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REDACTIONEEL

Beste lezers,
Voor u ligt de laatste TCDD van 2017! Het
einde van het jaar is een tijd om terug te
kijken op het afgelopen jaar, maar ook een
tijd om vooruit te kijken naar het volgende
jaar (de goede voornemens).
Door: Jacqueline
Biesterbos

De redactie heeft geprobeerd hier aandacht aan te
schenken door het thema “Spiegelbeeld: reflecting
on the future”. In deze TCDD vindt u stukken waarin
verschillende gevestigde toxicologen terugkijken, zoals
Didima de Groot. Daarnaast houden Nico van Straalen en
Folke Dorgelo de column van Rosanne Hertzberger tegen
het licht, waarin zij schrijft “Politicus is geen toxicoloog”.
Uiteraard vindt u in deze TCDD ook een aantal vaste
rubrieken zoals u van ons gewend bent, zoals het nieuws
van het bestuur, de AiO toxafette en het proefschrift
promopraatje. Ook ontbreekt in deze laatste TCDD de
traditionele kerstpuzzel niet.
Tot slot wil ik u mededelen dat dit de laatste TCDD is
waaraan ik als redactielid heb meegewerkt. Zoals u
wellicht in de vorige TCDD heeft gelezen is de redactie
versterkt met twee nieuwe leden (Carolien Schophuizen
en Folke Dorgelo). Doordat de redactie nu een goede
bezetting heeft was voor mij de keuze niet zo moeilijk toen
mij gevraagd werd toe te treden tot het bestuur van de
sectie risicobeoordeling.
Veel lees plezier!
Namens de redactie,

Jacqueline Biesterbos
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Nieuws van de voorzitter
De toxicologie blijft van eminent maatschappelijk belang. Zij mag zich dan ook
verheugen op de aandacht van nieuwsmedia. En terecht! Toxicologen treden op in
tal van radio en tv-programma’s of staan in de krant. Recente voorbeelden te over,
zoals bisphenol-A, de fipronil affaire, de gemalen autobanden op de kunstgrasvelden
en -terwijl ik dit schrijf-….de zeven pesticiden op aardbeien….. Dit zijn maar enkele
voorbeelden. De maatschappelijke positie van de toxicologie in Nederland vereist dat
we op een genuanceerde manier met wetenschappelijke gegevens omgaan. Wij, als
professionals, weten dat “hazard” en “risk” niet hetzelfde zijn, maar ook dat dit verschil
moeilijk valt uit te leggen aan het publiek. Ook in de wetenschappelijke wereld is de
grens tussen hazard en risk soms niet altijd even helder. De NVT als vereniging is zelf
geen partij in discussies en zal daarom geen standpunt innemen in dit soort zaken. Wel
juicht de NVT bijdragen van leden aan het debat toe, ook in het publieke domein, en
streeft daarbij naar genuanceerde bijdragen van de leden.
De NVT zet zich daarvoor in door bijvoorbeeld

Over kwaliteit gesproken: het zal niet eenvoudig zijn

het stimuleren van continue ontwikkeling van

de kwaliteit van de jaarvergadering 2017, die zeer

toxicologen. Ons register van erkende toxicologen

goed werd gewaardeerd gezien de uitslag van de

en de aanscherping van de herregistratie van deze

evaluatieformulieren, in 2018 te evenaren, of beter nog:

erkende toxicologen door middel van een transparant

te overtreffen. Een nieuw organiserend comité onder

puntensysteem is daarvan één van de voorbeelden.

leiding van Martijn Rooseboom is inmiddels druk in de

Tevens informeert het bestuur desgevraagd de media

weer met de voorbereiding voor de jaarvergadering

over welke toxicologen op een bepaald gebied goede en

2018, die op 30 en 31 mei zal worden gehouden

ter zake kundige gesprekspartners zouden kunnen zijn.

in Hilversum, met thema ‘Green Toxicology - For a

Wij realiseren ons dat in de vertaalslag en de selecties

sustainable future’.

van citaten door de media de nuance nog weleens
wegvalt. Los van de toxicologische casus kan juist

Wij zijn blij dat we een actieve vereniging zijn. Zo

het uitleggen van de termen hazard en risk in simpele

zetten verschillende leden van de NVT zich in voor

bewoordingen zeer verhelderend werken. Daarbij lijkt

wetenschappelijke sessies van internationale congressen

het ons verstandig om het echte wetenschappelijke

zoals EUROTOX (2018 in Brussel), SOT (2018 in San

debat niet via de media te voeren.

Antonio, USA), ICOH (2018 in Dublin) en ICT2019 (in
Honolulu). Ook nationaal zijn er wetenschappelijke

Een heel ander voorbeeld dat de maatschappelijk

bijeenkomsten die zeer de moeite waard zijn, onder

belangrijke positie van de NVT illustreert is het recente

andere georganiseerd door de secties van de NVT.

verzoek van het Landelijk Register van Gerechtelijke

Houd de agenda bij en kijk vooral ook op de vernieuwde

Deskundigen (LRGD) aan de NVT om te helpen in

website van de vereniging waarvoor wij met name Floris

voorkomende gevallen toxicologen te identificeren die

Groothuis nog eens extra willen bedanken.

de expertgroep letselschade van de LRGD zou kunnen
bijstaan in haar werkzaamheden.

Kortom, er gebeurt van alles!

De kwaliteit van de toxicologie in Nederland is af te

Namens het bestuur,

lezen aan de prijzen die de NVT jaarlijks uitreikt, met

Henk van Loveren

als belangrijkste de Joep van de Bercken Prijs. Bij het
nastreven van transparantie en kwaliteit binnen de
vereniging, past ook dat het bestuur nadenkt over een
verdere aanscherping van de criteria voor het toekennen
van deze prijs.
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Voorzitter NVT
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NIEUWS VAN DE SECTIES

SECTIE RISICOBEOORDELING

‘How to make sense of sensitization?’
Autumn meeting of NVT section on Risk assessment
On October 10th, The NVT section on Risk assessment held a
scientific meeting in ‘s-Hertogenbosch.

In this meeting we focused on the state of affairs with

Information on sensitisation is needed for GHS/CLP,

regard to the implementation of alternative methods for

REACH and cosmetics regulation. The ban on animal

one of the regulatory endpoints in toxicological safety

testing for cosmetics makes it necessary to search for

testing of chemicals: sensitization. We discussed the

alternatives; cosmetics are a common cause of contact

testing strategy proposed by ECVAM, which is based on

allergy. Also potency information is required following a

three alternative OECD-tests that cover three important

recent change in the REACH information requirements.

key events in the OECD Adverse Outcome Pathway for

Apart from legal and ethical reasons, a scientific rationale

sensitization: the direct peptide reactivity assay (DPRA)

to move away from animals is that animal tests also have

(OECD TG 442C), the KeratinoSensTM or LuSensTM assay

limitations. The well-known LLNA test generates a high

(OECD TG 442D) and the human cell line activation test

number of false positives and the potency estimation is

(hCLAT) (OECD TG 442E). What does this testing strategy

not very accurate.

look like and what is its regulatory status? Which are
the important features of the proposed tests and what

For several steps (key events) in the adverse outcome

experience is available so far? What can be concluded

pathway (AOP) for sensitisation, in vitro tests are

regarding the validity of the results of the testing

available; several are already accepted in the OECD Test

strategy?

Guideline Program.

The subject of this meeting is clearly relevant since the

Conclusions from this presentation were that there

Dutch State Secretary for Economic Affairs, Van Dam,

are too many options for defined approaches, which

stated that the Netherlands should aim at becoming

hampers their regulatory use. Approaches that provide

World leader in animal-free innovations by 2025. On April

potency estimation are needed; in addition, it is

8, 2016, he asked the Netherlands National Committee

important to develop tests further to reduce equivocal

for the protection of animals used for scientific purposes

answers and to define their field of applicability. Both

(NCad) to draw up a schedule for phasing out animal

Cosmetics Europe as well as EURL ECVAM are working

procedures. According to NCad, the use of laboratory

on further evaluation of the available strategies for

animals in regulatory safety testing of chemicals, food

skin sensitisation hazard assessment. EURL-ECVAM is

ingredients, pesticides and (veterinary) medicines could

developing performance-based test guideline. There will

be phased out by 2025, whilst maintaining the existing

also be an OECD meeting in December on this subject.

safety level. Three speakers introduced the subject and
shared their experience with the approach.

