotieonderzoek. Ik merk dat mijn vrienden en familie het
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ANNOUNCEMENT

soms lastig vinden om te begrijpen wat ik aan het doen ben.
Daarnaast is het op het moment dat er uit je onderzoek een
eventueel risico voor de bevolking naar voren komt belangrijk dat
toxicologen dit op een heldere manier kunnen communiceren
zonder gelijk grote paniek te creëren. Het is denk ik belangrijk
dat toxicologen weten hoe ze adequaat kunnen reageren op
actuele situaties en onderzoeksresultaten van anderen als ze
door de pers om een reactie worden gevraagd.

Denk je jezelf tegen te komen en hoe ben je van
plan deze tegenslagen op te vangen?

Toxics 2017
Travel Award
We are inviting applications for a Travel
Award for a postdoctoral fellow or nonfellow postdoctoral trainee to attend
a conference in 2017. The nominations
and applications will be assessed by an
Evaluation Committee presided by the
Editor-in-Chief, Prof. Dr. David Bellinger.

Hoewel je bij iedere baan het risico loopt om jezelf tegen
te komen, denk ik dat het tijdens mijn promotie zeker gaat

Candidates’ Requirements:

gebeuren. Het zal vast niet altijd van een leien dakje gaan. Op

a. Postdoctoral fellow or non-fellow postdoctoral trainee

dat soort dagen pak ik ’s avonds de racefiets om alle frustraties
eruit te trappen. De dag erna kan ik er dan weer met frisse moed
tegenaan.

involved in toxicology research.
b. Will attend an international conference in 2017 (oral
presentation or poster).
c. A
 pplicants are required to submit the following

Doorgegeven vraag van Anne Zwartsen
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?

documents:
– Outline of current and future work (500 words).
– CV, including a complete list of publications.
– The conference he/she plans to attend and the work
that will be presented.
– A letter of recommendation from a supervisor or PI.
d. P
 reference will be given to applicants meeting one or

Na het afronden van mijn master wilde ik graag aan een PhD

both of the following requirements:

beginnen, maar dat was op dat moment niet mogelijk. Daarom

– commit to submitting a paper based on their

heb ik bij twee verschillende bedrijven (VSM en MSD) gewerkt.
In die tijd heb ik gemerkt dat ik het onderzoek erg miste en
dat een kantoorbaan (nog) niks voor mij is. Het werken in het

conference presentation to Toxics in the future;
– demonstrate a commitment to future research or a
professional career in toxicology.

bedrijfsleven heeft mij gesterkt in mijn keuze om een PhD
te gaan doen. Met andere woorden, ik heb dus heel bewust

The Award will consist of 800 Swiss Francs.

de overstap gemaakt. Daarnaast denk ik dat de opgedane

Please send your applications to toxics@mdpi.com by

werkervaring helpt tijdens mijn PhD. Ik weet al beter wat mijn

30 November 2016. The winners will be announced by

sterke en zwakke punten zijn en ik weet beter wat ik wil doen.

the end of January 2017.

Aan welke AiO wil je deze Toxafette doorgeven en
welke vraag zou je hem/haar willen stellen?
Ik wil deze Toxafette doorgeven aan Henrik Barmentlo. Hij
is vorig jaar begonnen aan zijn promotieonderzoek aan de
Universiteit Leiden bij het Conservation Biology department van
het CML. Wat is het leukste dat er tijdens je AiO tijd tot nu toe
gebeurd is? Heb je iets meegemaakt wat je van tevoren niet had
verwacht?
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REISBEURSVERSLAGEN

Report of the 55th SOT annual meeting
in New Orleans
The Society of Toxicology (SOT)’s annual meeting
took place from March 13 to 17, 2016 at the Ernest
N. Morial Convention Center. The ﬁrst day was
dedicated to a series of workshops called continuing
education. As my focus of research is in miRNA
biomarker research, I attended the workshop
‘Discovery and Validation of miRNA Biomarkers
Bridging Preclinical and Clinical Toxicity: Lessons
Learned from Hepatotoxicity’. The experience that
was shared by the experts during this workshop
was very valuable for my further research. One of
the experts was presenting results from the work I
am doing in collaboration with Pﬁzer. This was also
a nice opportunity to meet people involved in the
collaboration in person.

