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NIEUWS VAN HET BESTUUR

Nieuws van de voorzitter

Toxiciteit van mengsels

Na fikse sneeuwval, een kerstreces, en een heuse voorjaarsstorm……, beginnen de

In het dagelijkse leven worden we aan vele stoffen tegelijk blootgesteld via

dagen weer te lengen en pikken ook de activiteiten in de vereniging weer op!

verschillende routes. Van vele stoffen is de toxiciteit onderzocht en is het risico in kaart

De voorbereidingen voor de jaarlijkse bijeenkomst van de vereniging zijn in volle

gebracht. Echter, over de effecten van blootstelling aan meerdere stoffen is minder

gang. Een enthousiast team, onder leiding van Martijn Rooseboom, heeft het thema

bekend. Begrijpelijk, want het aantal mogelijke combinaties van stoffen waaraan we

bedacht: “Green Toxicology for a Sustainable Future”. Ook de data zijn vastgelegd:

blootgesteld worden is omvangrijk.

30 en 31 mei: houd deze data dus vrij in je agenda. Het beloven interessante dagen
te worden. De algemene ledenvergadering is gepland op de tweede dag. Tijdens
de jaarvergadering zal ook een nieuwe vicevoorzitter worden gekozen. Kandidaten
kunnen zich bij mij melden!

Door: Henk van Loveren

Aan sommige combinaties van stoffen is echter wel

van o.a. de cytotoxiciteit van endosulfan door thiram.

onderzoek verricht, omdat deze combinaties in de

Additie werd het meeste vastgesteld.

praktijk voorkomen. Een voorbeeld is een combinatie
van gewasbeschermingsmiddelen die toegepast

Tot zover bekende en onderzochte

worden in de landbouw. Sommige van dergelijke

gewasbeschermingsmiddelen die in een mix kunnen

De verdere professionalisering van het (her)

Er is ook droevig nieuws. Vic Feron, oud TNO-er,

combinaties kunnen als middel met meer dan één

voorkomen en onderworpen worden aan een toelating

registratiesysteem voor – door de NVT en EUROTOX

is op 10 februari overleden. Vic was een bevlogen

werkzame stof op de markt worden gebracht door

met bijbehorende beoordeling van de (combi-)

– erkende toxicologen wordt op dit moment actief

‘biologisch-toxicoloog’ die vooral furore heeft

de producent, maar ook het mengen van middelen

effecten. Hoe anders ligt dat met mengsels van

verkend door het bestuur. Dit gebeurt in samenwerking

gemaakt met zijn kennis over de pathologie van de

op het landbouwbedrijf (tankmix) is een gangbare

onbekende stoffen? Daarop wordt hierna ingegaan.

met de Registratie Commissie en richt zich met name

luchtwegen en het enthousiasme waarmee hij werkte

praktijk. Zelfs als middelen enige tijd na elkaar

op de digitalisering, waardoor herregistratie makkelijker

aan methoden om effecten van mengsels van stoffen

toegepast worden kan er op en rond het gewas

moet worden. We trachten onder andere een oplossing

in te schatten. Ook Bert-Jan Baars, oud RIVM-er en

sprake zijn van meerdere werkzame stoffen afkomstig

te vinden voor financiering van een dergelijk systeem,

gedreven risicobeoordelaar is in februari overleden. Beide

van meer dan één gewasbeschermingsmiddel.

waarbij de gedachte is dat het niet vanuit de normale

coryfeeën uit de toxicologie waren in hun tijd zowel

Daarnaast bevatten gewasbeschermingsmiddelen

contributie wordt betaald maar door geregistreerde

wetenschappelijk als organisatorisch van grote waarde

in de vorm waarin ze op de markt worden gebracht

toxicologen moet worden opgebracht.

voor de ontwikkeling van de toxicologie in Nederland. Zij

naast de werkzame stof(fen) ook nog hulpstoffen

zijn bij de ouderen onder ons zeer bekend, maar ook nu

met een specifieke functie, zoals beschermstoffen

Mogelijk nog niet geregistreerd… maar wel al

nog altijd klinkende namen. Wij wensen de nabestaanden

en synergisten, die de werkzaamheid van het middel

gepromoveerd in 2017? Wellicht vindt het promotieteam

van Vic en Bert-Jan veel sterke toe.

bevorderen. Tegen deze achtergrond worden in de

het proefschrift van dermate kwaliteit dat het kan worden
voorgedragen voor de Joep van de Berckenprijs? Criteria

Europese gewasbeschermingsmiddelenverordening
Namens het bestuur,

daarvoor zijn tegen het licht gehouden en vastgesteld, en
worden binnenkort bekend gemaakt (redactie: zie ook de
aankondiging verder op in deze TCDD). En dan kunnen
de nominaties binnen komen.

Door: Folke Dorgelo

uit 2009 eisen gesteld aan de toelating voor het op de
markt brengen van deze middelen. Daarbij wordt de

Voorzitter NVT

Henk van Loveren

interactie tussen de werkzame stof, beschermstoffen,
synergisten en formuleringshulpstoffen in het middel
in aanmerking genomen bij de beoordeling van de
toelaatbaarheid.

Binnen het bestuur wordt nagedacht over een opinie
rubriek of een website forum, om ruimte te bieden aan

Stoffen kunnen elkaars (positieve en negatieve)

onderlinge discussies tussen de leden over actuele

werking dus versterken of verzwakken. Potentiëring,

toxicologische onderwerpen (al dan niet met een

synergisme, antagonisme, additie en dergelijke zijn

Literatuur:

maatschappelijk aspect). Indien daar binnen de vereniging

termen waarin deze (wederzijdse) beïnvloeding

VERORDENING (EG) Nr. 1107/2009 VAN HET EUROPEES

ideeën over bestaan hoort het bestuur dit graag.

wordt uitgedrukt. Op zoek naar deze interactie bij

PARLEMENT EN DE RAAD van 21 oktober 2009 betreffende het

gewasbeschermingsmiddelen bestudeerden Rizzati

op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot

De secretaris van de vereniging wordt steeds vaker gebeld

et al. (2016) de publicaties in de periode 2000-2014

intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de

door journalisten die een expert zoeken op een bepaald

van 54 onderzoeken waarin de effecten van diverse

Raad.

toxicologisch onderwerp. Wij proberen hen zo goed

combinaties van insecticiden, fungiciden en herbiciden

mogelijk door te verwijzen. Daarvoor willen we onze

in zoogdiermodelsystemen in vitro en in vivo werden

Rizatti, V., O. Briand, H. Guillou, L. Gamet-Payrastre.

medialijst dan ook up-to-date houden. Graag wil ik leden

vergeleken. Synergisme kwam voor in combinaties

Effects of pesticide mixtures in human and animal models: an

oproepen zich op te geven voor deze medialijst, liefst met

van insecticiden (w.o. endosulfan en carbofuran),

update of the recent literature. Chemico-Biological Interactions

het specifieke onderwerp of onderwerpen waarover zij in

alsmede bij enkele fungiciden. Antagonisme werd niet

254 (2016) 231-246.

de media hun licht zouden kunnen laten schijnen.

