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REDACTIONEEL

Beste lezer,
This issue is exceptional since we have as a cover story the

Door Barae Jomaa

results of the RIVM report investigating the possible health
risks of rubber granules. The reason for the investigation
was that public concern arose after the television broadcast
of the Zembla documentary ‘Dangerous Game’ last October.
Rubber granules are often used in artificial turfs and the
risk to human health during sports is understandably a
concern. However, RIVM found that the risk is posed during
such activities is practically negligible. That’s a relief but
are you convinced? We like to hear all opinions. In this issue
we have a letter to the editor that was penned by Henk
Tennekes voicing his skepticism of the discussions that we
published in two parts in the section “Double Interview”
with Professors Tinka Murk and Juliette Legler.
To know more about Henk’s opinion, to read about
Rungnapa Boonpawa’s PhD defense, Milo de Baat’s
response to our questions in the section “toxafette” and to
find out who won the Christmas puzzle contest, read on.
But before you flip the page, I would like take this
opportunity to congratulate our editorial team members
Maaike, Martje and Hedwig recently given birth to wonderful
babies. Gefeliciteerd!
Namens de redactie/on behalf of the editorial team

Barae Jomaa

PS: Bent u werkzaam in een onderbelichte gebied van de
toxicologie of vindt u dat een specifiek onderwerp voor
het voetlicht gebracht moet worden? De redactie staat
open voor uw ideeën! Vragen, onderwerpen of tekstuele
bijdragen kunt u sturen naar redactie@toxicologie.nl.
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NIEUWS VAN HET BESTUUR

Door Flemming Cassee

Van de voorzitter
Toxicologie is een mooi vak. We zijn op zoek naar het ‘slechte’, of een stof
ongewenste schade toebrengt aan het levende, of dat nu plant, dier of mens is, en beogen bij de
toepassing van de verzamelde wijsheden mens en milieu te beschermen. En in de meeste gevallen
gaan we uit van het Parcelsus’ gedachtegoed. “Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die
Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei.” Vrij vertaald: alle stoffen zijn giftig, het is alleen de dosis
die uiteindelijk bepaalt of er toxiciteit optreedt. Als het milieu-actieplan van de EU tot 2020 spreekt
van een niet-toxische milieu als einddoel, dan nodigt dit tot een Paracelsiaanse kijk op de zaak: bij
welke concentraties van realistische mengsels is het milieu niet (meer) giftig? Hierin schuilt ook een
suggestie voor communicatie over onze bevindingen, namelijk dat we de giftigheid van iets in de context
behoren te zetten van de blootstelling, en wel bij voorkeur een realistische mate van blootstelling. En
communiceren doen we steeds sneller en via verschillende media, vaak ook nog onder druk van deadlines.

Collega Leo Posthuma heeft een aantal jaar

een positieve manier. We produceren data wat

geleden naar aanleiding van de grote brand

weer leidt tot informatie die we interpreteren

bij Moerdijk met een collega de “Eed van

en daardoor meer kennis krijgen. En de kunst is

Paracelsus” geschreven, als variant op de “Eed

om deze wijsheid zo goed mogelijke in te zetten

van Hippocrates”. De daardoor getriggerde

voor mens en milieu (wijsheid). De toxicologie

eed luidde: “Parafrase van Hippocrates → Ik

staat sterk onder druk, niet alleen in Nederland

zweer/beloof dat ik de risicobeoordeling zo

maar ook daar buiten12. We hebben vaak

goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste

‘slecht’ nieuws te melden en er ontstaat nu

van mijn medemens en het leefmilieu. Ik zal

een stroming waarbij niet meer over toxiciteit

schade helpen voorkómen, zorgen voor zieken,

maar over veiligheid (safety) wordt gesproken.

gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik

Daar wordt mee bedoeld dat we onze kennis

stel het belang van de patiënt en het milieu

ook moeten aanwenden om te voorkomen

voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt en het

dat er onnodig ‘toxische’ producten worden ontwikkeld, dus

milieu geen schade doen. Ik luister en zal [hem] goede inlicht[en]

dat je vooraan in de innovatieketen al kan adviseren over de

ingen geven. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik

mogelijke (schadelijke) bijwerkingen van een stof. In de wereld van

zal de genees- en risicokundige kennis van mijzelf en anderen

nanotechnologie wordt daarom al gesproken van ‘safer-by-design’

bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij

bedoeld om te voorkomen dat de toxicologen/risicobeoordelaars

open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid

pas bij het op de markt brengen van een stof moeten vaststellen

voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid

dat de risico’s onaanvaardbaar zijn op basis van de regelgeving.

van de gezondheids- en milieuzorg bevorderen. Ik maak geen

Ondanks dat zullen we ook in de toekomst worden ingezet om

misbruik van mijn medische- of risicobeoordelingskennis, ook niet

bestaande situaties te beoordelen, in termen van gezondheid- en

onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk

milieueffecten en de kansen dat die ook echt zullen optreden. Er

helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.”

liggen nog voldoende uitdagingen voor de toxicoloog op de plank.

Deze parafrase strookt met de gedragscode voor toxicologen11)

Vriendelijke groeten

waar de leden zich aan dienen te houden. Hierin staat dat de
leden van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie streven

Flemming R. Cassee

om in hun beroepsuitoefening moreel juist en maatschappelijk

Voorzitter NVT

13

verantwoord te handelen. Hun werk beïnvloedt de maatschappij op
http://toxicologie.nl/index.php/resources-2/gedragsrichtlijnen
Toxicol Lett. 2016 Jul 8;254:63. doi: 10.1016/j.toxlet.2016.04.024.
13
Geïnspireerd voor de woorden van Professor Leo Posthuma, RIVM.
11

12
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LETTER TO THE EDITOR

Re: Humans, the Environment
and a Brexit TCDD 2016, 4: 12-14
Professor Tinka Murk, Chair of Marine Animal
Ecology at Wageningen University and Juliette
Legler Professor of Toxicology and Environmental
Health at the College of Health and Life Sciences,
Brunel University London discussed pressing topics
in toxicology and international multi-disciplinary
research during a double interview with Barae Jomaa.
Note from the editor: a letter to the editor, like all published content, is edited for space, style, grammar and clarity while preserving the integrity of the argument.