During the following days I attended several interesting lectures
closely related to my project. However, the most valuable
were the poster presentations that allowed me to interact
with international researchers working on a similar topic. I am
convinced that the discussions and thoughts that have arisen will
bring me forward with my own project. Furthermore, the poster
sessions also gave me the opportunity to see what is done next to
my field and broaden my general knowledge in toxicology.
On Wednesday I attended a career event entitled ‘The Evolution
of the Postdoc: Transitioning from Trainee to Professional in the
Modern Era’ which gave me some new ideas and insights into my
further career development. 

By Julian Krauskopf

SOT Annual Meeting Travel Report
from New Orleans
The Society of Toxicology (SOT) annual meeting took place from March 13 to
17, 2016 at the New Orleans convention center. The SOT’s meeting provided me
with the opportunity to share work with scientists from the same ﬁeld and learn
from their experiences dealing with the same type of data that I deal with.

By Almudena Espín Pérez

We arrived in New Orleans on March 12th and we went to the

Toxicity”, with Barry Mclntyre from NIEHS Research Triangle Park

convention center on March 13th. The place was huge and the

and Joshua Gamse from Bristol-Myers Squibb as chairpersons. I

amount of people attending the conference was impressive.

also attended “Genotypic and Intrinsic Risk Factors That Increase

Surprisingly, the convention center holds at the same dates several

Susceptibility to Inhaled Pollutants” with Desinia B.Miller from

meetings. The weather was very nice and the city pretty interesting.

University of Carolina and Gabriel Knudsen from NIEHS as

On Monday I attended the talk entitled “Opening the Black Box:

chairpersons. On Wednesday I found of interest the talk “Use of the

Understanding the Molecular Mechanisms of Developmental

Adverse Outcome Pathway (AOP) Concept to Link Epidemiological 
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3rd Announcement
2nd

 On Thursday I was presenting my own poster, ‘HighThroughput Sequencing of Circulating miRNAs in Human
Reveals Novel Biomarkers for Drug-Induced Liver Injury,
Hepatitis B, Liver Cirrhosis and Type 2 Diabetes’ at the
Late Breaking Abstract Session. Also here I had several
fruitful discussions from diﬀerent researcher from
industries and academia.
All together the SOT annual meeting was a great success
for me. The interesting discussions and new ideas will
help me to finalize my PhD project, and the researchers I
met have enriched my network.

www.toxicologie.nl/jv2016

 to Mechanistic Data on the Correlation of Pesticide Exposures and

conference, so I had a list of potential interesting posters for every

Parkinson’s disease” with Marcel Leist from University of Konstanz

day.

in Germany and Susanne Hougaard Bennekou from EPA in Denmark
as chairpersons. They discussed real examples of adverse eﬀects of

My poster session was very exciting since I had the opportunity to

pesticide exposures. This is one of my research lines, trying to making

discuss with other researchers Linear Mixed Models, a statistical

biological interpretations of the results of statistical analysis.

method widely used in my research. The visitors provided me
with interesting feedback and I had the chance to discuss my own

I found the poster sessions the most interesting part of the

experiments and problems with these experts. They shared their

conference. The talks provided us with structured and deep

valuable knowledge and they provided me with some ideas that would

information on the studies, but the poster session oﬀered an

benefit my project. In addition, it also helped me to build my network.

opportunity to discuss with the researcher in an interactive way. In
addition, the discussion could focus on the research itself, but could

Overall, I really enjoyed the conference and my first trip to the USA.