vastgesteld. Er waren aanwijzingen voor potentiëring
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Complexe mengsels van onbekende
stoffen in drinkwaterbronnen:
uitdaging voor KWR toxicologen

voor lozingen van stoffen via industrieel effluent in
het oppervlaktewater is nog beperkt aandacht voor
de mogelijke impact op drinkwaterproductie. De
Europese wetgeving op chemische stoffen (REACH)
stimuleert fabrikanten om stoffen te produceren die
niet persistent zijn, niet bio-accumuleren en niet
toxisch zijn (PBT-stoffen). Echter, stoffen die niet
bio-accumuleren kunnen juist mobiel zijn en als ze

Water kent vele gebruiksfuncties. Schoon water is nodig voor de natuur, voor mensen,
voor voedselproductie en voor economische ontwikkeling. Het onderzoek van KWR
Watercycle Research Institute betreft de optimale inrichting en beheer van de watercyclus
door het vertalen van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor
eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector.

persistent zijn zich goed verspreiden in de waterketen.
Door: Dr. Kirsten
Baken ERT, Dr. Milou
Dingemans ERT, Dr.Ir.
Jochem Louisse ERT
KWR Watercycle
Research Institute
(www.kwrwater.nl)

Deze persistente en mobiele stoffen zijn relatief lastig
te verwijderen in diverse zuiveringsprocessen. Voor
dit type stoffen worden bij KWR analysemethoden
ontwikkeld, omdat de huidige methoden deze stoffen
vaak niet kunnen detecteren.
Als KWR-toxicologen werken we aan innovatieve
manieren om de mogelijke gezondheidskundige
risico’s van opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

De beoordeling en bescherming van (drink)
te signaleren. Vanuit het Besluit kwaliteitseisen en
waterkwaliteit neemt daarbij een belangrijke
monitoring water (BKMW 2009) geldt voor directe
plaats in. Oppervlakte- en grondwater wordt
drinkwaterbronnen een signaleringsparameter van 0,1
door menselijk toedoen met een breed palet
µg/L. Als deze concentraties worden overschreden, moet
aan stoffen belast via diverse puntbronnen
worden beoordeeld of langdurige blootstelling aan de
zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) of
betreffende stof bij de aangetroffen concentraties een
industrieel effluent en via diffuse belasting. Zo
risico vormt voor de menselijke gezondheid. Daarbij
komen bijvoorbeeld (dier)geneesmiddelen en
wordt (naast het voorzorgsprincipe, zuiveringsrendement
gewasbeschermingsmiddelen
en consumentenvertrouwen)
via afvalwater en uitspoeling
ook mogelijke mengseltoxiciteit
Milou: ‘Een combinatie van
in de waterketen terecht. Er
meegewogen; een eenduidige
effecten in in vitro bioassays en
is een scala aan maatregelen
methodiek daarvoor is echter niet
chemisch-analytische metingen
voorhanden om het drinkwater
vastgelegd. Van een aanzienlijk deel
geeft
het
meest
complete
beeld
te beschermen tegen structurele
van deze stoffen is daarnaast de
van chemische waterkwaliteit’
of incidentele verontreiniging
chemische identiteit aanvankelijk
met stoffen. Bescherming
niet bevestigd en/of de toxiciteit
van drinkwaterbronnen is belangrijk, net als inzet
niet bekend. Deze stoffen worden aangeduid als
van de bodem als natuurlijke barrière, biologische
‘contaminants of emerging concern’ of ‘opkomende
en chemische bewakingssystemen en tenslotte
stoffen’: verontreinigingen, aangetroffen in het milieu,
zuiveringsprocessen. Drinkwater en de gebruikte
waarvan de exacte risico’s voor mens en milieu nog
bronnen worden gecontroleerd door gekwalificeerde
onduidelijk zijn. Verschillende van deze stoffen hebben
laboratoria. Hierdoor wordt veilig drinkwater
een industriële oorsprong. Bij vergunningsverlening
geproduceerd dat voldoet aan de wettelijke eisen,
maar niet volledig vrij is van stoffen. Zowel door de

in kaart te brengen. Ook hebben we oog voor de
toxische transformatieproducten van chemische

Om mogelijke effecten van complexe mengsels in beeld

stoffen die tijdens geavanceerde oxidatieve waterzuivering

te brengen, worden watermonsters in toenemende mate

m.b.v. bijvoorbeeld UV of ozon kunnen ontstaan. Slechts

geanalyseerd met behulp van in vitro bioassays. Als het

voor een beperkt aantal stoffen zijn gezondheidskundige

complexe mengsel van stoffen bij lage concentraties in

drinkwaterstreefwaarden afgeleid door bijvoorbeeld de WHO

een watermonster een respons geeft in zo’n biologisch

of het RIVM. Dit zijn concentraties van stoffen in water die

modelsysteem, geeft dat een indicatie van de aanwezigheid

veilig zijn bij een levenslange consumptie. Deze waarden

van stoffen met mogelijk toxicologische relevantie. Een

zijn doorgaans afgeleid van veilige blootstellingsniveaus

voordeel van toepassing van dergelijke assays is dat

in mensen (ADIs/TDIs) en houden rekening met andere

de componenten in het watermonster niet chemisch
geïdentificeerd hoeven te zijn;

blootstellingsroutes aan de stof
dan alleen via drinkwater. Stoffen in
drinkwater(bronnen) komen voor in
concentraties die zich ruim beneden
deze streefwaarden bevinden. Omdat
het afleiden van gezondheidskundige
drinkwaterstreefwaarden
arbeidsintensief is, is het belangrijk

Jochem: ‘Het is een interessante
uitdaging om de meest relevante
stoffen te selecteren voor de
risicobeoordeling. Ik wil graag
uitzoeken hoe in vitro bioassays
hierbij een rol kunnen spelen.’

om stoffen te prioriteren waarvoor

analytisch-chemische laboratoria
in de drinkwatersector detecteren
regelmatig verbindingen waarvan de
chemische structuur niet altijd op
te helderen is. Er zijn verschillende
bioassays die succesvol worden ingezet
voor waterkwaliteitsbeoordeling die
bijvoorbeeld hormoonmodulerende

deze waarden vastgesteld dienen te worden. Voor een

effecten of genotoxiciteit meten. Naast deze bioassays

eerste selectie van relevante stoffen passen we bijvoorbeeld

bestaan talloze andere bioassays en worden nieuwe bioassays

de Threshold of Toxicological Concern (TTC) toe. De TTC

ontwikkeld voor verschillende eindpunten. Bij KWR doen

wordt ook gebruikt voor stoffen en transformatieproducten

we onderzoek naar het toepassen van bioassays gerelateerd

waarvoor de benodigde toxicologische informatie ontbreekt

aan vooral humane gezondheidseffecten, waarbij we kijken

sterke toename van productie en gebruik van chemische

Uitdagingen voor humaan-toxicologische risicobeoordeling

om een stof-specifieke beoordeling uit te voeren. Daarnaast

naar kritische aspecten met betrekking tot selectiecriteria en

stoffen, als door de beschikbaarheid van gevoeligere

van opkomende stoffen in water:

gebruiken we voor een eerste inschatting van toxicologische

de interpretatie van bioassay resultaten van watermonsters.