I had high hopes that the two professors would reflect on the ongoing
debate about the potential threat of environmental pollution with
neonicotinoid insecticides to non-target insects, which I regard as
a, if not the most, pressing topic in toxicology, but we were instead
treated with a discourse by Tinka Murk on risk assessment of BPA,
phthalates, and heavy metals. Moreover, Murk argued that all of these
contaminants were actually safe for human consumption at current
exposure levels, which leaves you wondering whether she really
regarded the matter as a pressing topic in toxicology in the first place.

By dr. ir. H. A. (Henk) Tennekes,
Experimental Toxicology Services
(ETS) Nederland BV

Murk’s line of reasoning assumes that there is a threshold of

and n=2.3 (diethylnitrosamine), also describes the dose-response

toxicity for these contaminants, and that safe exposure levels can

characteristics of neurotoxic effects of organic mercury compounds4.

therefore be defined. The trouble is that’s by no means certain.

Now, I assume Murk will accept the linear non-threshold (LNT)

The heavy metals are a case in point. The authoritative NRC panel

dose–response model for risk assessment of alkylating nitrosamines,

concluded that linear models are most appropriate for dose–response

because that’s what leading regulatory agencies do. But if so, there

modeling of mercury’s neurodevelopmental effects in the absence

is no valid reason to assume a threshold for mercury when the dose

of persuasive evidence supporting an alternative functional form1.

– response relationship is identical to that of diethylnitrosamine.

This concept is supported by experimental data in mammals

Equation (1) also describes the (neuro)toxicity of neonicotinoid

indicating that the Druckrey-Küpfmüller equation, first established

insecticides in arthropods5,6. So rather than assuring the readership

for genotoxic carcinogens such as diethylnitrosamine2 and numerous

that everything is under control, it would have been appropriate to

other nitrosamines3,

place question marks behind the concept of a threshold of toxicity for
non-carcinogens. Now, that is what I call a pressing issue in toxicology,

d tn=constant

(1)

because risks of various environmental contaminants may have been
seriously underestimated.

where d=daily dose and t=exposure time to effect (liver cancer),

TCDD 5

I have been campaigning for a ban on the neonicotinoids since 2010

The risks of imidacloprid’s time-cumulative toxicity to non-target

on these grounds, and Murk attended one of my lectures to that

insects have clearly been underestimated, and a revision of risk

end at the Dutch pesticide regulating board (Ctgb), as one of the

assessment is imperative. However, so far the Ctgb (advised by Murk

toxicology advisors, in May 2011. In the Netherlands, surface water

on this issue) has not acted upon widespread excessive surface

contamination with the neonicotinoid insecticide imidacloprid, which

water contamination since 2004 with imidacloprid, which fully

is prone to leach from soils , has been demonstrated to correlate

explains failing breeding success of steeply declining grassland birds

with decline of macro-invertebrates and insectivorous birds7,9, and

such as the Black-tailed Godwit Limosa limosa whose chicks depend

entomological surveys in Dutch and German nature reserves have

on insects (figure 1).

7

revealed a staggering decline of ground beetles and flying insects
since the introduction of imidacloprid in agriculture in the 1990s7,10.

NRC (National Research Council) (2000) Toxicological Effects of Methylmercury.
Washington, DC: National Academy Press
2
Druckrey H, Schildbach A, Schmaehl D, Preussmann R, Ivankovic S (1963) Quantitative
analysis of the carcinogenic effect of diethylnitrosamine. Arzneimittel-Forschung 13:
841-851.
4
Pletz J, Sánchez-Bayo F, Tennekes HA (2016) Dose-response analysis indicating timedependent neurotoxicity caused by organic and inorganic mercury-Implications for toxic
effects in the developing brain. Toxicology 347: 1-5.
5
Sánchez-Bayo F (2009) From simple toxicological models to prediction of toxic effects
in time. Ecotoxicology 18: 343-354.
6
Tennekes HA (2010) The significance of the Druckrey–Kupfmuller equation for risk
assessment - the toxicity of neonicotinoid insecticides to arthropods is reinforced by
1

exposure time. Toxicology 276: 1-4.
Tennekes HA (2010) The Systemic Insecticides: A Disaster in the Making. Zutphen, The
Netherlands: ETS Nederland BV.
8
Van Dijk TC, Van Staalduinen MA, Van der Sluijs JP (2013) Macro-invertebrate decline in
surface water polluted with imidacloprid. PLoS One 8: e62374.
9
Hallmann CA, Foppen RP, van Turnhout CA, de Kroon H, Jongejans E (2014) Declines in
insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations. Nature 511:
341-343.
10
Sorg M, Schwan H, Stenmans W, Müller A (2013) Ermittlung der Biomassen flugaktiver
Insekten im Naturschutzgebiet Orbroicher Bruch mit Malaise Fallen in den Jahren 1989
und 2013. Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein Krefeld 1: 1-5.
7

Legenda
Figure 1. Breeding areas of the Black-tailed Godwit Limosa
limosa (blue dots) and surface water contamination with the
neonicotinoid insecticide imidacloprid (yellow and red dots)
in the Netherlands. The Maximum Residue Level (MRL) for
imidacloprid has been set at 8.3 nanogram per litre, which
is exceeded at locations with yellow dots, and exceeded
more than 5 times at locations with red dots. Sources:
SOVON Vogelonderzoek Nederland and Pesticide Atlas
(Bestrijdingsmiddelenatlas).
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ANNOUNCEMENT

Save the date: NVT Annual meeting 2017:
June 20th& 21st
We are happy to announce the dates for the NVT
Annual meeting 2017: Member day June 20th & PhD
day June 21st. We’ll welcome you for an inspiring
program with the theme Translational Toxicology.
Further announcements and details will follow soon.

The organizing committee:
Christina Giannakou, Lenny Kamelia, Carin
Lunenburg, Charlotte Pauwels, Henk van
Loveren, Martijn Rooseboom, Rob Stierum

Winter/Spring 2016 issue
of the IUTOX newsletter
The Winter/Spring 2016 issue of the IUTOX
newsletter is now available on our beautiful
new website! You will find a message from
Dr. Jun Kanno, IUTOX President, a wealth
of international resources, information on
upcoming IUTOX meetings, information on
fellowship opportunities, and contributions
from your fellow Member Societies.