Further reading: Ezendam J,·Braakhuis HM, Vandebriel
RJ. State of the art in non-animal approaches for skin
sensitization testing: from individual test methods

Janine Ezendam (RIVM) presented the background of

towards testing strategies. Arch Toxicol (2016) 90:2861–

the regulatory need for non-animal approaches for the

2883. è

assessment of skin sensitisation hazard. She explained
that allergic skin reactions are the most common form
of immunotoxicity, with a prevalence of 19% in the EU.
They are an important problem for worker and consumer
health.
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Walter Westerink (CRL) presented his experience with
non-animal skin sensitization testing under REACH.

General discussion

CRL uses the Direct Peptide Reactivity Assay (DPRA),

The speakers had put forward theses as a starting

KeratinoSensTM and U-SENSTM. The relation of these

point for the discussion.

assays to the AOP was explained.
One thesis was: There is no “one fits all” for Defined
DPRA quantifies the reactivity of test chemicals towards

Approaches for skin sensitisation hazard assessment.

two model synthetic peptides containing either lysine

It was pointed out that the current in vitro methods

or cysteine: SPCC and SPCL. The results for a number

are only indicators, or screening assays; SENS-IS

of proficiency chemicals are in line with the in vivo

seems promising if it is further developed. On the

classification

other hand, also the in vivo test is merely a model: for
example, nickel is negative in the LLNA test.

KeratinoSensTM assesses gene activation by Nrf2 which
accumulates in the induced state of keratinocytes.

As the OECD provides general descriptions of assays
and industry gains practical experience, it seems

U-SENSTM measures the activation of dendritic cells via

important that these experiences feed back into the

a surface marker in different concentrations, and the

guidance development process.

result is positive if the induction > 150% at a non-toxic
concentration.

Another thesis was: Reliable in vitro skin sensitising
potency tests are required

The overall test strategy by CR consists of four steps:
- in silico assessment of metabolism and potency by
DEREK

It was agreed that most tests are still aimed at hazard
classification. For potency, more advanced models will

- KE2 assays: DPRA and KeratinoSensTM (or LuSensTM)

be required that include skin penetration, metabolism,

- depending on the previous steps: U-SENSTM

etc. Organs on a chip could be a way forward.

- if WoE shows that in vivo test is necessary to
determine potency: LLNA

The validation of these new test methods should not
be considered finalised

David Hart (Akzo Nobel) presented his experience with
in vitro skin sensitisation testing – the benefits and

It was agreed that in practice, they are often not

limitations. The focus was on cosmetic ingredients.

sufficiently predictive for new classes of substances.

He described the three approved (OECD Guideline) in

Again, it was emphasised that sharing experience

vitro tests for skin sensitisation. These tests represent

could guide the development of better methods. The

the three key events (KE) in the AOP, after absorption:

question is how this could be achieved. Not all results

DPRA (OECD TG 442C) for KE1; either KeratinoSensTM

are published, in particular proprietary information can

(OECD TG 442D) or LuSENSTM for KE2; the h-CLAT assay

be a problem. The dissemination of REACH dossiers

(OECD TG 442E) or USENSTM (recently accepted in TG

may help, although not all information is publicly

442) for KE3. All methods have their limitations, e.g.

available. A way of sharing could be safe harbours like

there is no metabolic activity in DPRA and very little in

in pharma. Feedback to the OECD is necessary.

KeratinoSensTM and hCLAT.
Producers have an interest in ensuring their
ECHA has recently published updated Guidance for

customers (Unilever, P&G) that their substances are

sensitisation. In addition, a webinar was organised; it was

not sensitising. Dissemination of good practice in

concluded that for a clear negative result all three test

performing assays could be improved. Post-marketing

outcomes should be negative and QSAR should indicate

surveillance also plays a role in detecting problems.

a lack of potential for sensitisation. The current ECHA
Guidance has several limitations; in particular, it seems

Sensitisation is first example of an effect for which

difficult to distinguish whether a substance is 1A or 1B (as

an AOP can be used to define in vitro tests. Lessons

required now) without animal testing, whereas ECHA also

should be learned from this process for other

states that animal testing should only be the last resort.

endpoints.
For a more elaborate report of this meeting and the
presentations of the speakers, the reader is referred to
our website.
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SAVE THE DATE: APRIL 10TH 2018

Symposium: How to fit an organ
on a chip in risk assessment?
Organized by the section Risicobeoordeling

Technological innovations in the area of organ on a chip are evolving at high speed.
Since it might better mimic the human situation, the organ on a chip should be
embraced, but how to use it in risk assessment? And what questions would we like
to be answered by an organ on a chip model?
During this symposium, knowledge in this field will be shared and a dialogue will be
facilitated among all participants concerning this topic.

SECTIE TERATOLOGIE EN REPRODUCTIE TOXICOLOGIE

2017 Annual Meeting
of the NVT Section Teratology and Reproduction Toxicology
This year, the Annual Meeting of the NVT Section Teratology and Reproduction Toxicology
was held on the 21st of November at the RIVM in Bilthoven, with theme “Reproduction
Toxicology in the spotlights”. We started our meeting with a very nice lunch and some time
to chat with each other. The meeting was opened by the secretary of the Section, Liesbeth
Heijik (Astellas Pharma, Leiden).
The first topic was presented by Dick Lindhout (UMC

requires target identification and understanding of

DATE:

Utrecht) and was entitled “Target-specific drug

1) complex systems biology of health and disease, 2)

21 November

development - Clinical perspectives of reproduction

complex pharmacokinetics, -dynamics and genetics,

2017

toxicology”. He took epilepsy as example throughout his

and 3) complex interactions between drugs, between

VENUE:

presentation. There are 40 different antiepileptic drugs

drugs and organism in development, and between drugs

RIVM, Bilthoven

available (being used in many different combinations)

and comorbidities. There will be no precision medicine

THEME:

and there are 20 more in the pipeline. Many patients

without prediction of (teratogenic) side effects.

Reproduction
Toxicology in

have to change medication due to side effects,
unwanted interactions, etc….Currenlty, there are

The second speaker was Aldert Piersma (RIVM,

the spotlights

>300 genes known that are related to syndromes that

Bilthoven). The title of his talk was “Animal-

NUMBER OF

include epilepsy and it would be interesting to target

free approaches in developmental toxicology”.

PARTICIPANTS:

these for therapy. At the end, Dick concluded that the

Regulatory developmental toxicology of chemicals

30

development of personalized/precision treatments

and pharmaceuticals is classically based on globally
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harmonized protocolled animal studies. The validity of

validated according to OECD guidelines and included

this system is progressively being questioned both as to

in OECD Test Guideline TG455. The process of formal

the issue of animal ethics as well as in view of limitations

validation of bioassays according to international

in the prediction of human health effects by animal

standards was explained based on the completed ERα

studies. Novel approaches in mechanistic toxicology

CALUX validation.

focused on human physiology and toxicity pathways
are emerging. These are progressively combined with

After the coffee break, we continued with the business

revolutionary modern molecular technologies and

meeting of which the main topic was the switch of

growing insights such as in fundamental mechanisms

the president and secretary of the board. We would

of embryogenesis, chemical structure-activity

like to thank André Wolterbeek (TNO, Zeist) and

relationships and a wealth of in vitro methodologies.

Liesbeth Heijink (Astellas Pharma, Leiden) for their

The integration of knowledge from different fields of

dedicated work over the last years. They both did a

expertise and big data analysis and artificial intelligence

tremendous job of arranging many great meetings.

are beginning to revolutionize chemical hazard and

Josianne Theuns-van Vliet (Triskelion, Zeist) and Manon

risk assessment. It is imperative that the scientific

Beekhuijzen (Charles River, Den Bosch) took over the

field and regulatory authorities work together to

secretary and president position, respectively.

innovate hazard and risk assessment based on modern
scientific insights and technological opportunities.