analytisch-chemische instrumenten, worden steeds

1. toxicologische informatie, m.n. chronische blootstelling aan

eigenschappen van stoffen tools die de toxiciteit voorspellen

De praktijk is soms nog weerbarstig: hoe beoordeel je de

op basis van de chemische structuur en de biologische

mogelijke ernst van een biologisch effect in een bioassay

vaker stoffen in drinkwaterbronnen aangetoond.

lage concentraties;

Recente voorbeelden zijn de detectie van pyrazool,

2. nauwkeurige blootstellingsgegevens via verschillende routes;

activiteit van verwante stoffen (read across en (Q)SARs). Voor

van het complexe mengsel van verontreinigingen in water,

dimethoaat, GenX, melamine en trifluroazijnzuur in

3. inzicht in de vorming van transformatieproducten in de

de prioritering van stoffen voor een verdere risicobeoordeling

zonder dat de samenstelling daarvan bekend is? Om meer

kan ook gebruik worden gemaakt van informatie uit in vitro

inzichten te krijgen over welke stoffen in een complex

drinkwaterbronnen. In het Drinkwaterbesluit, met

waterketen;

normen voor een beperkt aantal individuele stoffen

4. de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende stoffen;

studies, zoals bijvoorbeeld uit de ToxCast database.

mengsel -zoals een watermonster- verantwoordelijk zijn voor

en stofgroepen, is een signaleringsparameter (1 µg/L)

5. het omzetten van in vitro effect data naar gezondheidskundige

Bij de gezondheidskundige risicobeoordeling van stoffen in

de respons in de bioassay kan een ‘Effect Directed Analysis’

water wordt informatie met betrekking tot gecombineerde

(EDA) worden gebruikt, waarbij resultaten van chemische en

blootstelling aan stoffen niet standaard meegenomen.

bioassay-metingen in hetzelfde watermonster met elkaar

voor ‘overige antropogene stoffen’ opgenomen om
mogelijke bedreigingen van de waterkwaliteit tijdig

TCDD 6
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YANT AWARD

YANT AWARD 2017 voor Wil ten Berge

worden vergeleken. Door het te testen concentraat te
fractioneren kan door middel van deze methode worden
nagegaan welke stoffen in het complexe mengsel de

Tijdens de AIH Conference 2017 in Seattle is aan de Nederlandse toxicoloog Wil ten

grootste impact hebben. Deze stoffen zouden prioriteit
kunnen krijgen voor een verdere risicobeoordeling.

Berge de YANT Award uitgereikt. De YANT AWARD is een prestigieuze onderscheiding,

Het zou efficiënt zijn als een respons van een bioassay

die de AIHA sinds 1964 jaarlijks uitreikt wegens “outstanding contributions in industrial

direct gebruikt kan worden om een uitspraak te doen

hygiene or allied fields to an individual residing outside the United States”.

over mogelijke gezondheidsrisico’s bij consumptie van
het geteste water. Hiertoe werken we aan het afleiden
van zogenaamde effect-signaalwaarden (trigger values)
die gebruikt kunnen worden om aan te geven of

Wil ten Berge is de derde Nederlander die deze eer te

gezondheidsrisico’s onwaarschijnlijk zijn, of dat verder

beurt valt (Reinier Zielhuis in 1992 en Lex Burdorf in

onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s nodig is.

2006, gingen hem voor). Zie voor meer informatie over

Wanneer de effect-signaalwaarde wordt overschreden,

de YANT Award: https://www.aiha.org/get-involved/

kan bv. een EDA worden ingezet voor een verdere

outreach/Pages/Yant-Award.aspx .

risicobeoordeling. Binnen het onderzoeksprogramma

gefinancierd door het Partnershipprogramma TTW-

van de Nederlandse drinkwaterbedrijven is KWR

STOWA-KWR-TKI Watertechnologie voor Contaminants

onlangs gestart met een project waarin de interpretatie

of Emerging Concern (CEC). Het is beoogd dat

van in vitro effect-data verder ontwikkeld wordt om

de resultaten uit deze onderzoeksprojecten direct

de gezondheidskundige relevantie van een complex
mengsel van stoffen in water te duiden, in samenwerking

Dr. Kirsten Baken ERT,
Dr. Ir. Jochem Louisse ERT,
Dr. Milou Dingemans ERT,
KWR Watercycle Research
Institute

www.epa.gov/bmds/ten-berge-concentration-xtime-model-use-benchmark-dose-software-bmds.
•

Zie verder zijn eigen website http://home.kpn.nl/
wtberge/

Voor Wil staan harde gegevens, juiste interpretatie,
Wil ten Berge (1944) studeerde biochemie in Utrecht en

kwaliteit en wetenschappelijke integriteit rotsvast op

promoveerde aldaar in 1971. De jaren volgend op zijn

de eerste plaats. Politiek, haalbaarheid en strategie

promotie werkte hij onder andere als onderzoeker bij

konden hem alleen interesseren als het echt moest. Hij

toepasbaar zijn in de watersector. Tot slot voert KWR

het NIOZ, daarna voor AKZO Nobel en later vele jaren bij

lijkt daarmee een wetenschapper in de stijl van Reinier

in opdracht van de drinkwaterbedrijven een project uit

DSM als stafmedewerker op het gebied van toxicologie,

Zielhuis (een eerdere Nederlandse Yant Award winnaar).

met het door NWO TTW gegunde EMERCHE project.

omtrent risicoperceptie. Daarin wordt onderzocht welk

humane gezondheid en milieuhygiëne. Sinds de jaren

Wil duikt altijd diep in de inhoud en verwacht dat ook

Het is belangrijk om je te realiseren dat bioassays

beeld er onder verschillende groepen consumenten

‘70 is hij expert op het gebied van risico’s van gevaarlijke

van anderen. Hij haalt relevante informatie naar boven

bestaat t.a.v. stoffen in drinkwater,

stoffen en dan vooral op de terreinen van grenswaarden

en legt de vinger op de zere plek. Hij bekritiseerde

welke informatiebehoefte zij

en modelleren van blootstelling (mens, milieu, huid,

vaak het werk van beoordelingsinstanties en liet zich

hebben en hoe daarop ingespeeld

intern).

daarbij niet leiden door de gevoeligheden van de

doorgaans effecten detecteren
welke zijn gerelateerd aan specifieke
toxicologische mechanismen, en
dat niet alle gezondheidskundig
relevante stoffen kunnen worden
opgepikt met één bioassay. Wij
werken bij KWR daarom aan een
palet van bioassays dat zoveel
mogelijk stoffen kan detecteren.
Daarnaast is onderzoek nodig naar

Kirsten: ‘We leven in een
maatschappij waarin we
omgeven zijn door chemische
stoffen. De kunst is om
mogelijke gezondheidsrisico’s
van blootstelling aan stoffen
in drinkwater in het juiste
perspectief te plaatsen’

kan worden. De drinkwatersector

betrokken partijen. In 2005 richtte hij zijn eigen bedrijf

erkent het belang van een

Op het gebied van rekenen en modelleren is hij een

op (Santoxar) en werkt hij als toxicologisch consultant.