By Donna Breskin

Please check out the “Upcoming Meetings” section, which is
expanding thanks to you for sharing your meeting information.
Finally, we hope you find this issue of the newsletter informative
and that you’ll submit an article or share other news about your
society. A request for information will be sent early next year
for member contributions for the next issue. We also encourage
you to share the newsletter with your colleagues and anyone
else who would benefit by learning more about IUTOX and our
mission.
We always look forward to hearing from you and exchanging
news and information from our friends around the world!

Nieuw project voor de ontwikkeling
van een darm op een chip
Wageningen University & Research en de
Universiteit Twente hebben geld gekregen voor een
multidisciplinair 4 jarig onderzoeksproject voor de
ontwikkeling van een darm-op-een-chip. In dit nieuwe
project kan de wisselwerking tussen verschillende
stoffen in de menselijke darm bestudeerd worden. Dit
is nodig om de werking van stoffen op te sporen. Nu
worden daar nog vaak proefdieren voor gebruikt. De
darm-op-een-chip kan in de toekomst bijdragen aan
de vermindering van dierproeven.

De onderzoekers in Wageningen en Twente gaan een innovatieve
darm-op-een-chip ontwikkelen met darmbacteriën en afweercellen.
Alle bouwstenen van een echte darm worden nagebootst. Vervolgens
wordt gekeken naar de wisselwerking in de darm tussen stoffen,
voedingsingrediënten, micro-organismen, darmcellen en de effecten
op het afweersysteem. Effecten van stoffen, positief of negatief,
kunnen zo nauwkeurig in kaart worden gebracht.
De subsidie maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma
‘Bouwstenen van het leven’ van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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NCad advies

Transitie naar proefdiervrij onderzoek
Wereldleider proefdiervrije innovaties in 2025. Dat is de ambitie van staatssecretaris van
Economische Zaken Martijn van Dam. Aan het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
(NCad) heeft de staatssecretaris in maart 2016 gevraagd een afbouwschema van dierproeven
op te stellen. Een samenvatting van dit rapport is hieronder beschreven. Het volledige rapport
kunt u vinden via deze link.
Wereldleider proefdiervrije innovaties in 2025. Dat is de ambitie van

brede en gecoördineerde inzet van de betrokken ministeries en

staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam. Aan het

overige stakeholders kan een serieuze sprong voorwaarts gemaakt

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid heeft de staatssecretaris

worden om het proefdiergebruik te verminderen. Het NCad doet

in maart 2016 gevraagd een afbouwschema van dierproeven op te

aanbevelingen binnen een drietal thema’s: Heldere transitiedoelen,

Stellen. De vraag van de staatssecretaris leidde aanvankelijk tot

Transitiestrategie, en Regie op de transitie.

veel commotie in het dierproevenveld. Dat bleek ook tijdens de twee
werkateliers die het NCad in juni en juli organiseerde en tijdens de

Heldere transitiedoelen

maatschappelijke consultatie in september. Het gebruik van dieren

Voor de transitie naar proefdiervrij onderzoek is het nodig om

voor onderzoek en onderwijs is een uiterst complex vraagstuk, ook

afscheid te nemen van bestaande denkwijzen en praktijken,

vanwege de diverse en soms conflicterende belangen. Veel van onze

de zogenaamde paradigmaverandering. Op die manier is het

huidige kennis over de werking van het lichaam en de oorzaak en

volgens het NCad wenselijk én mogelijk om in een aantal

behandeling van ziekten vindt zijn oorsprong in dierexperimenteel

domeinen voor 2025 fors in te zetten op proefdiervrije innovaties.

onderzoek. Maar deze dierproeven zijn gepaard gegaan met gering

Voor het wettelijk voorgeschreven onderzoek ziet het NCad

tot ernstig dierenleed. Het NCad is er in geslaagd om op basis van

mogelijkheden om het proefdiergebruik sterk te reduceren. Het

de input van de vele geraadpleegde experts en de eigen expertise

proefdiergebruik voor wettelijk verplichte veiligheidstesten voor

dit advies op te stellen: ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek -

chemische stoffen, voedselingrediënten, bestrijdingsmiddelen

Over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het

en (dier)geneesmiddelen, kan met behoud van het huidige

stimuleren van proefdiervrije innovatie’. Het advies bevat concrete

veiligheidsniveau, voor 2025 uitgefaseerd worden. Dit geldt

aanbevelingen om de transitie van dierproeven naar innovatief

ook voor het proefdiergebruik voor de vrijgifte van biologische

proefdiervrij onderzoek te versnellen. Hoewel er wetenschappelijke,

producten, zoals vaccins. Het wettelijk voorgeschreven pre-

economische en maatschappelijke potentieel is voor proefdiervrije

klinisch onderzoek kan nog niet in datzelfde tempo afgebouwd

innovaties, worden die volgens het NCad nog onvoldoende benut

worden. Binnen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

om de transitie te stimuleren en te versnellen. Alleen met een

variëren de mogelijkheden voor substantiële vermindering van het
proefdiergebruik per domein. Het NCad adviseert de staatssecretaris
om in dialoog met het maatschappelijk en wetenschappelijk
veld, per fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksdomein (of
per cluster van vakdisciplines) een streefbeeld voor de komende
tien jaar te ontwikkelen. Deze streefbeelden dienen heldere
transitiedoelen te bevatten die aansluiten bij de kernvragen van dat
onderzoeksdomein. Ook moeten ze inzicht geven in de kansrijkheid
van proefdiervrije innovaties daarbinnen. Het NCad is van mening
dat binnen het toegepast en omzettingsgericht onderzoek
sneller vooruitgang kan worden geboekt dan nu gebeurt. Er is
veel innovatie potentieel aanwezig dat beter benut kan worden.
Het NCad adviseert de staatssecretaris om hier krachtiger in te
zetten op dierproefvrije innovaties, onder andere op het gebied
van de ontwikkeling van humane modellen voor humane ziektes
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internationale samenwerking;
• het innovatiebeleid van EZ meer ketengericht te maken, zodat
multidisciplinaire samenwerking wordt gestimuleerd en kansrijke
proefdiervrije innovaties soepeler door kunnen stromen van de
ontwikkeling naar de daadwerkelijke toepassing;
• te investeren in de valorisatie en acceptatie van proefdiervrije
methoden, via bijvoorbeeld ‘backward validation’ studies;
• ervoor te zorgen dat er beter gebruik gemaakt kan worden van
gegevens uit humaan onderzoek. De mogelijkheden hiervoor
verdienen een nader onderzoek door een aan te wijzen partij;
• te investeren in risico-communicatie en het onderzoeken van
risicoacceptatie. Een goede bescherming van mens en dier is gebaat
bij een eigentijds risicomanagement. Het NCad adviseert een
radicaal andere benadering van risico’s te hanteren. In het kader
daarvan is het van belang dat de mate waarin gezondheidsrisico’s
worden afgedekt door de gehanteerde onderzoeksbenaderingen,
transparanter worden gemaakt;
• in het kader de transitiestrategie te zorgen voor monitoring,
evaluatie en beschikbaarheid van kennis over proefdiervrije
innovatie en 3V-alternatieven. Het NCad adviseert om monitoring
en evaluatie over het afbouwen van het aantal dierproeven
centraal te stellen, en verwijst daarbij naar haar eerder advies
over een gegevenspakhuis. Ook vindt het NCad het zinvol om
in samenwerking met andere landen een Index Dierproefvrije
Innovaties op te zetten, naar voorbeeld van de Access to Medicine
Index.
en door het bevorderen van cross-sectorale en multidisciplinaire

Regie op de transitie

samenwerking in het innovatiebeleid. Dan kan Nederland binnen dit

De transitie naar proefdiervrij onderzoek verloopt niet vanzelf en

onderzoeksveld in 2025 internationaal voortrekker zijn op het gebied

vraagt om regie en focus. Grensoverschrijdend samenwerken door

van proefdiervrije innovaties. Het proefdiergebruik voor onderwijs en

alle betrokken actoren is de sleutel tot succes. Het NCad adviseert

training kan sterk verminderd worden. Het NCad wijst daarbij naar

de staatssecretaris een stevige regierol op te pakken, en vanuit

alternatieve onderwijsmodellen en de kritisch-ethische reflectie,

die rol ook andere ministeries te betrekken voor een rijksbreed

ofwel de attitudevorming van jonge professionals met betrekking tot

consistent en samenhangend beleid. Door de Interdepartementale

het gebruik van dieren. Het NCad erkent dat proefdiergebruik voor de

Werkgroep Alternatieven voor Dierproeven om te vormen tot een

training van betrokken medewerkers in bepaalde mate noodzakelijk

Interdepartementale Regiegroep, kan in samenwerking consistent

zal blijven, maar is van mening dat ook hier een proefdiervrije

gehandeld worden en wordt het dierproevenbeleid gekoppeld aan

attitudevorming helpt om het aantal dierproeven tot een minimum te

andere beleidskwesties. Daarnaast adviseert het NCad om vanuit

beperken.

een gezamenlijke aanpak van alle nationale stakeholders een Agenda
Proefdiervrije Innovatie op te stellen als nieuwe route binnen de

Transitiestrategie

Nationale Wetenschapsagenda. Deze Agenda Proefdiervrije Innovatie

Door het stimuleren en optimaal benutten van proefdiervrije

moet zich richten op concrete, ambitieuze en haalbare doelstellingen.

innovaties kan het proefdiergebruik verminderd worden. Het NCad
heeft een aantal strategische aanbevelingen geformuleerd die de

Het NCad is van mening dat Nederland een uitstekende

transitie kunnen versnellen. Het NCad adviseert de staatssecretaris

uitgangspositie heeft om zich internationaal te profileren als

om:

toonaangevend op het gebied van proefdiervrije innovaties. Deze

• internationaal in te zetten op een herziening van de regulatoire

positie kan benut worden om de transitie naar proefdiervrij onderzoek

risicobeoordeling. Vanwege het internationale karakter van

ook op internationaal niveau te versnellen.

dit onderzoeksdomein en de betrokken regelgeving, zal een
nieuwe risicobenadering alleen succesvol zijn door grootschalige
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Seventh International Fresenius
Conference “Endocrine Disruptors”
15 Nov - 16 Nov 2016
The Fresenius Academy organized this conference in Bonn. The various
presentations were divided over methodology, study results, policy and
assessment criteria. The first day focused on the developments within Europa,
while on the second day, contributions of speakers invited from Japan and
USA lifted the conference to a more global level. Within Europe, the scientific
basis of the policy is mainly built by the so-called Consensus Workshop held in
Berlin (International Expert Meeting on Endocrine Disruptors). Vera Ritz of the
German Federal institute for Risk Assessment presented the results of this
workshop, where 23 international experts reached a consensus on the principles
for identification of EDCs, which specifically excluded potency.

by Marinus Bogers

identification criteria. In this ECHA will follow the regulation on
Biocides and Plant Protection Product (PPP) regulations.
The UK Health and Safety Executive (HSE) in the person of Ian
Indans was the only regulatory voice supporting the inclusion
of potency in the European definition of endocrine disrupting
compounds. His position was strongly backed by industry
representatives. Their position is that EDCs should be identified
as substances which caused adversity in intact organisms, with
a proven or likely endocrine disrupting mode of action that was
relevant from a potency perspective. Chairman Dr Lennart Weltje
(BASF) remarked that most EU member states do not support a risk
assessment approach to endocrine disruptor criteria which includes
potency instead of classification based on hazard assessment.
Aldert Piersma, from the Netherlands National Institute for
Public Health and the Environment (RIVM), suggested that the
stakeholders should comply with the proposal that the EU has
come up with now. But other participants, including myself, were
The conference invited speakers from different EU related institutes

not convinced, as the general thought was that at least part of the

including Sander van der Linden from the EC Joint Research Centre

member states do not support the present proposal and from the

and Conor Clenaghan from ECHA. Van der Linden presented the

point of view of industry, it would lead to a much higher number of

report of the screening methodology for the identification of

assumed EDCs than anticipated.