The meeting was then continued with the fourth

Meanwhile, communication with all stakeholder groups

speaker, Lenny Kamelia (Wageningen University).

in the chemical safety debate, such as the scientific

The title of her talk was “A battery of in vitro assays

community, the regulatory world, industry, the press,

for developmental toxicity testing of petroleum

NGO’s, the political arena, and the general public about

substances”. Almost all petroleum substances are

hazard and risk perception and the merits of innovative

produced at a volume far greater than 100 tonnes/year

approaches should pave the way for a transition to

in the European Union (EU), hence need to be assessed

animal-free human-focused mechanistically based

for prenatal developmental toxicity (PDT). If this data

hazard and risk assessment. Developmental toxicology

gap would be filled with studies according to OECD

may provide landmark studies that help focus the entire

guidelines, a large number of experimental animals

field of toxicology towards this transition.

would be required. Petroleum substances are UVCBs
(substances of Unknown or Variable composition,

The third speaker was Harrie Besselink (BioDetection

Complex reaction products, and Biological materials),

System, Amsterdam). The title of his talk was

complex materials which comprise hundreds to

“Validation of bioassays for testing and assessment of
EDCs”. In vitro effect-based bio-analytical tools (e.g.
transactivation assays) are promising tools for screening
and assessment of pure chemicals and complex
environmental, food and feed samples. Such bioassays
are intended to be included in regulatory frameworks
for monitoring chemicals and complex mixtures of
chemicals. Regulatory acceptance and implementation
of in vitro bioassays require formal validation and
harmonization of methods. During validation, the
performance of a test method (e.g. reproducibility and
reliability) and relevance has to be determined. This also
includes, among others, the preparation of harmonized
SOP and setting acceptance criteria. Formal validation is
generally organized and conducted by official institutes
such as ECVAM (European Centre for the Validation
of Alternative Methods) or ICCVAM (Interagency
Coordinating Committee on the Validation of
Alternative Methods). Following a successful validation,
a recommendation may be made that the validated
test method is adopted as an OECD Test Guideline or
ISO-standard. Recently, the ERα CALUX bioassay was
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millions of different hydrocarbon compounds, which

human endometrial stromal cells in extracellular matrix

may include variable amounts of polycyclic aromatic

and seeding patient-paired endometrial epithelial cells

hydrocarbons (PAHs). PDT as observed with some

on top. A similar in vitro model was established using

petroleum substances has been associated with

rat primary uterine cells. In human and rat endometrial

the presence of 3- to 7-ringPAHs. To test for PDT, a

co-cultures, gene expression of the progesterone

battery of in vitro assays were applied. These included

receptor (PR), estrogen receptor alpha (ERα) and aryl

the embryonic stem cell test (EST), a series of CALUX

hydrocarbon receptor (AhR) gene expression changed

reporter gene assays, and zebrafish embryo test (ZET).

by different hormonal treatments, similar to the in vivo

From the results it was concluded that petroleum

situation. Next, the endometrial models were exposed

substances, varying in PAHs concentrations, induce in

to 2,3,7,8-tetrachloro-p-dibenzodioxin (TCDD), which

vitro developmental toxicity, as observed in the EST

is often associated with endometrial diseases. Absolute

and ZET. Whereas, gas-to-liquid (GTL) products, which

AHR gene expression appears to be higher in human

contain no aromatics, were negative in all assays used.

than in rat endometrial co-cultures. However, compared

Further, in vitro embryotoxicity potency of petroleum

with vehicle control-treated cultures, maximal induction

substances is related to the PAH content present in

of CYP1A1 gene expression was approximately 6.5-

each sample, supporting the hypothesis that PAHs are

fold by 1 nM TCDD in human endometrial cultures

the primary inducers of PDT in petroleum substances.

as opposed to a 230-fold induction at 0.1 nM TCDD

The interaction of PAHs in petroleum substances, to

in rat endometrial cultures. In contrast to the human

steroid, thyroid, and aryl hydrocarbon receptors, could

endometrial model, CYP1A1 mRNA induction in rat

be one of the underlying mechanisms of the observed

endometrial cultures was markedly attenuated by TCDD.

developmental toxicity induced by these substances.

Yet, the EC50 values were similar. To better assess the

Future studies, including gene expression studies,

physiological relevance of these findings, further gene

will be done to better understand the role of PAHs in

and/or functional studies on the AHR/ERα/PR crosstalk

developmental toxicity of petroleum substances.

in endometrial physiology are needed. This human
endometrial model holds promise as a useful assay

The fifth speaker was Majorie van Duursen (IRAS,

to screen for endometrial effects of endocrine active

Utrecht). The title of her talk was “Development of an in

compounds and may help to overcome translational

vitro human endometrium model”. Endometrial diseases

uncertainties related to the use of animal models in

such as endometrial carcinomas or endometriosis are

human toxicological risk assessment.

very common in women in the Western world and
affects up to 10% of the women in reproductive age.

Thank you all for participating and contributing to the

Yet, biologically relevant uterine models to assess

annual meeting of this year. It was a really successful

potential endocrine effects of chemicals are lacking

meeting and we are looking forward to seeing you again

in current testing strategies. A physiologically relevant

at next year’s meeting of the NVT Section Teratology

co-culture model was established by plating primary

and Reproduction Toxicology!
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SECTIE GENETISCHE TOXICOLOGIE

Successful joint
Belgian, Dutch and UK
Environmental Mutagen
Society meeting

Interview with
Paul Jennings
Please tell us a little about yourself and
what drives your research.
I am from Ireland, a nation of saints, scholars, singers
and musicians. I am no saint and cannot sing very well,

From Sunday 25th June till
Wednesday 28th June 2017,

so I thought I would try science. During my PhD I was
confronted with in vitro nephrotoxicity models, and
pretty much stuck to that.

a joint meeting was organized
by the Belgian, Dutch and UK
Environmental Mutagen Societies in Leuven,
Belgium. This successful meeting focused
on new and innovative technologies to study
DNA damage and mutagenesis caused by
environmental agents.

You are succeeding Nico Vermeulen to
chair the molecular and computational
toxicology group at the VU. What aspects
of his research do you see yourself
continuing and what aspects do you see
yourself focusing more on?
Nico and his team, who remain in the division, are very
much focusing on the M in ADMET. I certainly want to
support Jan, Chris and Daan in these efforts and also to

The program consisted out of a large variety of
presentations by invited speakers and researchers
that were selected on basis of their abstracts. Special
symposiums were organized by the society’s subgroups,
including the Industrial, Molecular Epidemiological and
Genome Stability group. This was the first time that the
UKEMS held their annual meeting outside of the UK
and they joined the Belgium and Dutch EMS (i.e. the
gentox section of NVT). This was the second time that
the Belgium and Dutch EMS joined their forces for a
meeting, and they will certainly do so again next year.
We will keep you posted about this new event.
We would also like to draw your attention to the
upcoming joint meeting by the German (GUM) and
European Environmental Mutagen Society (EEMGS)
in Potsdam Germany from 18th to the 21st of March,
2018 (http://www.eemgs2018.eu/). The programme will
include: cell-type specificity of genotoxicity and DNA
repair, alternatives to animals testing, new approaches
in human biomonitoring, hot topics in carcinogenicity,
next generation risk assessment in genotoxicity and
genome safety in gene therapy. In addition, participants
will have the opportunity to attend the ILSI/HESI GTTC
workshop on quantitative analysis in genetic toxicology
which will be taking place after the EEMGS meeting at
the same venue. n
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bring new tools for hepatic metabolism such as induced
human Pluripotent Stem Cells (iPSC). Since I am a
specialist in the kidney, I plan to continue that too. We
will be busy.

How does your participation in consortia
such as Predict-IV, DETECTIVE,
StemBANCC and EUToxRisk help advance
the field of toxicology? Please give a brief
background on each.
In Predict-IV we were focusing on integrating omic
data with kinetic data. This was a very successful
project, which allowed us to get a foothold into how
stress response pathways can be utilised for prediction
and how important kinetics is for understanding such
responses. The DETECTIVE project was focusing
more to biomarkers and dramatically increased my
collaborative network. EUToxRisk which is only in its
second year, is focused to bringing in vitro methods
to regulatory acceptance by developing integrated
testing systems and concentrating on Adverse Outcome
Development (AOP). I am also coordinating a Marie
Curie ITN called in3, which will hire 15 PhD students,
and will focus on iPSC, kinetics and AOPs (http://estiv.
org/in3/). è

INTERVIEW

New Professor of
Molecular Toxicology
Research is increasingly moving away
from the fundamental understanding of
molecular mechanism and increasingly
focused on business applicability or what
is called translational research. Please tell
us about Science Business and Innovation.