zorgvuldige communicatie over

echte kunstenaar, een ware Willie Wortel. Hij was een

Dat advieswerk wordt langzamerhand minder nu zijn

monitoring en beoordeling

voorloper die de weg wees. Zijn bekendste producten

tennisclub steeds meer tijd vraagt. n

van stoffen in water, en het in

zijn:

perspectief plaatsen van eventuele

•

gezondheidsrisico’s. n

bodem te beoordelen. Dat was in de jaren ‘80 toen

zoals implementatie van systemen waarmee gelijktijdig
en koppeling van chemische en biologische metingen.
Deze ontwikkelingen kunnen het gebruik van bioassays
voor het monitoren van waterkwaliteit verder versterken.
De opgedane kennis kan bovendien inzicht geven in de
benodigde aanpassingen in bestaande regelgeving. Zo
biedt de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn
ruimte om meetprogramma’s risicogestuurd op te
stellen en om bioassays en screeningstechnieken in te
zetten bij de monitoring. De drinkwatersector werkt
onder andere samen met het ministerie van IenW, de
inspectie en het RIVM, aan de invulling van dergelijke
meetprogramma’s. Naast het hiervoor genoemde
onderzoek waaraan wij actief deelnemen zijn we
betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten die zijn
gestart bij Nederlandse universiteiten welke worden
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CSOIL. Wil ontwikkelde het eerste model om de
blootstelling door opname vanuit de verontreinigde

de optimalisatie van testprocedures,
meerdere effecten worden geanalyseerd, automatisering

Door: Frans Jongeneelen
Nijmegen, 22-12-2017

gezondheidsrisico door bodemverontreiniging
Publicaties
Kirsten Baken (KWR), Merijn Schriks (Vitens), Henk Ketelaars (Evides
Waterbedrijf), Gerard Stroomberg (RIWA Rijn), Annemarie van
Wezel (KWR, Universiteit Utrecht). Grip op opkomende stoffen in
drinkwaterbronnen. H2O 10 mei 2017. https://www.h2owaternetwerk.nl/
vakartikelen/1097-grip-op-opkomende-stoffen-in-drinkwaterbronnen.
Brack W, Dulio V, Ågerstrand M, Allan I, Altenburger R, et al. Towards
the review of the European Union Water Framework Directive:
Recommendations for more efficient assessment and management of
chemical contamination in European surface water resources. Sci Total
Environ. 2017 Jan 15;576:720-737.
Brand W, de Jongh CM, van der Linden SC, Mennes W, Puijker LM, van
Leeuwen CJ, van Wezel AP, Schriks M, Heringa MB. Trigger values for
investigation of hormonal activity in drinking water and its sources using
CALUX bioassays. Environ Int. 2013 May;55:109-18.
Vughs D, Baken KA, Kolkman A, Martijn AJ, de Voogt P. Application of
effect-directed analysis to identify mutagenic nitrogenous disinfection
by-products of advanced oxidation drinking water treatment. Environ Sci
Pollut Res Int. 2016 Jul 22.

actueel was. Later is zijn model door het RIVM in
CSOIL opgenomen.
•

IH Skinperm, het model voor de berekening van de
mate van huidopname van stoffen. Intussen is het
door de Amerikaanse AIHA omarmd. Zie: https://
www.aiha.org/get-involved/VolunteerGroups/Pages/
Exposure-Assessment-Strategies-Committee.aspx.

•

IndusChemFate, een fysiologisch-gebaseerd
kinetisch model om het lot van stoffen in het
lichaam te modelleren. Zie: http://www.industox.nl/
Productinformatieblad%20IndusChemFate.htm.

•

Ook mag niet onvermeld blijven dat de Amerikaanse
EPA zijn werk op het gebied van dosis-tijd relaties
van acute effecten nog steeds als een standaard
vermeldt op hun website (als het ten Berge
Concentration × Time (C × T) Model). Zie: https://
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What if...

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

mixture risk assessment was put into European Legislation
for 2020; what is the state of readiness of industry?

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!

Within AkzoNobel, especially in the Paints & Coatings area, we are producing a lot of
mixtures. Since ca. 2011 the Labour Inspectorate wanted us to know the hazards of the
chemicals we are using and producing, their risk (thus including exposure and OEL), whether
correct risk management measures are taken and how we guaranteed the system used.

What if...
mixture risk assessment was put into European Legislation
for 2020; what is the state of readiness of science?
Een snel en goed antwoord op de risico’s van mengsels … is er vaak niet.

As REACH only just had started, long-term health

However, to communicate safe use information of

information was rather limited or absent for many

mixtures to downstream users, we need other ways.

chemicals used. We developed the Occupational

Therefore, CEPE (the European Paints Organisation)

Hygiene Risk Management (OHRM) tool, based

developed the SUMI/SWED (Safe Use of Mixtures

on control banding. Substances were categorized

Information / Sector-specific Worker Exposure

in hazard classes based on OELs; if no or limited

Descriptions) approach, to provide a connection

information was available, we used a conservative

between health data and safe use of mixtures

hazard class with rather low OELs. Exposure was

covering the majority of uses within a sector.

characteristics (dustiness, volatility), manual

With regard to combined exposure to substances,

interaction, quantity handled, aerosol dispersion

from a scientific point of view, it is of course

possibility, task duration and degree of dilution. In

interesting to know whether LOAELs of various

this way the activities with these substances were

substances (LOAEL expressed as 1) would result in

scored as red (highest priority), orange (medium) or

1+1+1+1= 4 (additivity), or 3.5 (less than additivity),

Op het terrein van de risicobeoordeling van

met zich meebrengt. De sectie Arbeidstoxicologie heeft

green (low) risks, and were linked to the applicable

or perhaps 5 or more (synergy). However, from a

mengsels wordt slechts zeer langzaam voortgang

vorig jaar op 9 maart, samen met de Contactgroep

occupational hygiene control strategies. The OHRM

health and safety perspective it is more important

geboekt. Er zijn verschillende aanvliegroutes, waarbij

Gezondheid en Chemie, een seminar georganiseerd

was accepted by the Labour Inspectorate as a best

to know whether NOAELs (NOAEL expressed as

trapsgewijs steeds verfijndere methodes worden

over de huidige praktijk met betrekking tot mengsels

practice. To determine the risk of mixtures we used

0) would result in 0+0+0+0=0!!! Oral studies

gebruikt (‘tiered approach’). Je gaat er dan meestal

van industriechemicaliën (het verslag van deze

the critical component assessment method, taking

performed by TNO in the 80-90’s have already

vanuit dat voor stoffen met een overeenkomstig

bijeenkomst kun je hier vinden).

into account the fraction and OEL for solids and

proved this concept. As such, in case of lack of

non-volatile liquids; and fraction, OEL and vapour

human data, the focus for worker (and consumer)

pressure for volatiles.

health should be on determination of robust

werkingsmechanisme additie kan worden verondersteld.
Dan kun je de additieregel (in het Engels ‘hazard