also extend to other related topics or challenges found at a technical

The SOT meeting oﬀered me the great opportunity to present our

level in order to get the results shown in the poster. The number

latest results and discuss with other scientists in my field but also

of posters was huge, meaning that there was no time to visit all

from diﬀerent backgrounds. I would like to thanks to the NVT for the

of them. However, the SOT app facilitated the selection process: I

funding provided to the PhD students that want to profit from the

could go through the titles or search key words in advance before the

benefits of attending the SOT meeting.
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WERK VAN LEDEN UITGELICHT

The role of the gut
microbiota in toxicology
The human organism is host to a huge variety of bacteria, fungi and viruses
which are long known to play a signiﬁcant role in the health of their host. These
organisms also play an important role in toxicology, especially the gut
By Karsten Beekmann, who was
recently appointed assistant
microbiota, as these can mediate human exposure to toxic chemicals through
professor in systems toxicology
a wide range of biochemical and metabolic activities. Some well-understood
at the Division of Toxicology,
Wageningen University.
examples show that these metabolic activities can increase or decrease the
toxicity of (phyto)chemicals, and the metabolic capacity is said to be equal to
that of the liver; yet, the possible eﬀects of the microbiota are often overlooked in risk and safety
assessments. In my new position as assistant professor at the Division of Toxicology at Wageningen
University I will study the role of the gut microbiota in toxicology.
In the gut, bacteria make up most of the microbes and their density

with melamine. Further, there are also phytochemicals known to be

and diversity increases from proximal to distal gut. In normal

metabolized by the gut microbiota, such as ﬂavonoids, glucosinolates

homeostasis, the human organism is in a state of synergy with

and lignans, with sometimes unknown consequences for their

its associated microbes. These microbes play a significant role in

biological activity. Importantly, one thing that many of these examples

the health of the host; they help in the digestion of food, produce

have in common is that there are interindividual diﬀerences causing a

essential vitamins, and protect the host against opportunistic

heterogeneous response in the population.

pathogens. The gut microbiota is further essential for the
development of the intestinal epithelium, the immune system,

While most toxicologists will unequivocally agree that the gut

and the bones of the host. At the same time, dysbiosis of the gut

microbiota plays a significant role in toxicology, we still do not

microbiota is reported to be associated with diseases, such as a non-

seem to give our microbes the attention they deserve. Especially in

alcoholic fatty liver disease, metabolic disorders, inﬂammatory bowel

modern toxicology moving away from animal experiments towards

disease, and autism.

integrated in vitro – in silico and systems toxicology approaches, we
need to be able to (routinely) assess the eﬀects of the gut microbiota

Already decades ago, the gut microbiota received more attention from

in toxicological studies and safety assessments, and to predict

toxicologists when the first cases became known that interindividual

interindividual and interspecies diﬀerences.

diﬀerences in the response to pharmaceuticals could be ascribed
to interindividual diﬀerences in the gut microbiota, such as the

In my research I will use in vitro techniques to study the gut microbial

inactivation of digoxin to dihydrodigoxin mediated by Eggerthella

metabolism of xenobiotics, and its consequences for their toxicity.

lenta. In the following years, more of these cases became known;

This will ultimately allow for a better prediction of human responses

one of the most prominent is probably the case of sorivudine, that

to these xenobiotics, and the prediction of interindividual and

caused the death of 18 patients, who also received 5-ﬂuorouracil

interspecies diﬀerences.

prodrugs, within 40 days of its clinical use. In this case a gut microbial
metabolite of sorivudine inhibited the liver enzyme dihydropyrimidine
dehydrogenase through covalent binding, thereby preventing the
clearance of 5-ﬂuorouracil in those patients.
The examples are not limited to pharmacology. The toxicity of
melamine, for example, is dependent on the formation of its microbial
metabolite cyanuric acid that forms insoluble crystals with melamine,
causing kidney stones and kidney damage. In 2008, in an incident
in China, 300,000 children fell ill, 54,000 were hospitalized, and 6
died due to the ingestion of infant formula that was adulterated
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Jaarverslag 2015

Registratiecommissie Toxicologie

Samenstelling

Register

De Registratiecommissie Toxicologie (RT) bestond in verslagjaar uit de

Het register bevatte op 31 december 2015 een totaal van 311 personen.

volgende leden: dr. dr. ir. P.T.J. Scheepers (voorzitter), mevrouw dr. A.