What message do you have for young
researchers who are trying to cope with
an increasing amount of data?

While science and business innovation is important, I

data integration and data visualisation. Traditional

think the day academic research is conducted only for

scientific publications do not work for this anymore.

valorisation would be a very sad day. Anyway I disagree

We need new thinking and new approaches. I think the

with the statement, I think understanding toxicological

young researchers will deal with this much better than

mechanisms is a key aspect of predictive toxicology and

the older ones. What we need is more computer and

AOP development. We will of course need assays to

bioinformatic training at undergraduate and graduate

measure such Key Events, and that’s were a new wave

level.

It is becoming increasingly obvious in all walks of
research, including toxicology, that we need to develop
a better system for data warehousing, data validation,

Door ons redactielid:
Barae Jomaa

of commercialisation may come in.

Animal free nanomaterial chemical safety
assessment is an up and coming field.
Why is there so much interest in the
field and how far are we from a validated
alternative test?
There is so much interest in the field is because
engineered nanomaterials are being utilised more and
more and are present in a huge amount of products.
I cannot answer the second question – or maybe
FORTYTWO. While there are fundamental differences
in nanomaterial and chemical toxicity and distribution,
the biology remains the same. Therefore, with some
tweaking the same in vitro test systems for chemical
testing can be also used for nanomaterial testing.

Do the tests that you develop try to mimic
rodents or humans?
Humans of course. Why would I want to mimic rats?

What is your vision for the future of
toxicology research?
In vitro toxicology is the future of toxicological
research. For a more in depth answer see an editorial I
wrote a few years back entitled; “The future of in vitro
toxicology”. Toxicol In Vitro. 2015 Sep;29(6):1217-21.
doi: 10.1016/j.tiv.2014.08.011. Epub 2014 Oct 17. Review.
Paul Jennings
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AIO TOXAFETTE

VERSLAG

De Toxafette
Héloïse Proquin

By: Héloïse Proquin

Introduce yourself and tell something
about your PhD project.

PhD and my personal life. I believe that in order to be

My name is Héloïse and I am originally from France.

rest. I think it is even more important when you work

I am in my last year of my PhD at the University of

with big datasets; the brains need to learn and process

Maastricht. The aim of my PhD project is to study the

information about all the molecular events in order to

effects of the food additive titanium dioxide (E171) on

understand what is happening.

the best in what we do, we need time for the brains to

the development of colorectal cancer.

What are your future career plans?
What are the major challenges that you
have encountered in your project?

first. I like the research possibilities in academics. After

The biggest challenge of my PhD was the diversity of

that I think it will depend on the opportunities.

I would like to continue in academics with a post-doc

approaches used to understand the effects of E171 after
executing many different experimental approaches.

Are you a member of a society and what
do you expect from being a member?

In vitro studies conducted were based on a cell line

I am a member of the NVT society. It allows me to go

and a 3D model. In vivo studies involved implementing

every year to their annual meeting where I can meet and

a transgenic mouse model, participating in the

learn about all toxicological researches performed in the

preparation of a chemically-induced colorectal mouse

Netherlands. By being a member, I expect to have the

model, and preparation for a human volunteer study. As

opportunity to discover different types of toxicological

a result of all these approaches, I have big datasets to

research and learn about the latest techniques and

work on.

discoveries.

What do you expect from your PhD?

ingestion. My project included setting up, learning and

I expect from my PhD to learn to be an independent

Answer to the question of the previous
AIO

researcher, gain a lot of knowledge in many different

Question from Baptiste: Do you develop a network of

scientific approaches, and help to contribute to a better

scientists for your future career? If yes, how do you

awareness of the effects of what we ingest in order to

proceed?

have a healthier life.

Attending research conferences help a lot to develop a
network of scientists. I am also very curious about what

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

people are researching on and how. I am always eager

I would perform additional studies in order to conduct

interesting people and create a network.

for new knowledge from my field or any other field. It
gives the opportunity to meet a lot of different and very

a full risk assessment of the potential harmful effects
in more in vitro studies, replacing animal studies with

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

3D models, and a human volunteer study. A full risk

How did your PhD trajectory change you professionally?

of the food additive E171. For example, I would invest

assessment would give enough information to the
competent authorities to adapt the regulations.

Who do you propose as future candidate
for the Toxafette?

How do you combine your PhD with your
personal life? Are there choices you have
to make?

Marcha Verheijen, Toxicogenomics, Maastricht
University n

I’ve made the choice to live far from my family for my
work. I try to have a balanced rhythm between my
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NIEUWS VAN DE SECTIES

Deskundigheid en maatschappij
Onlangs meldde Sharon Dijksma (voormalig Staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu) dat een tekort aan deskundigheid tot fouten heeft geleid van dat
departement in het dossier Lelystad Airport.

Dat deed mij direct denken aan een situatie vele

[inclusief zuiverheid en verontreiniging] is Europees

jaren terug toen ik bij mijn voormalige werkgever

en internationaal in verordeningen en verdragen

[het ministerie van VROM] was uitgenodigd voor een

ingebed. Toxicologen-onderzoekers zijn essentieel

symposium. Een oud-collega [jurist] van de afdeling

in deze processen, zowel aan de zijde van het

Stoffen sprak mij aan voor de start van het symposium

bedrijfsleven als van de overheid. En voor de vertaling

en zei: “Er is hier binnen de directie niemand meer

van onderzoeksresultaten naar het beleid zijn de

die mij de essentie van een wetenschappelijk rapport

toxicologen-deskundigen een onmisbare schakel

kan toelichten en uitleggen. Laat staan dit allemaal

die de maatschappij kunnen uitleggen wat de

beleidsmatig kan duiden. Alle deskundigheid is

onderzoeksresultaten in de praktijk kunnen betekenen.

Door ons redactielid:
Folke Dorgelo

vertrokken en niet meer aangevuld.” Waar zijn al die
deskundigen dan naar toe gegaan? Naar ECHA, EFSA, of

In de hedendaagse discussie gaat het om de vraag:

andere instituties?

“Willen we risico uitsluiten of leren we te leven met een
aanvaardbaar of een verwaarloosbaar risico?” Risico’s

Neen, een en ander was het gevolg van het gevoerde

uitsluiten is onmogelijk, minimalisatie met behulp van de

bezuinigingsbeleid destijds, wat leidde tot het vertrek of

wetenschap is zeer goed mogelijk. We kunnen risico’s

vervroegd uittreden van veel 50+-ers die hun loopbaan

kwantificeren en laten we die jarenlange opgebouwde

destijds als deskundige bij het directoraat-generaal

kennis van risico-evaluatie en -inschatting blijven

Milieu waren begonnen. Deskundigen die toen juist

toepassen en uitdragen in de maatschappelijke discussie

vanwege hun expertise waren aangetrokken om het

zoals die telkens weer oplaait. Dat betekent wel steeds

ministerie op de kaart te zetten en daarmee voldoende

weer opnieuw uitleggen hoe het in elkaar steekt.

tegenwicht te bieden in de onderhandelingen met

Natuurlijk, fraude en rampen kunnen we niet voor 100%

maatschappelijke gesprekspartners.

uitsluiten, maar gereguleerde toepassing en gebruik met
een laag risico door toelating of registratie kunnen we

Iemand die een ander deskundigenprobleem aanroerde

wel bewerkstelligen. n

is Rosanne Hertzberger in een column in de NRC
van 11 november jl (zie pagina 19). Ze wijst daarbij
op het dualisme tussen wetenschap en politiek met
haar vraag: “Gaat de toelating van glyfosaat nog wel
over toxicologie?” Bij het dossier glyfosaat speelt
namelijk een andere factor een rol, met name de
maatschappelijke onrust rond dit middel en producent
Monsanto. Het noemen van die naam zou bij veel
mensen al de bloeddruk doen stijgen. Ja, een halve
eeuw geleden zat de hele mondiale chemische
industrie in de beklaagdenbank wegens verdenking
van de productie van allerlei narigheid in relatie tot de
Vietnamoorlog. Maar de tijden zijn wel wat veranderd
inmiddels.
Voor de productie, toelating en het gebruik van
chemische stoffen zijn nu allerlei gegevens vereist
en de toelating en controle van geneesmiddelen,
diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen
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RIVM

Filterventilatie in sigaretten
Veel sigaretten bevatten kleine ventilatiegaatjes in het filterpapier. Doordat deze gaatjes
extra lucht doorlaten, leveren deze sigaretten lagere emissiegehalten op in de meting
volgens de wettelijk voorgeschreven testmethode. Deze geventileerde filtersigaretten
zijn echter minstens zo schadelijk als sigaretten zonder filterventilatie. De media noemen
deze sigaretten met gaatjes in het filterpapier dan ook ‘sjoemelsigaretten’, in navolging
van de sjoemelsoftware in dieselauto’s.