Totdat de risicobeoordeling aan de ‘voorkant’ sterk

index’) toepassen. Waar stoffen geen overeenkomstig

verbeterd is, zou je ook een systeem aan de ‘achterkant’

werkingsmechanisme hebben kan sprake zijn van een

willen blijven gebruiken voor het opsporen van situaties

vorm van interactie (synergisme/antagonisme), maar

waarin mengsels gezondheidsproblemen geven

efficiënte test strategieën om die op te sporen vergen

(vergelijkbaar met het pharmacovigilance systeem voor

veel kennis die er nog onvoldoende is. Dan is het

geneesmiddelen). Op basis van terugmeldingen uit de

lastig te voorspellen waar interacties te verwachten

praktijk, blijken er dan soms onverwacht sterke effecten

zijn. Er wordt veel verwacht van het gebruik van

op te kunnen treden bij mengsels/producten met een

Adverse Outcome Pathway (AOP) data voor dit soort

‘veilig’ of ‘groen imago’ (zie bijvoorbeeld

analyses. Het delen van data over interacties in grote

een recent gepubliceerde reconstructie

internationale databases kan de toepassing van deze

van een bedrijfsongeval met een

kennis versnellen, maar we staan nu nog aan het begin

waterproofing product). Terugkoppeling

van deze ontwikkeling.

van dit soort onderzoeksresultaten naar

Door: Paul Scheepers,
Radboudumc,
Nijmegen

By: Josje Arts

assessed using the following determinants: material

Disclaimer: The views
expressed are those of
the author and do not
necessarily reflect the
position of AkzoNobel

NOAELs. n

de fabrikant leidt tot verbeteringen die
Vóór 2020 verwacht ik niet dat daar al op grote schaal

producten veiliger maken.

gebruik van gemaakt zal worden, wat betekent dat de
beoordeling van mengsels nog erg veel onzekerheden
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Mengselblootstelling:
meer dan de som der delen?

methode blijkt goed te verklaren uit de achterliggende

daar tussenin. Een analyse van het aantal overeenkomstige

formules en de aannames in elk model.

H-zinnen van de stoffen in het mengsel, è

Bij mengsels van stoffen met grenswaarden en concentraties

geeft een indicatie of het echte risico meer in de richting

in dezelfde orde van grootte en gevaarzinnen in dezelfde

van de RCP uitkomst (maximale additie) of TIX-TOX uitkomst

klassen van het control banding systeem, wijzen de 3

(geen additie) ligt.

methodes dezelfde stof aan als leidende component. In dat

Een verkenning van methodes voor de beoordeling
van de blootstelling aan een mengsel
Werknemers in de professionele omgeving worden in de praktijk vaak blootgesteld aan

geval berekent de TIX-TOX methode helemaal geen additie

Conclusie en uitkomst van deze studie: beslisschema

(meestal daardoor een onderschatting van het mogelijke

wanneer, welke methode

risico) en berekent de RCP methode maximale additie

Op basis van de deelconclusies is het volgende beslisschema

(meestal een overschatting). De LCID methode zit daar

opgesteld. Met dit schema is niet exact de hoofdvraag

tussenin en leidt, op basis van een gebalanceerde optelling

beantwoord, maar wel de gewijzigde hoofdvraag: “Welke

van de stoffen die daadwerkelijk een additief effect hebben

methodes, en onder welke voorwaarden, kan de gebruiker

meerdere stoffen tegelijk in mengsels. De wetgeving vereist dat de werkgever deze effecten

op de mens, tot de meest getrouwe berekening van het

deze toepassen, om de risico’s van blootstelling aan

beoordeelt, maar geeft niet aan hoe. De bestaande stoffenwetgeving en de beschikbare data

risico. Het is echter heel vaak niet mogelijk de LCID methode

mengsels beoordelen?”

uit te voeren, omdat de nodige informatie ontbreekt op een

richten zich voornamelijk op de gevaren en risico´s van individuele stoffen.

SDS dat de gebruiker ontvangt.

Dit schema maakt het wel mogelijk voor gebruikers om, voor

Toch kan, wanneer niet alle gegevens voor de LCID methode

een groot aantal mengsels, het risico zelf te kunnen bepalen,

beschikbaar zijn, een goede inschatting gemaakt worden

enkel op basis van de informatie op het SDS, ook al is deze

De industrie werkt aan communicatie over veilig gebruik

en concentratie getoetst worden op veilig gebruik.

van het risico van het mengsel, met behulp van de TIX-TOX

informatie beperkt. Voor een werkbaar aantal mengsels,

van mengsels via zogenoemde SUMI’s (Safe Use of

De LCID methode vergt gedetailleerde stofinformatie

en RCP methode samen. Wanneer de methodes dezelfde

zullen de gebruikers uiteindelijk toch experts moeten

Mixtures Instructions) als aanvulling op een SDS (Safety

en effecten, zodat additie effecten kunnen worden

leidende stof aanwijzen, en de kennis dat de TIX-TOX

raadplegen. è

Data Sheet). Dit zal de nodige tijd vergen en enkel voor

bepaald. Uit de methode volgt een leidende component

methode een lichte onderschatting en de RCP methode

standaard situaties een oplossing bieden. Voor alle andere

en een correctie factor voor de concentratie die moet

een overschatting geeft, dan ligt het echte risico ergens

situaties moet de gebruiker zelf een oplossing vinden.

worden getoetst aan de eigen grenswaarde. Slechts in

Op een overheidswebsite is het voorlopig advies bij

enkele gevallen moet in deze methode de grenswaarde

blootstelling aan meerdere stoffen tegelijk: “schakel een

worden aangepast (indien de concentratie op het SDS

specialist in”.

rekenkundig boven 100% uitkomt). Een hulpmiddel bij

Er bestaat een aantal methodes waarmee gebruikers het

deze methode is de tool MiXie 4).

gevaar en het risico van het gebruik van een mengsel

De RCP methode gaat uit van toxische additie van

kunnen bepalen, op basis van de beschikbare informatie

elke component. Het resultaat van de RCP methode

op een SDS. De vraag is: “Welke methode kan de

is de leidende stof met een rekenkundig aangepaste

gebruiker toepassen om risico’s van blootstelling aan

concentratie en een aangepaste grenswaarde.

SDS Product

Door: Jean-Marc Abbing,
Environmental and
Industrial Hygiene
Consultant
Royal HaskoningDHV

Voer stoffen in
rekenregels tool in
Lijst van stoffen van
grote zorg (CMR 1a/b
& End Disr) en
gelijksoortige zorg
SZW-lijst

mengsels te beoordelen?”
Beschikbare methodes voor mengselblootstelling:

In een praktijktoets is het gebruik van mengsels

bureaustudie

gesimuleerd in twee industrie sectoren, en is het risico

Er is een zestal methodes geïdentificeerd in een

bepaald met elke methode.

bureaustudie, die beschikbaar zijn voor de bepaling

In drie stappen is de toets uitgevoerd op basis van de

van het gevaar van een mengsel. Een drietal is zodanig

beschikbare informatie op de SDSen. Naast de naam

uitgewerkt dat het bruikbaar is voor de gebruiker van

en CAS nr van elke stof is de grenswaarde, H zinnen,

mengsels en geselecteerd voor een toets in de praktijk:

molair gewicht, dampspanning en de concentratie

•

De TIX-TOX methode 1)

van de individuele stoffen gebruikt om met elke

•

De LCID methode 2)

mengselmethode de blootstelling te bepalen.