(zie tabel 4).

Slikkerveer (secretaris), mevrouw dr. S. Kezic, dr. E.D. Kroese en dr. ir.
J.H.E. Arts. Dr. F.A.W. Koeman verzorgde de administratie en hield het

Overige zaken

register bij ten kantore van de KNCV te Leidschendam.

De RT heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de criteria
voor herregistratie. Hieruit is een voorstel gekomen om naar een

Vergaderingen

kwantificering over te gaan en een eerste voorstel hiervan is naar het

De RT heeft in het verslagjaar drie maal vergaderd (21 januari, 11 mei en

bestuur van de NVT gestuurd.

15 oktober), waarvan eenmaal telefonisch. In deze vergaderingen worden

De lijst met vrijstellingen voor PET-courses is verder geactualiseerd en

alle ontvangen aanvragen behandeld. Echter, niet alle aanvragen kunnen

zal elk jaar worden bijgewerkt met de meest recente gegevens van de

meteen worden afgehandeld, onder andere door het ontbreken van

verschillende universiteiten.

gegevens, door het stellen van aanvullende eisen en dergelijke.
Tabel 1 Eerste registraties in 2015
Opleiders
Op de lijst met Opleiders staan 13 namen. De RT streeft ernaar dat alle
belangrijke opleidingsplaatsen in Nederland vertegenwoordigd zijn in
en drie Opleiders zijn werkzaam in de toegepaste toxicologie.

aanvragen uit

Toxicologen ontvangen, waarvan elf als toxicoloog onderzoeker en

Nog in
Afgewezen
behandeling

18

16

2

0

8

8

0

0

7

7

0

0

11

9

2

0

in 2015
Nog openstaande

In 2015 werden 18 aanvragen tot opneming in het Register van erkende

Waarvan
Geregistreerd

Ontvangen aanvragen

de lijst van Opleiders. Tien Opleiders zijn afkomstig uit het onderzoek

Registratie van erkende toxicologen

Totaal
ontvangen

voorgaande jaren
Volgens route
- Deskundige Toegepaste
Toxicologie
- Toxicoloog Onderzoeker

negen als deskundige toegepaste toxicologie. Uit 2014 werden nog acht
aanvragen gehonoreerd. Acht aanvragen zijn nog in behandeling (zie
tabel 1).
Herregistraties
Het bureau van de Registratiecommissie Toxicologie attendeert
degenen die aan de beurt zijn voor herregistratie hierop. In het
verslagjaar liep voor 42 erkende toxicologen de registratie af. Om
uiteenlopende redenen vraagt niet iedere toxicoloog herregistratie aan.

Tabel 2 Herregistraties en uitschrijvingen in 2015
Aan de beurt voor herregistratie in 2015

37

Ontvangen herregistraties 2015*

38

Uitgevoerde herregistraties**

44

Openstaande herregistraties 2015

15

Uitgeschreven in 2015

5

*Inclusief zeven herregistratieaanvraag reeds voor 2016;
**Elf herregistraties nog uit 2014

In 2015 werden 44 herregistratie aanvragen gehonoreerd, waarvan 11
nog daterend uit 2014. Ook konden 10 aanvragen tot herregistratie niet

Tabel 3 Toxicologen-in-Opleiding

meer in het verslagjaar worden behandeld. Geen van de aanvragen tot

Ontvangen in 2015

9

herregistratie werd afgewezen (zie tabel 2).