potential EDCs. This first step in prioritization of identifying EDCs
concerned more than 600 substances, but this list of substances

The NGO view was presented by Ninja Reineke from ChemTrust

did not present recognized EDCs nor had it any regulatory relevance.

and she supported the outcome of the Berlin Expert Workshop

ECHA is targeting ED mainly under substance evaluation and

that potency and risk assessment should be kept out of the criteria

SVHC processes. First step in regulatory action is defining the

for identifying EDCs. But she also disagreed with the European
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Commission’s most recent proposal, on the grounds that the
burden of proof for endocrine disruptive property of a substance
was set too high. She advocated that endocrine disruptors should
be identified in the context of the precautionary principle, namely,
in case study data indicate presumed instead of proven adverse
effects on human health or wildlife.
Industry was represented by Jean-Pierre Busnardo from DuPont,
Peter Smith from CEFIC, Daniel Pickford from Syngenta and
James Wheeler from Dow. Busnardo held his talk in the context
of crop protection and reminded that a plant protection active
substance meeting ED criteria will be taken off the market.
Hence, consequences of an ED label are high. Only under specific
conditions of derogation, use of the substance may be continued.
He presented examples showing that potency is a relevant criterion
in assessing the relevance of ED properties, e.g. in case the actual
human exposure to a chemical is several magnitudes lower than
the lowest effect level in laboratory animals. He further addressed

vitro and epidemiological studies. Finally, less than 3% of the

the uncertainty of the burden of proof, opposing the EFSA policy

substances evaluated indeed were identified to cause NMDR with

of ‘being guilty until proven innocent’. In addition, he advocated for

clear graphical support. In his presentation about uncertainty in

further extension of the derogation for certain PPPs and the change

assessment of endocrine disruption, James Wheeler stressed,

of the term “negligible exposure” to “negligible risk”.

that although NMDR is an accepted phenomenon, in most cases it
relates to errors in experimental performance, statistical variation,

Another discussion centered around the non-monotonic dose-

erroneous combination of different endpoints and it often lacks

response (NMDR) phenomenon that is believed to be related

reproducibility. Further, in spite of other uncertainties that may

especially to substances affecting hormonal systems. Johanna

impede determination of threshold values for EDCs, Wheeler states

Zilliacus reported results of an EFSA project

that these should not prevent the robust determination of

on finding evidence of NMDR in existing

NOAELs for use in environmental risk assessment.

peer-review literature. The defined
six checkpoints to discriminate a

Mary Ko Manibusan of Exponent (USA),

possible NMDR and eventually

former director of USEPA EDSP, examined

they found that 6% of the

the adequacy of existing test methods in

in-vivo datasets fulfilled all

detecting ED activity of chemicals. She

six checkpoints, which was

concluded that these test methods are

less than 2% of all studies

indeed adequate and current human

evaluated, including in-

health risk assessment are fully capable of
identifying the most sensitive endpoints.
A striking presentation was the one by
Gerard Swaen of Maastricht University, who
examined the reliability and quality of data from
epidemiology studies on phthalate exposure and
health present in peer-reviewed literature. Important
element in his research was inviting the main authors for an
interview and to ask a copy of a study protocol. Almost a third of
the authors did not response at all, while 42% refused participation.
Only 30% eventually participated and of these, 34% did not have
a protocol. Of the total collected studies, only 14% completed
participation. Hence, the final conclusion was that human evidence
for ED effects from exposure to phthalates is of questionable
scientific value and any suggested relations can be considered as
artefacts.
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Dossier rubberkorrels:
Hoe een TV programma het
land op tilt kreeg en een
wig dreef in toxicologisch
Nederland

By Frans Jongeneelen
IndusTox Consult, Nijmegen

Onderstaand verbijsterend verslag is de
chronologische weergave van een geval waarin
maatschappelijke belangen en toxicologische
risico-evaluaties samenkomen. Het draait om
gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden en
de mogelijke gezondheidsrisico’s hiervan. Er is hier
en daar wantrouwen. Het Tv-programma ZEMBLA
gaat aan de slag en wijdt 2 uitzendingen aan het
onderwerp. Het gevolg is dat ouders, club- en
gemeentebestuurders en sporters onzeker zijn en
dat er twee kampen van deskundigen lijken te zijn.

In 2006 worden Frans Jongeneelen en Joost van Rooij van

aan PAK op de werkplek en in het leefmilieu te monitoren. Van

IndusTox Consult betrokken bij een onderzoek naar milieu-

Rooij heeft als zijn promovendus met deze test aangetoond dat

en gezondheidsrisico’s van het gebruik van rubberkorrels of

huidopname van PAK’s relevant is. Zij stellen daarom voor om een

rubbergranulaat op sportvelden. Het is een aanvulling op

aanvullende veldstudie te doen onder een groepje sporters met

onderzoek dat uitgevoerd wordt door adviesbureau INTRON. Het

intensief contact met kunstgras dat met rubberkorrels ingestrooid

wordt gefinancierd door een brede groep van belanghebbenden

is en daarbij PAK in urine te meten. Het onderzoeksprotocol wordt

(ten Cate, RecyBEM, VACO, KNVB, NOC*NSF). Er zit een zware

besproken in de brede begeleidingscommissie. Met een kleine

begeleidingscommissie op van belanghebbenden aangevuld met

aanvulling op verzoek van de begeleidingscie wordt de aanpak akkoord

externe deskundigen van RIVM, Ministerie VWS en TNO. Een van

bevonden (helft van de groep ondergaat vooraf een massage van de

de aandachtpunten is het gezondheidsrisico van polycyclische

benen met Chemodol, dat veel door voetballers gebruikt wordt).

aromatische koolwaterstoffen, afgekort als PAK. Ten aanzien
van huidopname van PAK worden door INTRON zgn. migratie-

De rest van het verslag is te lezen via de volgende link.