•

De RCP methode (beperkt tot inhalatie route) 3)

In de laatste stap is steeds de berekende blootstelling

Deze methodes gaan allemaal uit van de identificatie van

van de leidende stof vergeleken met de grenswaarde (die

één leidende component. Indien blootstelling aan deze

al dan niet rekenkundig is aangepast afhankelijk van de

leidende component (gemeten of geschat) veilig is, geldt

methode) en is het risico berekend. Dit risico is uitgedrukt

dat ook voor het mengsel als geheel.

in de RCR waarde (Risk Characterisation Ratio). Dit

Vergelijk H
zinnen
(overeenkomstige
H-zinnen op
categorie)

Ja

Gebruik stof van grote
zorg voor blootstellingsschatting met actuele
concentratie en
grenswaarde

Koolwaterstoffen
binnen RCP
methode

Resultaten op basis van de bureaustudie en praktijktoets

houdt geen rekening met eventuele additie van effecten.

De uitkomsten van de RCR en vooral de verhouding

Deze leidende component moet met eigen grenswaarden

tussen de RCR van de ene methode en de andere

Ja

max.conc./DNEL
stof grote zorg >>
overige stoffen?

Pas mengsel veilig
toe zonder verdere
beoordeling

Ja

Nee

Identificeer
leidende stof
met Tix-Tox

Nee

is leidende
stof TIX-TOX = RCP
methode?

Ja

Gebruik leidende stof
voor blootstellingsschatting met actuele
concentratie en
grenswaarde (TIX-TOX)

Gebruik veilig
(RCR<1)?

Stoffen KWS
binnen scope
RCP?

Ja

Ja

Pas mengsel veilig toe

Nee
Identificeer leidende
stof met RCP methode
(Cmax /DNEL)

Gebruik leidende stof
voor blootstellingsschatting met aangepaste
concentratie en
grenswaarde (RCP)

Gebruik veilig
(RCR<1)?

Pas werkwijze aan en
beoordeel opnieuw

Ja

Nee

Nee
PAS LCID methode
toe

RCR > 1 < 2?

Ja

Nee
Nee

Zoek stoffen in
MiXie tool

Stoffen in
MiXie tool
aanwezig?

Voldoende data
op SDS voor LCID
methode?

resulteert in 3 RCR waarden op basis van elke methode.

de grenswaarde, de leidende component. De methode

Additie op
basis van H
zinnen?

Gebruik veilig
(RCR<1)?

Nee

Ja

control banding systeem en enkele parameters, zoals
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Selecteer
stoffen van grote
zorg

Nee

Nee

Het toetsen van de methodes in de praktijk

De TIX-TOX methode bepaalt met behulp van een

Figuur 1. Beslisschema gebruik mengselmethodes

Ja

Nee

Gebruik leidende stof op
basis LCID met
aangepaste concentratie
of grenswaarde (LCID
methode)

Gebruik MiXie tool en
corrigeer resultaten
mbv EU
grenswaarde / DNEL

is leidende
stof RCP = TIX-TOX
methode?

Ja

Gebruik veilig
(RCR<1)?

Ja

Gebruik leidende stof
RCP en TIX-TOX voor
blootstellingsschatting
met aangepaste
concentratie en
grenswaarde (uit RCP)

Gebruik veilig
(RCR<1)?

Expert beoordeling
(case by case)

Nee

Ja
© 2017
Jean-Marc Abbing,

PAS LCID methode
toe

Nee

Nee

Pas mengsel veilig toe
Ja

Gebruik leidende stof op
basis LCID met
aangepaste concentratie
of grenswaarde (LCID
methode)

Ja
Nee

Gebruik veilig
(RCR<1)?
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We are delighted to invite you to the joined scientific meeting of the sections Pharmaceutical
Dit korte artikel is een samenvatting van een
onderzoek dat tijdens het jaarlijkse symposium
van de NVvA (Nederlandse Vereniging voor
Arbeidshygiene) 11 en 12 april in een workshop
gepresenteerd gaat worden. n

Bronnen:
1) Geert Wieling en Theo Scheffers “Kick-off grenswaarden voor stoffen zonder
grenswaarde”, (2005) (toen nog op basis van R zinnen) en toegelicht met een voorbeeld
in de NVvA Nieuwsbrief 1 april 2006. Dezelfde methode, maar nu gebruikmakend van de
H zinnen uit de CLP Verordening is in een iets andere vorm gepresenteerd op het NVvA
congres op 17 april 2013.
2) ECHA (2016) “REACH Practical Guide on Safe Use Information for Mixtures under
REACH: The Lead Component Identification (LCID) Methodology”, (Final version 6.1. 25
February 2016.
3) Richard H. McKee, M. David Adenuga & Juan-Carlos Carrillo (2017): The Reciprocal
Calculation Procedure (RCP) for Setting Occupational Exposure Limits for Hydrocarbon
Solvents: An Update, Journal of Occupational and Environmental Hygiene,
4) Universiteit van Montreal, Handleiding MiXie (Version 2014).

Toxicology and Toxicological Pathology of the Dutch Society of Toxicology (NVT).
Lecture hall C01, Gorlaeus Building, LACDR, Leiden University

Organized by the Sections Pharmaceutical

Einsteinweg 55, 2333CC Leiden

Toxicology and Toxicological Pathology of
the Dutch Society of Toxicology (NVT)

April 19th

AGENDA OF THE MEETING
10.00

Registration with Coffee and Tea

10.30

Opening of the Day

By the chairs of the organizing sections; Joost Lensen and Leon van Aerts

10.40

Christine Mummery, LUMC

Cardiac microtissues from human pluripotent stem cells for disease
modelling and drug testing

11.25

Henriëtte Lanz, Mimetas

User friendly 3D organ-on-a-chip models for safety and efficacy
assessment

11.55

Sue Gibbs, VUMC

’Development and application of next generation skin models for
toxicology

12.25

Poster pitches

12.55

Lunch

Joined scientific meeting of the sections

- Board meeting of the section Pharmaceutical toxicology
(election new board members)
- Poster exhibition

14.00

Industry speaker

tba

Pharmaceutical Toxicology and Toxicological Pathology

14.45

Martijn Wilmer, Radboud UMC

Study and prevent drug-induced kidney injury using organ-on-a-chip
technology

15.15

James Baily, Charles River Laboratories, UK

3D in-vitro models - the role of the pathologist

16.00

Closure and Drinks

Network opportunity

SECTIE PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY

The meeting is entitled “3-D Cell Cultures and Organ-

is 29 March 2017. To attend this meeting you must be

on-a-Chip in the Pharmaceutical Toxicology and

registered by sending an e-mail to Secretariaat Charles

Pathology - Use and Applicability” and will take place on

River (secgither@crl.com) with the subject ‘Toxicology

April 19th in Leiden. The meeting will be held in lecture

symposium 19APR2018’. Please also indicate should

hall C01, Gorlaeus Building, LACDR, Leiden University,

you have specific dietary wishes. We invite all those

Einsteinweg 55, 2333 CC, Leiden.

interested to submit an abstract with a subject preferably
related to (but not limited to) 3-D Cell Cultures and

We have composed an exciting program with national

Organ-on-a-Chip in the Pharmaceutical Toxicology

and international (key) experts focusing on the state of

and Pathology together with the registration to this

the art, and the predictability and potential use in risk

event. There will be room for a pitch and accompanying

assessment of pharmaceuticals. Speakers from both

poster session, with of course a nice reward for the

academia and industry will share their perspective.

winner. Any cancellations after the 28 March 2017 will

The business meeting of the section Pharmaceutical

unfortunately have to be charged for a cancellation fee

Toxicology will take place before the lunch break, where

of 100% of the registration fee. Please note, the number

new board members will be elected. Should you be

of participants to this meeting is limited. Early registration

interested in joining the board, please do not hesitate to

will ensure you can participate.

contact one of the current board members.