Geregistreerd in 2015

12

Nog in behandeling

3

Lijst Toxicologen-in-Opleiding per 31-12-2015

71

Afwijzingen en Uitschrijvingen
In 2015 werden geen nieuwe registratieaanvragen afgewezen. Er waren
vijf uitschrijvingen.
Registratie van Toxicologen-in-Opleiding
In het verslagjaar ontving de Registratiecommissie 9 aanvragen tot

Tabel 4 Stand van zaken Register per 31-12-2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Register Erkende Toxicologen

283

289

298

305

294

288

311

Lijst Toxicologen-in-Opleiding

57

60

68

72

71

70

71

opneming in de lijst van Toxicologen-in-Opleiding. Hiervan hebben
reeds 6 aanvragen geleid tot een registratie. De overige aanvragen
konden nog niet worden afgehandeld. De lijst bevat nu de namen van
71 Toxicologen-in-Opleiding. Na voltooiing van hun opleiding zijn zij voor
een groot deel verantwoordelijk voor de bovengenoemde instroom in
het Register van Erkende Toxicologen (zie tabel 3).
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Proefschrift promopraatje
In oktober 2010, direct na het afronden van mijn master Biomedical
Sciences aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik begonnen aan mijn
promotieonderzoek bij de afdeling Kindernefrologie van het Radboudumc.
Onder leiding van mijn drie promotoren: Prof. Dr. L.P. van den Heuvel, Prof. Dr.
Rosalinde Masereeuw, en Prof. Dr. Joost Hoenderop, verrichte ik onderzoek
naar de opname en eliminatie van kationische uremische toxines door
proximale tubulus cellen. Dit project (BioKid P3.01) maakte onderdeel uit van
het onderzoeksprogramma van het BioMedical Materials Institute, en richtte
zich op de ontwikkeling van verbeterde nierfunctievervangende technieken.
Ik heb mijn proefschrift met plezier verdedigd op 18 februari 2016.

Door Dr. Carolien Schophuizen

Aanleiding voor het onderzoek

Wat doe je na je promotieonderzoek?

Hoewel de huidige dialysetechnieken de nierfunctie van nierpatiënten

Sinds januari 2015 werk ik als Regulatory Aﬀairs manager bij

deels kan overnemen, worden grote en eiwit gebonden afvalstoﬀen

Synthon BV in Nijmegen, waar ik samen met mijn gezellige collega’s

slecht, of helemaal niet uitgescheiden. Deze “uremische toxines”

verantwoordelijk ben voor het opstellen van geneesmiddelendossiers,

stapelen zich op in het bloed van nierpatiënten en kunnen zorgen

en het wereldwijd verkrijgen en behouden van

voor ernstige problemen. De behoefte aan verbeterde therapieën

geneesmiddelenregistraties voor Synthon en haar marketingpartners.

gaf de aanleiding voor het onderzoek naar de ontwikkeling
van een biologische kunstnier. Door gebruik te maken van

http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/151702

“levende membranen”, bestaande uit niercellen gekweekt op

ISBN nummer: 9789462992696

dialysemembranen, kunnen deze afvalstoﬀen mogelijk op een
eﬃciëntere manier worden verwijderd. Ik
onderzocht onder andere of positief geladen
uremische afvalstoﬀen in vitro kunnen worden
getransporteerd door niercellen.
Belangrijkste bevindingen
Proximale tubulus epitheelcellen (PTEC) zijn in de
nier van groot belang voor de actieve uitscheiding
van afvalstoﬀen. Ik heb daarom nieuwe proximale
tubulus cellijnen uit urine en nierweefsel (ciPTEC)
gekarakteriseerd, en bevestigde de nierspecifieke
transport functionaliteit van deze cellen. Mijn
resultaten lieten zien dat geselecteerde positief
geladen uremische toxines deze transportprocessen
kunnen beïnvloeden door een directe interactie
aan te gaan met de aanwezige transporteiwitten, of door
regelmechanismen in de cel te beïnvloeden.
Daarnaast bleek het mogelijk om PTEC als dichte laag te kweken
op gecoate (dialyse)membranen, en daarmee actief transport van
afvalstoﬀen te simuleren. Ook kon vloeistofstroming tijdens de
kweek van cellagen de functionaliteit en gevoeligheid van de cellen
verbeteren. Mijn promotieonderzoek heeft aangetoond dat het ciPTEC
celmodel een veelbelovend model is voor de ontwikkeling van een
biologische kunstnier.
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Proefschrift promopraatje
By Martje de Groot