experimenten uitgevoerd waarmee modelmatig schattingen worden

Nijmegen, 23-02-2017

verricht van de huidblootstelling aan PAK. Jongeneelen heeft in zijn
promotieonderzoek een test ontwikkeld voor het meten van deze PAK
in urine. De waarde van deze test is snel herkent door vakbroeders en
deze test is inmiddels wereldwijd een standaardtest om blootstelling
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Rubbergranulaat
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt

• Er is geen afgeronde publicatie of rapportage

van oude autobanden. Rubbergranulaat wordt gebruikt op

•	Er zijn geen ruwe meetgegevens beschikbaar gesteld, omdat aan

kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk
grasveld te geven. Denk hierbij aan voetbalvelden, korfbalvelden
en rugbyvelden.

een publicatie wordt gewerkt
•	Het betreft een aantal testen, van beperkte omvang en
van kwalitatieve aard waaruit, ook naar het oordeel van de
onderzoekers, op dit moment geen kwantitatieve conclusies zijn

Het RIVM heeft van minister Schippers (VWS) opdracht gekregen
om onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico’s

te trekken
•	Er is veel rubbergranulaat aan water toegevoegd; dat is

van rubbergranulaat. Aanleiding voor het onderzoek was de

vervolgens langdurig intensief geschud. Daardoor is er veel

maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-

uitloging (hogere concentraties in het extract), die naar het

uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016. Dit

oordeel van RIVM niet representatief is voor veldomstandigheden

onderzoek is inmiddels afgerond.

•	Er worden wél duidelijk effecten op de zebravissen-embryo’s
gevonden; de embryo’s komen niet tot ontwikkeling

Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek en veld- en

•	Er is geen informatie beschikbaar over de stoffen of de

laboratoriumonderzoek. De beschikbare wetenschappelijke

combinatie van stoffen die de geconstateerde effecten op de

literatuur is onderzocht over de stoffen in rubbergranulaat, de

embryo’s kunnen verklaren

eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan. Met een veld- en
laboratoriumonderzoek is onderzocht welke chemische stoffen

Wat leert dit onderzoek ons:

er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit

• Er logen stoffen uit (SBR-)rubbergranulaat

de korrels. Het RIVM werkte hierbij samen met vele anderen

• Er komen organische stoffen vrij, niet alleen PAK’s

en liet zich adviseren door een wetenschappelijke en een

•	Het is niet duidelijk in hoeverre de bio-actieve stoffen zware

maatschappelijke klankbordgroep.

metalen betreffen
•	Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor organismen, zoals

De conclusie van het onderzoek is dat het risico voor de

zebravissen. Voor sommige stoffen, zoals zink, zijn zebravissen

gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch

veel gevoeliger dan mensen.

verwaarloosbaar is. Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke

Dit komt overeen met het RIVM onderzoek.

stoffen, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden
vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door

Het RIVM neemt het VU-onderzoek serieus. Het onderzoek geeft

verdamping bij warm weer. Het RIVM adviseert om de norm voor

nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten

rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt

om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef

ligt van de norm voor consumentenproducten.

relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek
kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die
uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU zebravisonderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke

Reactie RIVM op onderzoek VU naar effect rubbergranulaat op

effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer

embryo's van zebravissen

en kwantitatieve informatie voorhanden is.

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer heeft
onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit

Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het

rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-

rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact

embryo’s. Het RIVM is gevraagd om een reactie op dit onderzoek

komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-

in relatie tot de conclusie dat het verantwoord is om te sporten op

studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten

kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat.

voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies
geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten

Het RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU

voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.

en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. Daaruit blijkt:
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Rubber granules
•	There are a lot of rubber granules added to water; which are then
Rubber granules are finely ground rubber. This is often made

shaken intensively for a prolonged period. Therefore, there is a

from old car tires. Rubber granulate is used on artificial turf

lot of leaching (higher concentrations in the extract), which in the

to give it the properties of a natural grass field. These include

opinion of RIVM is not representative of field conditions

football, netball courts and rugby fields.

•	There are indeed obvious effects found in the zebrafish embryos;
embryos do not develop

The RIVM was instructed by Minister Schippers (VWS) to
investigate the possible health risks of rubber granules. The

•	No information is available about the substance or combination of
substances which may explain the observed effects on embryos

reason for the investigation was that public concern arose after
the television broadcast of the Zembla documentary ‘Dangerous

What this study tells us:

Game’ in October 2016. This study has now been completed .

• Substances leach out from (SBR) rubber granules
• There are organic materials released not only PAH ‘s

The study consisted of literature, field and laboratory studies.
The scientific literature has examined the substances in rubber
granules, their properties and their health effects. There are

•	It is not clear to what extent the bioactive substances relate to
heavy metals
•	These substances can be harmful to organisms such as zebrafish.

chemicals in the rubber granules and whether or not these

Zebrafish are much more sensitive than humans to some

substances are released from the beads has been examined with

substances, such as zinc.

field as well as laboratory research. The RIVM collaborated with
many others and is advised by a scientific and social board.

This corresponds to the RIVM research.

The conclusion of the study is that the risk to the health during

The RIVM takes the VU investigation seriously. The study provides

sports played on this artificial turf is practically negligible. Rubber

new insight, but the understanding is unclear because we do not

granules do contain harmful substances, but these substances

know what substances are involved and to what extent the test

are released only in very low amounts from the rubber granules

situation is relevant for human exposure. Such research can provide

after ingestion, skin contact or through evaporation in hot

results concerning the toxicity of the substances leaching from rubber

weather. The RIVM recommends to adjust the standard for

granules to the environment. VU zebrafish research can also provide

rubber granules to a standard that is closer to the norm for

relevant information on adverse effects on humans, but this can only

consumer products.

be assessed as more quantitative information is available.
The RIVM has examined the extent to which substances are released
from the rubber granules and how athletes come into contact with
these substances. In addition, the most informative quantitative

Reaction on VU research into the effect of rubber granules on

mammalian studies have been used in order to be able to make

zebrafish embryos

the translation to human effects. In comparison, the quantitative

A team led by Prof. Jacob de Boer has done research on the effects

mammalian trials in the current research indicate that the VU study

of substances leaching from rubber granules. The VU makes use

offers no additional insights with respect to assessing the risk for the

of zebrafish embryos. The RIVM was asked to comment on the

human being.