Door: Anne Havermans,
Lotte van Nierop en
Reinskje Talhout
Centrum voor
Gezondheidsbescherming
(GZB), Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en
Milieu.
Contact: Reinskje.
Talhout@rivm.nl

De hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide

tabaks- en tabakgerelateerde producten. Het RIVM en

(afgekort “TNCO”) in sigaretten en shag worden

de Universiteit van Maastricht hebben voor sigaretten

bepaald met een ISO methode die door de Europese

van een aantal populaire merken in Nederland

Tabaksproductrichtlijn wordt voorgeschreven. De

aangetoond dat de teergehalten 3 tot 17 keer zo hoog

instellingen voor de rookmachine die in deze methode

zijn, wanneer die gemeten worden met de CI methode.

zijn vastgelegd, resulteren in een kleiner trekvolume

Het verschil in gemeten TNCO gehalten tussen de

en lagere trekfrequentie dan die van een echte roker.

ISO en CI methode is het grootst voor sigaretten die

Daarnaast wordt bij geventileerde sigaretten de rook

in het ISO protocol de laagste TNCO

verdund doordat extra lucht wordt aangezogen

gehaltes opleveren. Volgend jaar

door de filtergaatjes. In de rookmachine blijven deze

publiceert het RIVM de TNCO waarden

gaatjes open, terwijl een roker deze deels dichthoudt

gemeten met de CI methode voor 100

met lippen en vingers. Bijna alle sigaretten hebben

populaire sigarettenmerken. n

geventileerde filters, waarbij de hoeveelheid extra
aangezogen lucht varieert van ongeveer 10 tot 80%.
De lage rookintensiteit in de ISO-methode, in
combinatie met de open gaatjes in het filter, zorgen
ervoor dat de ISO methode een veel te lage inschatting
geeft van de TNCO gehalten waar een roker aan wordt
blootgesteld. Een roker past zijn rookgedrag namelijk
ook aan om toch voldoende nicotine binnen te krijgen
en compenseert zo voor verschillen in het design van
sigaretten, zoals filterventilatie.
Door de verschillen tussen de rookmachinemetingen en
werkelijk rookgedrag, kunnen rokers niet goed worden
voorgelicht over wat ze aan schadelijke stoffen
binnenkrijgen. Bovendien kan zo geen goede
schatting gemaakt worden van de risico’s voor

Meer lezen:

de roker. Het RIVM heeft hierop gewezen in het

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/Filterventilatie

rapport Herziening Richtlijn uit 2012.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/10/20/van-rijn-maantEr is een alternatieve methode beschikbaar, de

europa-tot-sneller-einde-sjoemelsigaret

zogenaamde Canadian Intense (CI) methode, die
gebruik maakt van een intensiever rookregime en

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/

waarbij de filtergaatjes afgeplakt worden. Deze

Rapporten/2012/april/Herziening_EU_Tabaksproductrichtlijn_2001_37_EG

methode is al gevalideerd door het WHO Tobacco
Laboratory Network (TobLabNet), een wereldwijd

https://www.ad.nl/binnenland/zo-giftig-is-een-peuk-eneacute-cht-

netwerk van laboratoria die zich bezighouden met

schaamlijst-voor-sjoemelsigaret~a3d4c71f/

het meten van de samenstelling en emissies van
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PROEFSCHRIFT PROMOPRAATJE

Proefschrift promopraatje
My name is Almudena Espín Pérez, I am originally from Spain, was born the 21st of June
1989 and did my studies in biotechnology. I did my PhD thesis in the field of genomics
at the Department of Toxicogenomics of Maastricht University. In my project I studied
gene expression and its regulatory mechanisms in population studies in order to have a
better understanding of the biological processes that link environmental exposures to
hazardous health effects.

Door: Almudena
Espín Pérez

Why genomics?
When an association has been established between

biomarkers of exposures or early disease. Specifically,

the exposure to an environmental factor and a disease,

we found that environmental exposure, genotype and

it remains to be determined to what extent specific

particularly the interaction between these two factors

exposures are indeed causally related to the disease

influence gene expression levels. We also identified

development. The identification of genomics changes

sex-specific gene expression changes associated with

in blood samples from population studies in association

PCBs exposure. The last part of my thesis studies the

with exposures may reflect mechanisms of action

genomics responses that may be indicative of increased

involved in potential disease development.

cancer risk after short-term exposure to low levels of
water and air pollutants.

The exposome
Former environmental health risk assessments focused

Although the study of the human exposome is

only on individual factors, disregarding the fact that

in its infancy and numerous challenges still need

humans are exposed to a wide range of harmful

to be addressed, the thesis advances the field of

environmental factors. The exposome includes diverse

environmental health research by improving the

factors like air pollutants, chemicals, diet or life style

understanding of gene environment interactions and

factors (tobacco, alcohol, etc.), and they can produce

providing information on the molecular modes of action

alterations inside the cell. Some of these processes can

that link environmental exposures to potential risk of

be measured using genomics technologies. Genetics

human disease.

is responsible for a small percentage of the burden
of diseases like cancer, while external factors have
the biggest impact. A better understanding of the
toxicological mechanisms of carcinogenic compounds
is important in human risk assessment and disease
prevention.

Do we need bioinformatics?
The vast amount of data coming from such populationbased studies and genomics data requires advanced

In January Almudena

bioinformatics tools in order to make sense out of

will go to USA

it. Computational tools are needed to describe the

(Stanford University)

integrated function of the biological systems. In addition

to pursue a postdoc.

to computational approaches, statistical methods are
required to have a more complete view.

Almudena defended
on the 12th of

What are the outcomes of your work?

October, 2017.

Exposure levels in human population studies are

Promotors: Prof. Dr.

reflected by altered levels of mRNA and other molecules

Theo M.C.M. de Kok

such microRNAs, which can be measured using

and Prof. Dr. Jos C.S.

genomics technology and can be used as potential

Kleinjans. n
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WAT ALS...

In het kader van de rubriek “wat als” heeft de TCDD redactie de vraag: “Wat als technieken
beschikbaar zijn die op dit moment nog voor onmogelijk worden gehouden?” voorgelegd
aan twee collega’s (Dirk van Aken en Jacqueline Biesterbos) bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). De één (Dirk) is bijna aan het einde van zijn professionele loopbaan
terwijl de ander (Jacqueline) net begint. Levert dit interessante verschillen op bij het
beantwoorden van de vraag? Lees het hieronder!