U wordt van harte uitgenodigd voor ons voorjaar mini-symposium
Plaats:

Meeting District Nieuwegein, Blokhoeve 2, 3438 LC Nieuwegein

Datum: Donderdag 8 maart 2018, 13:00 – 17:00 uur

TCDD
T O X I C O L O G I E

Best regards,

‘Controverses bij het afleiden van grenswaarden’

Section Pharmaceutical Toxicology: Leon van Aerts,

Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke

commissies van deskundigen, bijvoorbeeld in Europees

We hope the subject meets your interest and welcome
you on the 19th of April.

SECTIE ARBEIDSTOXICOLOGIE

Suzanne Heemskerk, Lieke Peters, Peter Theunissen,

stoffen worden gebruikt om de mate van

verband (bijv. SCOEL, RAC, EFSA) of wereldwijd (bijv. in

The registration fee is €15,- for master or PhD students,

Cathaline den Besten, Erik Danen, Jan Commandeur

aanvaardbaarheid van blootstelling te beoordelen. Om

WHO verband). De beoordelingen van de verschillende

€25,- for members of the NVT and €35,- for non-

Section Toxicological Pathology: Joost Lensen, Marcel

de blootstelling op de werkplek te reguleren leiden

commissies van deskundigen zijn niet altijd identiek,

members, due (in cash) at the registration desk at the

Wijnands, Aswin Menke è

commissies van deskundigen luchtgrenswaarden

de voorgestelde grenswaarden wijken soms iets af van

day of the meeting This includes coffee, lunch and

af. Diverse landen hebben hun eigen deskundige

elkaar, maar blijven binnen dezelfde orde van grootte.

drinks at the concluding reception. Registration deadline

commissies, waarin toxicologische en epidemiologische

Dat is inherent aan de ´expert judgement´ die nodig is

experts zitting hebben. Ook zijn er internationale

omdat er vrijwel altijd hiaten zijn in de gegevens van è
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NIEUWS VAN DE SECTIES

NIEUWS VAN DE SECTIES

de relatie tussen de blootstelling en respons. Maar
soms gebeurt het dat een stof op cruciale punten
heel anders wordt beoordeeld. Dat geeft aanzienlijke
verschillen in de beoordeling van het gevaar. En
dat is aanleiding voor substantiële verschillen in de
voorgestelde gezondheidskundige grenswaarde.
Hoe komt het dat verschillende commissies van
deskundigen tot een afwijkende beoordeling kunnen
komen? Wat is daarvan de oorzaak? Aan de hand van
een drietal actuele cases wordt dit verder toegelicht en
besproken.

ORGANISATIE:
Ned. Ver. voor Toxicologie - sectie Arbeidstoxicologie in samenwerking
met Contactgroep Gezondheid & Chemie.
Aanmelding en kosten:
Vooraf aanmelden is NIET nodig. Deelname is gratis, de kosten worden
gedragen door de organiserende partijen.

SECTIE RISICOBEOORDELING

Save the date: April 10th 2018 – Symposium:
How to fit an organ-on-a-chip in risk assessment?
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

Bewijs van deelname:
Een bewijs van deelname wordt alleen verstrekt aan bezoekers die óf
lid zijn van de NVT óf lid zijn van de CGC.
Meld u daarom aan als lid van één van deze twee.

PROGRAMMA

Controverses bij het afleiden van grenswaarden

how to use it in risk assessment? And what questions would we as risk assessors 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

Date: April 10th 2018 (13.00 – 17.00)

be facilitated among all participants concerning this topic. During a TEDx meeting

Location: TNO Zeist

in Boston, Geraldine Hamilton provided a well-explained talk about organ-on-a-

Registration: Sabine Jetten (sabine.jetten@tno.nl)

chip. You can view this talk via https://www.ted.com/talks/geraldine_hamilton_
body_parts_on_a_chip. If you are interested in our symposium you can register by
sending an email to Sabine Jetten (sabine.jetten@tno.nl).

Vanaf 13:00

Ontvangst met koffie en thee

13:30

Aankondigingen van CGC & sectie Arbeidstoxicologie - NVT

13:35 – 13:50

Opening mini-symposium door dagvoorzitter: Jolanda Rijnkels
• Video: interview Sandra Philippen over de Duitse glyfosfaatdiscussie

VACATURES

Job Postings / Vacatures

• Afbakening en korte inleiding van het onderwerp.
13:50 - 14:20

Benzeen; Hoe is de werking van de stof in het lichaam? Geldt voor benzeen een effectdrempel of niet? Wat zijn de
consequenties voor de grenswaarde? Spreker: Gerard Swaen

Coördinator Postgraduate Education
in Toxicology (Coördinator PET m/v)

Experienced
Toxicologist (m/v)

14:20 - 14:50

Glyfosaat (Round-up); Is deze onkruidbestrijder kankerverwekkend? Verschil in het oordeel van IARC versus andere

14:50 - 15:20

Pauze

15:20 - 15:50

N-Methylpyrrolidon; Grenswaarde voorgesteld door de Europese SCOEL versus het voorstel van RAC-ECHA. Op

(PET) is een samenwerkingsverband

- is een gekwalificeerd docent, heeft erva-

welke punten is het advies verschillend? Waarom? Spreker: Wouter ter Brug

van 8 Nederlandse universiteiten, die

ring met het coördineren van onderwijs,

Experienced Toxicologist for their Belgium

15:50 – 16:30

Vragen en discussie

gezamenlijk postinitieel onderwijs in

heeft aantoonbare affiniteit met ontwik-

Offices. To learn more about this exciting

16:30

Einde

de toxicologie aanbieden. De PET staat

kelingen in het onderwijs op internatio-

opportunity and apply online: https://

onder toezicht van de Commissie van

naal niveau, en kan innoverend werken;

albemarle.wd5.myworkdayjobs.com/

expertgroepen. Wat betekent dat voor het gezondheidsrisico van gebruikers? Spreker: Hans Kromhout

Achtergrond
De Postgraduate Education in Toxicology

Toezicht van de PET (CvT PET).