investigation in relation to the conclusion that it is safe to play
sports on artificial turf covered with rubber granules.
The RIVM has contacted the research team from the university and
asked for an explanation of the research. It shows:
• There is no completed publication or reporting
•	No raw measurement data are available, as a publication is in the
works
•	It involves a number of tests that are of limited scope and of a
qualitative nature which, even in the opinion of the researchers, is
not sufficient to draw any quantitative conclusions at this time
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By Rungnapa Boonpawa

PBK Modelling of
Flavonoids Bioavailability
Thesis defended in Wageningen on the 23rd of January 2017
Despite numerous reports on possible mechanisms of action

of the major available forms of a flavonoid in the systemic circulation,

of flavonoids for beneficial health effects derived from in vitro

providing information on the type and conjugation position and thus

bioassays, in vivo biological effects of flavonoids are contradictory

the type of conjugates to be preferably tested in vitro. The present

and inconclusive. This is because most in vitro studies have been

thesis also illustrated that PBK modeling can be used to identify

performed with flavonoid aglycones at high concentrations ignoring

inter- and intraspecies differences in the absorption, distribution,

extensive metabolism of flavonoids in vivo. The aim of the present

metabolism, and excretion of flavonoids taking quercetin as the model

PhD thesis was to gain quantitative insight in dose-dependent plasma

compound. Moreover, it was demonstrated that the PBK models can

concentrations of flavonoid aglycones and their metabolites using

facilitate the translation of in vitro concentration-response curves

physiologically based kinetic (PBK) modeling, and the flavonoids

for biological effects to in vivo dose-response curves, allowing to

quercetin, genistein and hesperetin as model compounds. To this end,

determine at which dose levels the in vitro biological effects can be

PBK models were developed by integrating in vitro kinetic parameters

expected in humans in vivo. Overall, PBK modeling thus provides a

for metabolic conversions of flavonoids to different conjugates

useful additional research tool for studies on pharmacokinetics and

and by fitting excretion parameters to literature available in vivo

pharmacodynamics of flavonoids presenting opportunities that are

data. The PBK models obtained were validated against available in

not easily provided by other methods. To implement the PBK model

vivo data on metabolic plasma and urinary profiles of flavonoids of

based approach developed in the present thesis for a wider range

interest. Altogether, the results presented in this thesis show that

of flavonoids, future studies should focus on further refinement

PBK modeling is a powerful tool, not only to gain insight in the dose-

of the PBK models, development of adequate in vitro biological

dependent plasma concentrations of flavonoid aglycones and their

models of flavonoid mediated effects, and use of PBK model based

metabolites, but also to tentatively identify the type and conjugation

reverse dosimetry to advance our understanding on in vivo effects of

position of the circulating metabolites. These outcomes can be used

flavonoids.

to guide experimental design of in vitro studies by enabling definition
After my PhD study, I will go
back to Thailand to start my
academic career at Faculty
of Natural Resources and
Agro-Industry, Kasetsart
University (Sakon Nakhon
province, Thailand). Besides
being a lecturer, I also would
like to continue my research
on the use of PBK models for
the wider range of flavonoids
and the application of the
PBK model based reverse
dosimetry to predict in
vivo biological effects of
flavonoids in humans.
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De Toxafette

Milo de Baat

By Milo de Baat

Stel jezelf voor en vertel over je AiO project:

Waarom ben je juist dit gaan doen?

Ik ben Milo de Baat en doe voor mijn AiO positie onderzoek bij

Tijdens mijn studie Biologie aan de Universiteit van Amsterdam

de Freshwater and Marine Ecology groep van de Universiteit

ben ik veel in aanraking gekomen met ecotoxicologie. Het is een

van Amsterdam. Ik ben ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen

vakgebied waar veel mogelijkheden zijn voor toegepast onderzoek

binnen het Smart Monitoring project, wat twee PhD projecten

en samenwerking tussen wetenschappers, overheden en industrie.

omvat; een ecologisch en een ecotoxicologisch deel. Ik richt mij

Binnen mijn project is juist die samenwerking essentieel en dat

op het ecotoxicologisch deel en mijn doel is om een innovatieve

vond en vind ik aantrekkelijk. Hoewel ik fundamenteel onderzoek

waterkwaliteit monitoring strategie te ontwikkelen die

interessant vind en waardeer, is toegepast onderzoek hetgeen waar

ecotoxicologische effecten van stoffen in oppervlakte water in acht

ik mij op wil richten. Binnen mijn project wissel ik fundamentele

neemt. De manier waarop momenteel in Europa breed chemische

vraagstukken af met kwesties van toepasbaarheid.

waterkwaliteit wordt bepaald richt zich op de stoffen die aanwezig
fluctuaties in concentraties. Daarnaast wordt er maar gekeken naar

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

een korte lijst (veelal) verboden prioritaire stoffen, terwijl verreweg

Met de huidige wereldwijde ontwikkelingen en alsmaar toenemende

de meeste biologische effecten inmiddels worden veroorzaakt

populatiedruk gaat (eco)toxicologie mijns inziens een steeds grotere

door mengsels van (on)bekende stoffen. Daarom pas ik passieve

rol spelen in vraagstukken over watervoorziening en duurzaamheid

bemonstering toe, die biobeschikbaarheid en fluctuaties van stoffen

en daarmee in ons dagelijks leven. Het uitvogelen wat de effecten

over tijd incorporeert, in combinatie met bioassays, die in plaats

zijn van veelal menselijk handelen op de wereldwijde (aquatische)

van aan- of afwezigheid van stoffen, de ecotoxicologische effecten

leefomgeving is daarom essentieel voor een duurzame en leefbare

van mengsels van (on)bekende stoffen registreren. Het onderzoek

toekomst en dit motiveert mij verder te gaan in dit vakgebied. Na

wordt deels gefinancierd door een aantal waterschappen en wordt

mijn promotie zou ik mij graag bezig blijven houden met toegepaste

uitgevoerd op 50 locaties verspreid over Nederland. Hierdoor krijgen

ecotoxicologie. Of dit binnen de wetenschap kan, of in een

we een goed overzicht van de verscheidenheid aan ecotoxicologische

adviserende rol binnen de industrie of overheid zal zijn, moet ik nog

druk in het Nederlandse waterlandschap.

uitvinden.

zijn in water, maar overweegt daarbij niet biobeschikbaarheid en

Wat is een grote uitdaging voor het vakgebied
toxicologie?
De integratie van de op zichzelf staande toxicologische kennis
die over de afgelopen decennia is opgedaan is volgens mij een
belangrijke uitdaging voor het vakgebied. Er is ontzettend veel
kennis over processen en stoffen. Met innovatieve technieken, zoals
meta analyses van grote datasets, en technische innovaties kan deze
kennis uitgebreid en samengevoegd worden tot een kennisbasis
waarmee we ecosystemen en toxicologisch gestuurde verstoringen
beter kunnen begrijpen. Dit kan vervolgens toegepaste oplossingen
bieden voor grote problemen met o.a. waterkwaliteit.