From 2011 to 2015, I was a PhD candidate at
the Neurotoxicology research group of the
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)
of Utrecht University. During these years I
worked on a ZonMw-funded project on the
potential neurotoxic eﬀects of extremely
low frequency electromagnetic ﬁelds on
the developing and aging nervous system. I
was supervised by Dr. Remco Westerink and
Prof. Dr. Martin van den Berg. On the 28th of
January this year, I was proud to defend my
thesis, entitled: “Novel model systems for in
vitro neurotoxicity testing: Chemical stressors
and neurotoxic hazard of extremely low
frequency electromagnetic ﬁelds”.

The nervous system: a complex and sensitive organ system

controversial, example of such an exposure involves electromagnetic

Both structurally and functionally, the nervous system is one of the

fields (EMF), in particular extremely low frequency (ELF)-EMF, which

most complex organ systems. Its main function is to send and receive

were the focus of my PhD research.

signals. This so-called neurotransmission largely depends on the
viability and structure of neurons as well as on proper regulation of

ELF-EMF are defined as EMF with frequencies between 3 and 300

the cellular and molecular mechanisms underlying neurotransmission,

Hz. Exposure to these fields (mainly 50 Hz) has dramatically increased

in particular intracellular calcium signaling. Moreover, the function of

during the last decennia because of the growing electrical demand and

neuronal networks depends on the heterogeneity of the network, i.e.

advancing technologies. Great public and scientific concern was raised

the presence of other neural cell types, including oligodendrocytes,

when early epidemiological studies indicated a correlation between

microglia, and astrocytes.

ELF-EMF exposure and the development of childhood leukemia.
Consequently, researchers have investigated possible health eﬀects

Any adverse eﬀect on its structure and function induced by chemical

of ELF-EMF and have associated ELF-EMF exposure with a number

or physical inﬂuences is called neurotoxicity. Neurotoxicity is often

of health eﬀects, including eﬀects on the nervous system (e.g.

investigated in vivo, but can also be investigated using in vitro model

Alzheimer’s disease, Parkinson’s Disease). Of the many suspected

systems. The latter have the potential to improve understanding of

target organs of ELF-EMF, the nervous system could be particularly

basic physiological processes of neuronal cells and can be used to

vulnerable since neuronal function and signaling is highly voltage-

study the cellular and molecular mechanisms underlying neurotoxic

dependent.

eﬀects. At the same time, they are more time- and cost eﬀective
than conventional animal experiments.

The nervous system in vitro
During my PhD, I worked on developing and characterizing novel

The focus of my thesis

model systems for in vitro neurotoxicity testing, with a special

Given the appropriate model system is chosen, eﬀects of chemical

focus on developmental neurotoxicity. To evaluate the neurotoxicity

exposures on the nervous system (e.g. pesticides or heavy metals) can

of environmental exposures, it is important to use appropriate

be successfully investigated in vitro. More diﬃculties arise, however,

models and to study both morphological and functional endpoints.