Wat als...
technieken beschikbaar zijn die op dit moment nog
voor onmogelijk worden gehouden?
Aanzienlijke onzekerheid in de risicobeoordeling van consumentenproducten en voedsel
komt voort uit de beperkte gegevens over de blootstelling. Als je bij ieder product
snel zou kunnen vaststellen wat de samenstelling is en welke stoffen er eventueel uit
kunnen migreren, zou dit een veel betere basis geven voor een berekening van de
geaggregeerde blootstelling. Met name bij non-food consumentenproducten is het ook
dan nog lastig, omdat er meerdere blootstellingsroutes mogelijk zijn; maar hiervoor zijn
goede rekenmodellen beschikbaar.
Een alternatief is biomonitoring: bij mensen nagaan

toxicologie hiervoor diermodellen, maar het vertalen

aan welke stoffen zij worden blootgesteld (of in het

naar DN(M)ELs voor de mens is wetenschappelijk gezien

verleden zijn blootgesteld). Individuele verschillen

nog steeds moeizaam; nog afgezien van ethische en

kunnen heel groot zijn; je moet bij heel wat mensen

economische bezwaren tegen dierproeven.

meten om betrouwbare gegevens te kunnen afleiden,
maar je kunt ook als doel hebben om de personen met

Om dit probleem aan te pakken wordt al gewerkt aan in

de grootste risico’s te identificeren. In de arbeidssfeer

vitro en in silico tests. Dergelijke tests kunnen nog maar

wordt al gewerkt met monitoringsystemen zoals badges

matig de effecten van stoffen in de mens voorspellen,

of polsbandjes, en veel mensen (bijvoorbeeld sporters)

onder andere omdat ze vaak maar een kleine stap in de

meten via smartwatches al lichaamsfuncties; hier moet

adverse outcome pathway simuleren. De invloed van

nog veel meer mogelijk zijn.

factoren zoals absorptie, metabolisme en stapeling kan
hiermee niet worden gemeten. Een stap vooruit zijn

Aan de ‘hazard’-kant is het grootste probleem

organs on a chip. Onder andere door het 3D printen

het voorspellen van de maximale dosis waarbij bij

van weefsels kunnen gekweekte organen steeds

incidentele-, dan wel langdurige blootstelling geen

realistischer worden; ideaal zou zijn dat je hiermee snel

risico te verwachten is, of waarbij de kans op een

uitvoerbare tests kunt doen, ook met mengsels van

schadelijk effect ‘klein’ is. Traditioneel gebruikt de

stoffen.
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Door: Dirk van Aken

PROEFSCHRIFT PROMOPRAATJE

Wat als...
technieken beschikbaar zijn die op dit moment
nog voor onmogelijk worden gehouden?
Wanneer ik nadenk over de bovenstaande vraag is de eerste term die mij te
binnenschiet “blootstelling”. De meeste risicobeoordelingsvraagstukken die bij
de NVWA behandeld worden draaien immers om blootstelling. Is de consument
daadwerkelijk blootgesteld aan een chemische component? Om deze vraag te
beantwoorden wordt de concentratie van de component gemeten. Vaak zijn
de analyses ingewikkeld en tijdrovend waardoor in sommige gevallen kostbare
tijd verloren gaat. In een ideale situatie zou een klein compact meetinstrument

Door: Jacqueline
Biesterbos

ontwikkeld zijn dat ter plekke de concentratie chemische stof in voedsel kan bepalen
zodat deze informatie direct beschikbaar is voor een risicobeoordeling.
Voor veel consumentenblootstellingen is de relatie

is lastig. Het zou fantastisch zijn als men in de

tussen blootstelling en effect niet te achterhalen,

toekomst een techniek kan ontwikkelen zodat

voor namelijk bij langetermijneffecten zoals kanker.

een causale relatie tussen blootstelling en

Het uitvoeren van een goede risicobeoordeling

langetermijneffecten duidelijker wordt. n

Christmas puzzle
Words in a word
Use only the letters in Merry Christmas
to find a word for each definition.
Maak kan op een mooie prijs én
eeuwige roem! Stuur je antwoorden
naar de redactie van de TCDD via
redactie@toxicologie.nl onder
vermelding van “uitslag kerstpuzzel 2017”.

1.

TWELVE MONTHS

2. ALIKE
3. LARGE TOWN
4. WARMTH
5. GROWS ON YOUR HEAD
6. PART OF A FLOWER
7.

MONEY

8. DIVIDE WITH SOMEONE
9. WATER VAPOR
10. MALE SHEEP
11. A SEAT
12. OUR PLANET
13. BASHFUL
14. HOLDS UP A SAIL
15. LONG-TAILED RODENT
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HET HERTZBERGER EFFECT

Schuivende panelen en
het Hertzberger-effect
Rosanne Hertzberger schreef op 11 november in de NRC: “Politicus is geen toxicoloog”.
De column ging over het standpunt van de meerderheid van de EU-lidstaten om
de toelating van onkruidbestrijdingsmiddelen met als werkzame stof glyfosaat te
beëindigen. Daar is toxicologisch eigenlijk geen aanleiding voor omdat de aanwijzingen
voor carcinogeniciteit van glyfosaat non-existent zijn, om nog maar te zwijgen van de
toxiciteit. De EFSA en de Nederlandse overheid stellen zich daarom op het standpunt
dat er toxicologisch niks aan de hand is. Maar, zegt Hertzberger, de politiek moet ook
rekening houden met de context: de slechte naam van Monsanto, de weerzin bij het
grote publiek tegen bestrijdingsmiddelen, ook als ze in wetenschappelijke zin geen
risico vormen, enz., kortom, het Hertzberger-effect.

Rosanne Hertzberger schreef op 11 november in

enkel duidelijk effect op niet-doelwit-insecten laten

de NRC: “Politicus is geen toxicoloog”. De column

zien. Sterker nog, de teelt van Bt-maïs in Nederland zou

ging over het standpunt van de meerderheid

waarschijnlijk leiden tot een reductie van het gebruik

van de EU-lidstaten om de toelating van

van insecticiden. Het milieu zou ervan opknappen.

onkruidbestrijdingsmiddelen met als werkzame stof

Misschien kan dan de inzet van neonicotinoïden

glyfosaat te beëindigen. Daar is toxicologisch eigenlijk

omlaag? Toch is de publieke opinie zo sterk gekant

geen aanleiding voor omdat de aanwijzingen voor

tegen genetische modificatie dat geen enkele gm-teelt

carcinogeniciteit van glyfosaat non-existent zijn,

in Nederland voet aan de grond heeft gekregen.

om nog maar te zwijgen van de toxiciteit. De EFSA
en de Nederlandse overheid stellen zich daarom op

Waar is die argwaan jegens de wetenschap, en

het standpunt dat er toxicologisch niks aan de hand

bijgevolg de moeizame relatie tussen politiek en

is. Maar, zegt Hertzberger, de politiek moet ook

wetenschap, op gebaseerd? Wetenschappelijke kennis

rekening houden met de context: de slechte naam

heeft toch belangrijk bijgedragen aan verbetering

van Monsanto, de weerzin bij het grote publiek tegen
bestrijdingsmiddelen, ook als ze in wetenschappelijke
zin geen risico vormen, enz., kortom, het Hertzbergereffect.
Elke toxicoloog weet dat het Hertzberger-effect groter
en wijder verbreid is dan je denkt. Er zijn verschillende
situaties waarin milieuvreemde chemicaliën verboden
worden terwijl de toxicologische basis om dat te
doen erg beperkt is. De voedseladditieven die als
“E-nummers” bekend staan behoren tot de best
onderzochte en veilig bevonden chemicaliën die we
kennen, maar worden toch door veel mensen met grote
afschuw bekeken.
Ook in de wereld van de genetische modificatie speelt
het Hertzberger-effect. Vanuit wetenschappelijk
oogpunt is er niks mis met Bt-maïs. Uitgebreide
veldstudies in Spanje, over vele jaren, hebben geen
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Door: Nico van
Straalen

HET HERTZBERGER EFFECT

van de milieukwaliteit. Er vallen geen roofvogels

Ook in de geneeskunde is de relatie met de politiek

meer dood uit de lucht vanwege de accumulatie van

aan het verschuiven. Ik was eens op een congres waar

persistente bestrijdingsmiddelen. De kwaliteit van het

men discussieerde over een gestructureerde aanpak

oppervlaktewater is aanzienlijk verbeterd, met merkbare

om lekenkennis te betrekken bij de ontwikkeling

gevolgen voor de biodiversiteit van in het water levende

van therapieën. Niet alleen de bewezen effecten

insecten. De luchtverontreiniging door zwaveldioxide

van medicijnen of andere behandelingen stonden

is sinds de jaren zeventig met een factor 100 gedaald.

centraal, maar ook de ervaringen van de patiënt of

De (relatief beperkte) investeringen in toxicologisch

zijn omgeving konden richtinggevend zijn. Zolang

onderzoek hebben een groot maatschappelijk

het gaat om praktijkkennis over de therapie ben je als

rendement gehad, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het

wetenschapper geneigd daar in mee te gaan, maar als

klimaatonderzoek waar de balans tussen de tonnen

allerlei niet-wetenschappelijke argumenten de doorslag

wetenschappelijke gegevens en de microgrammen aan

gaan geven is het even slikken. Er ontstaat ruimte voor

maatregelen totaal doorgeslagen is naar de verkeerde

uitkomsten die ten ene male niet wetenschappelijk

kant.