Denk je jezelf tegen te komen en hoe ben je van plan
deze tegenslagen op te vangen?
Zoals de meeste AiO’s zal ook ik mezelf wel een aantal keer
tegenkomen tijdens mijn promotieonderzoek. Ik heb een breed
interesse en heb wel eens de neiging te veel hooi op mijn vork te
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nemen. Het is een kwestie van tijdig nee leren zeggen. Gelukkig

en individuele communicatie om iedereen weer aan boord te

houden mijn promotor en co-promotor een oogje in het zeil.

krijgen. Daarom is het essentieel om een duidelijke en universele
boodschap uit te dragen naar alle partijen.

Doorgegeven vraag van Henrik Barmentlo: Heb je een
strategie voor de grote hoeveelheid communicatie die
jouw project vereist, en lukt dat goed tot nu toe?

Aan welke AiO wil je deze Toxafette doorgeven en
welke vraag zou je haar/hem willen stellen?

Bedankt voor de vraag Henrik. Inderdaad vraagt mijn project veel

Ik wil deze Toxafette doorgeven aan Thomas Wagner, AiO aan de

van mijn communicatieve vaardigheden. In de loop van mijn project

Universiteit van Amsterdam én Universiteit Wageningen: Thomas,

neemt deze strategie langzamerhand een vorm aan. Dat gezegd

hoe ervaar jij het doen van een AiO-schap aan twee universiteiten?

hebbende is er wel wat tijd overheen gegaan om dit te leren, en

Voegt het waarde aan je project toe, of merk je juist dat het

ben ik tegen aardig wat uitdagingen aangelopen. Zodra deelnemers

schakelen tussen plekken meer moeite kost dan het resultaat

de connectie met het project verliezen kost het veel tijd, moeite

oplevert?
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EVENTS

BCF Career Event 2017

Door Laura Hillege, Hyphen Projects

11 mei 2017

Op 11 mei 2017 vindt de 13e editie van BCF Career Event plaats
in Jaarbeurs Utrecht, de grootste carrièrebeurs in de sectoren
Life Sciences, Chemie, Food & Farma.
Het event trekt jaarlijks zo’n 100 organisaties en 2000 (PhD) studenten, postdocs
en (young) professionals in deze sectoren. BCF Career Event biedt werkzoekende de
kans hun carrièremogelijkheden te vergroten en geeft werkgevers de mogelijkheid
hoogopgeleid talent te werven.

2nd German Pharm-Tox Summit
6–9 March 2017, Heidelberg

• 83rd Annual Meeting of the German Society
for Experimental and Clinical Pharmacology and
Toxicology (DGPT)
• 19th Annual Meeting of the Association
of Clinical Pharmacology (VKliPha)
With contribution of the AGAH
The organizers are pleased to inform you that the program
booklet of the 2nd German Pharm-Tox Summit 2017 is now
available online (PDF).

The program with its interesting
symposia and talks will guarantee an
exciting conference. Give yourself the
opportunity to exchange know-how
focused on pharmacology, clinical
pharmacology and toxicology.
There are special sessions for young
scientists organized by the Forum
Junge Wissenschaft. Find all details here.
In addition the AGAH Workshop is still available. Here you can
find the programme (PDF)

NORMAN workshop Integrated Exposure
and Effects Assessment
11-12 April 2017, Amsterdam, The Netherlands

Organised by NORMAN network, Working group 3 and IVM – Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam

Announcement and Call for Papers
Deadline for abstract submission: 15 February 2017
Deadline for early registration: 15 March 2017
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REGISTER & PAY HERE:
http://www.formdesk.com/vu-onlinepayment/
FALW_Registration_NORMAN_Workshop

DIVERS

Registratie Cie
Inschrijving Register
Voorletters

Achternaam

Datum inschrijving

Datum afloop registratie

T.J.J.

Schirris

16-02-2017

16-02-2022

R.R.G.

Bueters

16-02-2017

16-02-2022

S.K.

Guichelaar-Kloet

16-02-2017

16-02-2022

E.E.

Bankoglu

16-02-2017

16-02-2022

M.W.

van den Dungen

16-02-2017

16-02-2022

S.L.

Makama

16-02-2017

16-02-2022

L.A.

Koval

16-02-2017

16-02-2022

Uitslag
kerstpuzzel

M.H.C.M.

Mulder

16-02-2017

16-02-2022

Door Samantha Guichelaar

C.

Cusan

16-02-2017

16-02-2022

M.

Rooseboom

16-02-2017

16-02-2022

Er waren meerdere inzendingen

H.I.

Akhideno

16-02-2017

16-02-2022

dus er moest geloot worden op
de redactievergadering! De
gelukkige winnaar is uiteindelijk

Inschrijving TiO

Peter van Kessel geworden. De

Voorletters

Achternaam

Opleider

Datum inschrijving

S.

Yang

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

16-02-2017

D.M.

Mendez Catala

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

16-02-2017

M.

Dimopoulou

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

16-02-2017

J.

Jin

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

16-02-2017

D.

van Berlo

Dr. E.D. Kroese

16-02-2017

Y.

Wei

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

16-02-2017

redactie zal zo snel mogelijk een
afspraak maken om de prijs uit te
reiken aan Peter.

Namens de redactie
van harte gefeliciteerd!
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