when investigating physical exposures (e.g. radiation), especially when

Consequently, the choice for a specific in vitro model should depend on

such an exposure has limited energy and is therefore unlikely to cause

the research question at hand, as each approach has its advantages

direct eﬀects on cell viability or function. A much investigated, and

and disadvantages. Moreover, thorough characterization of any 
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new model system is critical prior to using it for (developmental)

research, we found timing and intensity of exposure to be particular

neurotoxicity testing. In the first part of my thesis both in vitro cell

important for the vulnerability of the developing nervous system for

lines (naïve and chemically stressed PC12 cells) and ex vivo primary

EMF exposure. Taken together, our studies enabled us to evaluate

cell cultures (mouse neural progenitor cells and primary rat cortical

the neurotoxic potential of 50 Hz ELF-EMF exposures up to 1000 µT

cultures) were characterized as model systems for respectively the

(i.e. 10.000 above residential exposure). Although future research

stressed or aging and developing nervous system. Subsequently,

should primarily focus on reproducing present findings and confirm

these models were used to investigate the neurotoxicity of exposure

whether timing and intensity of exposure are indeed crucial exposure

to 50 Hz ELF-EMF and elucidate the underlying mechanisms.

parameters, we conclude that the neurotoxic potential of ELF-EMF
exposure in humans is limited.

Neurotoxicity of ELF-EMF
Using the diﬀerent in vitro models characterized in the first part of my

Life after my PhD

thesis, we thoroughly investigated the potential neurotoxic eﬀects

Starting September last year, I’m working as a postdoctoral researcher

of a variety of EMF exposure scenarios on diﬀerent morphological

at the Pharmacology division of Utrecht University. Together with

and functional endpoints essential for proper

the UMC and Danone Nutricia Research I’m

neuronal function. By using acute, (sub) chronic

working on maternal immune activation and

and developmental exposure scenarios in model

the eﬀects thereof on the oﬀspring. We aim

systems for adult, aging/stressed and developing

to investigate how a dietary intervention,

neuronal cells, we investigated eﬀects on

aimed at balancing the maternal immune

cell viability, neurite outgrowth, calcium

system, can inﬂuence the behavioural

homeostasis, ROS production and neuronal

deficits in the oﬀspring. The project focusses

network development and activity. We found

on both behavioral as well as mechanistic

acute and (sub-) chronic 50 Hz EMF exposure

(immunological and neurological) endpoints

to have no neurotoxic eﬀects in in vitro models

using in vivo as well as ex vivo models, a

for adult and aged or stressed neuronal cells.

great mix that suits me well!

Only following high intensity (1000 µT) chronic,
developmental EMF exposure limited eﬀects

http://dspace.library.uu.nl/

on calcium homeostasis and neurite outgrowth

handle/1874/326613

could be observed. Importantly however,

ISBN nummer: 978-90-393-6462-8

biological responses to ELF-EMF appear to be
highly dependent on a variety of factors. In our

Proefschrift promopraatje
Eind januari heb ik mijn proefschrift ‘Inhaled nanomaterials, dose metrics for risk assessment’
mogen verdedigen. Mijn onderzoek richtte zich op de mogelijke eﬀecten van nanomaterialen na
inademing, waarbij de focus lag op het vinden van een geschikte maat om de dosis uit te drukken.
Ik heb dit onderzoek uitgevoerd vanuit het RIVM en de Universiteit Maastricht onder supervisie van
Prof. Dr. Henk van Loveren en Dr. Margriet Park.

Nanomaterialen zijn zeer kleine deeltjes met bijzondere

omdat het niet duidelijk is of het gebruik van nanomaterialen

eigenschappen. Ze worden steeds vaker in consumentenproducten

schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Nanomaterialen verschillen in

gebruikt, zoals zonnebrandcrèmes, deodorant en textiel. Er is

allerlei eigenschappen, zoals grootte, vorm, chemische samenstelling

behoefte aan een adequate risicobeoordeling van nanomaterialen,

en coating. Dit heeft tot gevolg dat deeltjes van dezelfde chemische
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Door Hedwig Braakhuis