onderbouwd zijn. Wetenschap wordt als één van
de argumenten beschouwd, in plaats van het enige

De tijd dat ik zelf te maken kreeg met de relatie tussen

doorslaggevende.

politiek en toxicologie ligt al weer geruime tijd achter
ons, maar het was wel ingrijpend. Ik had in een artikel,

Maar beste collega’s toxicologie, we zullen moeten

een beetje afgekeken van Bas Kooijman maar toch

leren leven met het Hertzberger-effect. Het

met een eigen draai eraan, een methode voorgesteld

voedingsonderzoek, het klimaatonderzoek en de

om maximaal aanvaardbare concentraties voor stoffen

geneeskunde hebben er al langer mee te maken. Ook

in het milieu af te leiden uit een statistische verdeling

onze panelen gaan schuiven. Dat wil niet zeggen dat

van gevoeligheden van soorten die in dat milieu

we op voorhand politiek water in de toxicologische wijn

kunnen leven. Bij het congres waar ik dit voor het eerst

moeten doen. Zeker als de beker echt giftig is moeten

voorstelde (SECOTOX Kopenhagen, 1988) riep iemand

we zeer ernstig waarschuwen. Maar ook wij moeten

verontwaardigd van achter uit de zaal: “Dit is geen

het niet erg (gaan) vinden als de politiek andere keuzes

wetenschap!”. Het beleid omarmde echter de aanpak

maakt dan de toxicologie.

en als “distributie-gebaseerde risicobeoordeling” kreeg
het een grote toekomst. Ik zat in een spagaat tussen

NB: op 28 November hebben de EU lidstaten alsnog

wetenschap en politiek, in de tijd dat Rosanne nog een

ingestemd met verlenging van de toelating van

peuter was.

glyfosaat voor 5 jaar. n
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Een leven lang leren –
Een terugblik op 50 jaar werken in het onderzoek
Dr. Didima de Groot vierde onlangs met een reünie haar 50 werkzame jaren in het
onderzoek. Als TCDD redactie vroegen wij haar in het kader van ons thema “Spiegelbeeld:
reflecting on the future” terug te blikken op deze jaren, waarvan vele als neurotoxicoloog.

Een leven lang leren, dat is wat onze overheid in

ondersteunen. Computers deden immers pas later hun

gedachte heeft voor de jeugd en haar toekomst. Was

intrede in het lab en ook technische snufjes zouden pas

het in mijn (jonge) jaren dan anders?

in de tachtiger jaren vlucht gaan nemen. Samenwerking
in het onderzoek vond vooral plaats binnen de eigen

September j.l. mocht ik terug zien op 50 jaar werken

afdeling, met hooguit hier of daar een onderzoeker

in onderzoek, onderwijs en wetenschap, waarvan de

van een andere afdeling binnen dezelfde organisatie.

meeste jaren als (neuro)-toxicoloog. In de loop van

Zo werden de eerste 10 jaren van mijn carrière gevuld

deze 50 jaren was ik werkzaam op diverse locaties en

met het vergaren van kennis en vaardigheden op het

verschillende organisaties.

gebied van laboratorium technieken
en technologieën om structuur

Mijn carrière begon in 1967 toen

en functie van ‘de cel’ te kunnen

ik, met een diploma medisch

bestuderen.

analist op zak, nog elke ‘lab-baan’
kon krijgen die ik maar wilde;

Toen ik in 1978 mijn doctoraal

banen te over (ja, dat was anders

Biologie behaalde werd ik

dan nu). Ik wilde ‘door leren’, en

uitgenodigd (ja, je kunt het je

zoals niet ongebruikelijk in die

vandaag de dag nauwelijks nog

jaren studeerde ik naast mijn

voorstellen) om te komen werken op

baan; een baan, die weer in dienst

het Medisch Biologisch laboratorium

stond van de studie (‘betaalde

(MBL) TNO: neuronen kweken in een

stage’). Ik wisselde op tijd van

laboratorium schaaltje en vervolgens

baan (en dus van ‘stage’), en gaf

deze ‘neuronen-kweken’ gebruiken

tussendoor (betaald) les aan middelbare scholieren

om de potentiele neurotoxiciteit van allerlei stoffen te

om het benodigde aantal uren vakdidactiek te

bestuderen. En daarmee was de basis gelegd voor mijn

draaien, nodig voor het behalen van een eerste graad

carrière als (neuro)toxicoloog.

onderwijsbevoegdheid in de Biologie. Zo doende,
bleef de studie betaalbaar en werd geen studieschuld

Het toxicologische onderzoek tijdens mijn MBL periode

opgebouwd (anders dan nu, ja; maar we waren geen tijd

omvatte m.n. medisch-biologisch defensie onderzoek

en geld kwijt aan smart-phones en/of vakanties). Maar

dat ten diensten stond van ‘Jan Soldaat’: bescherming

wat wellicht veel belangrijker was (iets dat vandaag de

van het zenuwstelsel. Anders dan voorheen vond

dag zeker vaak ‘gemist’ wordt): je kon hetgeen je leerde

samenwerking meer internationaal plaats met andere

tijdens je studie, onmiddellijk in de praktijk brengen

defensieorganisaties. Als onderzoeker (in mijn geval als

op je werk. Je kon problemen voorleggen aan je lab-

celbioloog) werd je op pad gestuurd met ‘een’ idee voor

genoten en overwinningen met hen delen. Je werd

onderzoek, en de vraag om samenwerking en financiële

zodoende goed opgeleid en de ‘senioren’ (analisten en

steun; daarnaast kreeg je nog –als belangrijk ‘extra’– de

academici) stonden je met raad en daad bij om mede

boodschap mee: “Denk er om: wij kunnen alles”. En zo

richting te geven aan je toekomst: ‘Waar ben je goed in;

was het maar net. Want kwam je als celbioloog weer

waar liggen je talenten’. Het gaf een sterk ‘wij’ gevoel.

thuis met “wel interesse, maar een iets andere aanpak”
(helemaal niets celbiologisch, maar bijvoorbeeld

Anders dan nu had een analist volop werk te doen

een elektrofysiologische aanpak of uitvoering van

op het lab en had een academicus minstens een of

bepaalde gedragstesten), dan ging je er met behulp

twee eigen analisten nodig om het onderzoek te

van je collega’s/afdelingsgenoten even zo goed weer
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aan staan. Achteraf een geluk wat mij betreft; ik leerde

komen voor wat betreft je uitspraak over de toxiciteit

zo de hersenen ook te kunnen bestuderen bij leven

van een stof. De ontwikkelingen die volgden zoals die

(gedrag en bijvoorbeeld afleiden van EEG), op een

op het gebied van in vitro testen met specifieke cel-

niet-invasieve wijze. Immers, tot aan de tachtiger jaren

en orgaanculturen, moderne in vivo technologieën

waren de hersenen nog een ‘black box’. Informatie

met geavanceerde beeldvormingsapparatuur,

over hersenstructuren kwam van de ‘lijktafel’. Pas met

geautomatiseerde gedragsopstellingen en statistische

de ruime intrede van de computer in het onderzoek en

analyses, en niet te vergeten de ontwikkelingen op

de ontwikkeling van beeldvormingstechnieken zoals

moleculair biologisch vlak, maakten (en maken) het

MRI die bij leven toegepast kunnen worden kwam hier

mogelijk steeds scherpere uitspraken te doen omtrent

verandering in. Voor mij zelf hield deze periode in dat

de toxische potentie van een stof. Het gevaar dat hierin

ik leerde het zenuwstelsel van verschillende kanten te

schuilt is echter dat we op een punt zijn beland waar

benaderen en vorm en functie gelijktijdig te bestuderen.

verantwoordelijkheden genomen moeten worden waar

Het zou echter nog een paar decennia duren alvorens

het gaat om het stellen van grenzen: wat accepteren

daar de moleculair biologische benadering bij zou

we nog aan ‘toxiciteit’ en wat niet. Het lastige hierbij is

komen. Een geweldig boeiende en leerzame tijd en een

dat niet alleen de dosis, duur en tijd van toediening van

groei aan mogelijkheden om toxicologie te bedrijven!