samenstelling zich verschillend kunnen gedragen. Het is
niet mogelijk om binnen de enorme verscheidenheid aan
nanomaterialen alle verschillende nanomaterialen apart
te testen om zo de gevaren in te schatten. Daarom heb
ik mij tijdens mijn promotieonderzoek bezig gehouden
met het zoeken naar een geschikte dosismaat voor
nanomaterialen, zodat nanomaterialen van eenzelfde
chemische samenstelling niet allemaal apart hoeven
worden getest.
Tijdens mijn onderzoek heb ik gekeken naar de
eﬀecten van zilver nanodeeltjes na inademing.
Van alle soorten nanomaterialen worden zilver
nanodeeltjes momenteel het meest gebruikt in
consumentenproducten vanwege hun antibacteriële
werking. De focus lag op inademing van de deeltjes,
omdat nanomaterialen ingeademd kunnen worden
tijdens de productie ervan of bij het gebruik in sprays.
Doordat nanodeeltjes zeer klein zijn, kunnen ze
diep in de longen komen. Bovendien zijn de longen
gevoeliger dan bijvoorbeeld de huid.
Uit een dierstudie bleek er een verband te bestaan tussen het totale

heb ik in een pilot studie in samenwerking met het Karlsruhe

oppervlak van zilver nanodeeltjes - die de alveoli (kleinste longblaasjes)

Institute of Technology het longmodel via de lucht blootgesteld aan

bereikten - en de acute eﬀecten nadat ze zijn ingeademd. Dit maakt de

zilver nanodeeltjes in plaats van via kweekmedium. Hierdoor is de

totale oppervlakte van zilver nanodeeltjes (in de alveoli) een geschikte

blootstelling beter vergelijkbaar met inademing. De doseringen waarbij

dosismaat in tegenstelling tot de massa (bijvoorbeeld in milligram)

eﬀecten werden gevonden na blootstelling via de lucht waren vele

waarin de dosis van stoﬀen vaak wordt uitgedrukt. Met de oppervlakte

malen lager dan na blootstelling via kweekmedium en in dezelfde

als dosismaat kunnen ook eﬀecten worden voorspeld van zilver

ordegrootte als in de dierstudie.

nanodeeltjes die niet eerder zijn getest.
Door een geschikte dosismaat voor nanomaterialen te gebruiken, is het
Om het aantal dierproeven te verminderen heb ik aan een longmodel

mogelijk om eﬀecten te voorspellen van nanomaterialen die niet eerder

gewerkt waarbij humane cellen worden gekweekt op een permeabel

getest zijn. Een zorg blijft de mogelijke eﬀecten van nanomaterialen na

membraan. Door aan de ene kant van het

herhaaldelijke of langdurige blootstelling, omdat

membraan longepitheelcellen en aan de andere

nanomaterialen zich kunnen stapelen in het

kant endotheelcellen te kweken kon ik de

lichaam en de gevolgen op de lange termijn nog

long-bloed barrière nabootsen. Om het model

onbekend zijn.

beter op de human situatie te laten lijken
heb ik alveolaire macrofagen aan het model

Na mijn promotie ben ik bij het RIVM gebleven

toegevoegd. Ook in het in vitro longmodel bleek

als wetenschappelijk onderzoeker. Het RIVM is

de totale oppervlakte van zilver nanodeeltjes

een leuke werkplek waar onderzoek en beleid bij

een geschikte dosismaat om de dosis-respons

elkaar komen. Samen met mijn collega’s werk

relatie te beschrijven. In de toekomst kan het

ik aan het gebruik van nieuwe teststrategieën

longmodel mogelijk worden gebruikt om de

en methoden om het aantal dierproeven verder

juiste dosismaat van andere nanomaterialen te

terug te dringen.

identificeren.
http://pub.maastrichtuniversity.nl/
Een nadeel van het in vitro longmodel is dat er

6b5006f8-e390-4444-8027-f485277c4d06

relatief hoge concentraties nanodeeltjes nodig

ISBN number: 9789461826435

waren om een eﬀect te kunnen meten. Daarom
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