een stof bepalend zijn voor het uiteindelijke ‘toxische’
effect, maar dat ook erfelijkheid en gevoeligheid van het

Toen ik in 1993 (het MBL werd toen opgeheven) werd

individu in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het

overgeplaatst naar TNO Voeding in Zeist maakte ik

eind effect. Daarover kan iedereen lezen in het veelvoud

voor het eerst kennis met zgn. ‘Protocol Onderzoek’ en

van media dat ons elk uur van de dag ter beschikking

‘Internationale Richtlijnen’ volgens welke toxicologische

staat. Maar kan men daar mee om gaan? Wordt alles

studies uitgevoerd dienen te worden. Werken voor de

objectief gebracht en gelezen? Persoonlijk ben ik van

chemische-, farmaceutische- en voedingsindustrie.

mening dat wij, toxicologen, op dit punt nog flink aan

Ik leerde er werken onder een kwaliteitssysteem:

de bak moeten, vooraleer de media zullen stoppen met

‘Good Laboratory Practices’. Dat laatste was niet zo

het brengen –en ‘het publiek’ met het tot zich nemen–

moeilijk; ik had al snel door dat het geweldig fijn is als

van ‘selectieve’ informatie betreffende de toxiciteit van

je (bijvoorbeeld) tijdens de analyse van de data van een

een stof en de daaruit voortvloeiende ‘toelaatbaarheid’.

drie maanden studie, kon opvragen waarom op een

Wetenschappelijk onderzoek wordt hier regelmatig

zekere dag tijdens de studie bepaalde gegevens mistten.

‘domweg’ aan de kant geschoven……...

Ik leerde omgaan met grote data sets en –last but not
least– leerde ik informatie uit verschillende testen en

Het blijft leren geblazen, een leven lang. Logisch toch?

orgaansystemen vanuit verschillende invalshoeken te

Waar hebben we het eigenlijk over…………….ik mocht het

bekijken en te integreren. Dat laatste is mijns inziens

mijn hele leven al doen! n

ongelooflijk relevant om tot een goed eindoordeel te
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ANNOUNCEMENT

Call for Proposals for the

EUROTOX 2019 Congress
Scientific Programme
On behalf of the Scientific Programme Committee (SCP) I invite you to submit your proposal
for the EUROTOX 2019 Congress that will be held in Helsinki, September 8-11, 2019.
This year’s theme is “Toxicology- Science providing

reference point for the toxicologists not only in Europe but

solutions”. It reflects our inclination to tackle topics dealing

also internationally.

with new and emerging technologies, personalized
medicine, epidemiology of exposure to chemicals, as

Please submit your scientific proposals using the attached

well as environmental issues. Submissions in line with this

form making sure to include the organizer details, the

theme are strongly encouraged. Make sure to follow the

recommended speakers, and a brief presentation for the

general guidelines below when preparing your proposal.

proposal. Send your proposals to the EUROTOX Secretariat

We urge all Individual Members, Member Societies,

(secretariat@eurotox.com) by December 8, 2017.

Speciality Sections, Subcommittees and Corporate
to contribute. Only a common effort will guarantee a

Prof. Heather Wallace

high quality programme an keep our annual congress a

Scientific Programme Committee Chair

Members, as well as scientific and industry partners

Green Toxicology
for a sustainable future
This year’s theme for The Annual NVT Meeting will be: Green Toxicology For a sustainable future.
The field of toxicology is always changing. As with many

We hope to welcome you to the meeting at Dutch Brand

items in society, also our science will become greener to

Hotel Gooiland, Hilversum. The ‘young scientists’-day is

be sustainable. During the annual scientific meeting, you

scheduled for May 30th, followed by the ‘NVT-member’

will be guided through the multifaceted meaning of green

day, including the annual NVT business meeting and joined

toxicology. Green Toxicology is a very exciting theme since

dinner on May 31st. Keep an eye on the Annual Meeting

it covers the areas of safer products (Safe(r)-by-Design)

website as more information will come.

& manufacturing with the aim of less environmental and
human health impacts. It is also about improved safety for

President NVT

workers, consumers and patients as well as the reduction

Henk van Loveren

of animal testing and alternative testing methodologies.
Organizing committee
We will discuss these items at the meeting including

Martijn Rooseboom, Suzanne Heemskerk, Flemming R

recent media items. This year we will also organize an

Cassee, Emma Kasteel, Charlotte Pauwels, Evelyn Smit,

open session for which NVT members are encouraged to

Anne Zwartsen

submit an abstract to present a topic related to the theme
(instructions will follow).
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Prof. Dr. Bas Blaauboer receives
2017 EUROTOX Merit Award
Prof. dr. Dr. Bas Blaauboer received the 2017 EUROTOX Merit Award at the EUROTOX 2017
meeting in Bratislava. The EUROTOX Merit Award is presented annually during the EUROTOX
congress which is aimed at professionals with a leading career in European toxicology. In
addition to the professional career and publication list of the candidate, emphasis is also placed
on the performance of the candidate in the fields of science, public service and industry, as well
as the contribution of the individual to improve the science of toxicology.

Prof. dr. Blaauboer has officially retired from Utrecht

biokinetics, as he has advocated the use of this term

University in 2015, making this award a timely

rather than toxicokinetics.

opportunity to honour his relentless efforts in the
field of alternatives to animal testing in toxicology

He has had to withstand much resistance against

and especially the importance of toxicokinetics

his vision that it is possible to perform toxicological

therein. His entire career has been directed towards

risk assessment without animal tests at some point

the development, improvement, and use of in vitro

in time, and we can all see that now, this vision is

assays as alternative methods, and more specifically to

slowly becoming reality. For example, European

the importance of toxicokinetics. Or, we should say,

legislations are incorporating alternative methods and

Prof.dr. Bas
J. Blaauboer
working on the
fundaments of
the current strive
for alternatives to
animal testing.
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Figure 1. Search results
of Scopus on “integrated
testing strategy* AND
(toxic* OR risk) AND
alternative*”, showing the
increase in the use of the
term “Integrated Testing
Strategy” within toxicology
after it was used in Bas
Blaauboer’s publications.

a large proportion of presentations and poster are on

Figure 1), was already used in

alternative methods at the EUROTOX and the SOT

Bas Blaauboer’s publication

annual meetings. Moreover, the Dutch government

in 1999, with earlier

has now stated to aim for a replacement of animals in

publications of his already

all toxicity tests in 10 years, with the national advisory

reporting on integrated

committee on animal testing stating this is possible.

approaches. This term is
now evolving to “Integrated

The term “Integrated Testing Strategies (ITS)”, widely

Approaches to Testing and

used now as the way to apply alternative methods (see

Assessment (IATA)”.
The importance of
biokinetics, especially when
turning to alternative methods, is now also being widely
recognized. For example, ECVAM has published a
strategy on toxicokinetics in 2015, an ECHA workshop
on New Approach Methodologies (NAM) concluded in
April 2016 that toxicokinetic information is the biggest
gap that needs to be filled in order to enable the
application of NAM.
Prof. Dr. Blaauboer has been editor of the Toxicology
In Vitro journal since 1994. He was also involved in
the start of ECVAM; he was a member of the ECVAM
Scientific Advisory Committee (ESAC) for 10 years.
Prof. dr. Blaauboer truly deserved to be honoured for
his efforts and for sticking to his vision. Besides this
scientific work, prof. dr. Blaauboer has been active for
the NVT, initiating an in vitro specialty section within
the NVT, and is presently active in the Education and
Registration Committee of EUROTOX.
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Kindly provided by Wolfgang Gelbman, EFSA

TCDD 25

ISSN 1571-1498
TCDD is de nieuwsbrief van de Nederlandse
Vereniging voor Toxicologie (NVT).
De Vereniging beoogt de belangen van
het vakgebied Toxicologie in de ruimste
zin te behartigen; de Vereniging heeft
uitdrukkelijk niet de bedoeling de rechtspositionele belangen te behartigen van
de individuele leden, tenzij deze belangen
direct gerelateerd zijn aan de beoefening
van het vakgebied. Gehele of gedeeltelijke
overname van de inhoud van TCDD is alleen
mogelijk met schriftelijke toestemming
van de redactie.