OVER DE SPREKERS:

werk in Nederland en bij voorkeur ook in

Job Posting / Vacature

Europa;

Do you want to contribute to a better

- heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in

Coördinator PET

- is in staat anderen te motiveren;

steund door een Coördinator, die daar-

- heeft affiniteit met beleid en bestuur

van het onderwijsprogramma coördineert. Taken en verantwoordelijkheden
van de Coördinator zijn omschreven in de

External/job/Belgium-Offices/ExperiencedToxicologist_REQ-2546

het Nederlands en in het Engels;

De CvT PET wordt in haar taken ondernaast ook de planning en de uitvoering

tomorrow? Albemarle is seeking an

en een goed gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en processen;
- kan leiding geven aan secretariaat en
financiële ondersteuning.

bijlage.
De functie Coördinator PET is parttime
Dr. Gerard Swaen,
Senior epidemioloog, potential

Prof. dr. ir. Hans Kromhout,
Hoogleraar arbeidshygiëne en

Drs. Wouter ter Brug,

De Coördinator PET (m/v) heeft de

(0.4 fte). Het PET office met het

Human exposure and

volgende eigenschappen:

secretariaat van de PET is gehuisvest op

risk assessor, RIVM

- is gepromoveerd en bij voorkeur erkend

de campus van Wageningen Universiteit.

long term adverse health effects

blootstellingskarakterisering,

of human exposure to chemicals,

Institute for Risk Assessment

toxicoloog (ERT) met ruime kennis van en

Aanstelling geschiedt voor een periode

Maastricht University

Sciences (IRAS), Universiteit

ervaring in het toxicologisch onderwijs;

van één jaar met uitzicht op verlenging,

Utrecht
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- is betrokken bij het toxicologisch net-

bij voorkeur op detacheringsbasis.
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VERSLAG

AIO TOXAFETTE

De Toxafette

Interview Hans Bouwmeester

Marcha Verheijen

Introduce yourself and tell something
about your PhD project.

personal life. Furthermore, I try to avoid holidays during

I am Marcha Verheijen, born and raised in The

workloads.

INTERVIEW

leerstoelgroep toxicologie Wageningen University
Onlangs is Dr. Hans Bouwmeester, tot voor kort werkzaam bij RIKILT-Wageningen Research

busy times for the project, thereby preventing extreme

in Wageningen, benoemd tot Universitair Hoofddocent bij de leerstoelgroep Toxicologie van
de Wageningen University (WUR). Een nieuwe functie geeft uitdagingen en bij zo’n wisseling

Netherlands. Currently, I am in the last year of my PhD
at the University of Maastricht. My PhD project is part

What are your future career plans?

of the EU/FP7 Hepatic and Cardiac Toxicity Systems

I definitely like to continue with biological or medical

(HeCaToS) project. The aim of the overall project is

research, but I don’t know whether this will be in

to develop integrative in silico tools for predicting

academics or within a company.

leerstoelgroep Toxicologie aan de WUR.

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

Nadelige effecten van stoffen werden én worden op

De mogelijke vernieuwing van in vitro modellen voor

I am a member of the NVT, which enables the exchange

laboratoriumschaal uitvoerig onderzocht in langdurige

het toxicologische onderzoek sluit goed aan bij de

of knowledge and expertise from researche within the

en kostbare dierproeven. Er zijn vanuit resultaten van

andere onderzoekslijnen binnen de leerstoelgroep

field of toxicology and is beneficial for networking.

wetenschappelijke onderzoek voldoende redenen

Toxicologie die zijn gericht op het ontwikkeling

gaat men aan de slag met nieuwe gedachten en voornemens om de functie gestalte te geven.
Tijd om eens met Hans een gesprek aan te gaan over de richting van zijn onderzoek binnen de

human liver and heart toxicity, but I mainly focus on
the cardiotoxic effects of chemotherapy agents using
transcriptomics.

What are the major challenges that you
have encountered in your project?
The biggest challenges during the project were related

om hiervoor uit te wijken naar alternatieve testen

van innovatieve toxicologische benadering voor de

met minder (of liefst geen) gebruik van proefdieren.

risicobeoordeling van stoffen. Enerzijds wordt er

Dit wordt versterkt door de kantelende opinie in de

gewerkt aan de rol van microbieel metabolisme binnen

pipelines. Though, personally, the biggest challenge

Answer to the question of the previous
AIO Question from Héloïse: How did your
PhD trajectory change you professionally?

maatschappij over het inzetten van proefdieren voor

de toxicologie van stoffen, anderzijds past het bij het

was, and still is, to find a way to deal with the enormous

During my PhD I became more confident in my own

toxicologisch (en biomedisch) onderzoek. Daarnaast

toxicokinetische onderzoek.

amount of RNA sequencing data in order to identify

capabilities and learned to participate in discussions with

heeft de Nederlandse overheid sterk ingezet op het

drug-induced changes in the cells and understand the

scientists that are more experienced than me. Overall, it

minimaliseren van proefdieronderzoek. Tezamen geeft

Deze aanpak heeft grote voordelen: het vermijden van

biological consequences of these changes.

has made me stronger and more independent.

dit een flinke stimulans aan onderzoek dat is gericht op

proefdieronderzoek, het snel kunnen uitvoeren van

alternatieven, waaronder het opzetten van betrouwbare

onderzoek en de mogelijkheid in een in vitro omgeving

What do/did you expect from your PhD?

cel- (in vitro) en computer- (in silico) modellen. Het

cellen van doelorganen te onderzoeken dankzij de

Before starting my PhD, I imagined it to be a quest for

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

is nu een spannende tijd om aan in vitro modellen

gevorderde stamceltechniek en de organ-on-a-chip

biological information with along the way many puzzles

How important is/was teamwork and supervision during

te werken. De laatste jaren is er enorme voortgang

methode. Slimme inzet van kinetische modellen geeft

that needed to be solved and obstacles that needed to be

your PhD?

geboekt in het gebruik van modellen die gebaseerd zijn

de vertaalslag naar de in vivo situatie. n

to reaching consensus among partners on decisions
relating to the experimental design and data-analysis

overcome in order to obtain it. Now, in the final stage of

op humane stamcellen. Er zijn nu goede protocollen

Who do you propose as future candidate
for the Toxafette?

beschikbaar waardoor vanuit adulte stammen of

unexpected and some obstacles seemed impossible at
the time, it is an exciting and educative adventure, mostly

Evelyn Smit, Toxicogenomics, Maastricht University n

modellen gemaakt kunnen worden met humane cellen

my PhD, I still see it this way. Though some puzzles were

Door ons redactielid:
Folke Dorgelo

zogeheten “induced pluripotent stem cells”, in vitro

thanks to good guidance and team work.

die een erg vergelijkbare functie hebben als in de mens.
Tezamen met de ontwikkelingen in de microfluïdica

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

(organ-on-a-chip) kunnen cellen in een goede
chemische en fysische micro-omgeving gekweekt
worden.

Currently, that is hard to say. All partners are working
hard on data-analysis with many different hypotheses

Voor het toxicologische onderzoek krijgen we nu

and research approaches leading to a diverse scope of

dus beschikking over in vitro modellen die veel beter

new insights. Before investigating something new, we

dan voorheen de functie van menselijke organen

should first finish what we started.

kunnen simuleren. Met name voor onderzoek aan
werkingsmechanismen van (toxische) stoffen is dat erg

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

interessant. Dat is dan ook waar het onderzoek van

Globally, I try to keep work and private life separate.

de werkingsmechanismen van stoffen.

Hans zich met name richt: het gebruik van stamcellen
in een microfluïdische omgeving, voor onderzoek aan

To do this, I aim to be as efficient as possible at work,
thereby keeping my evenings and weekends free for my
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UPCOMING EVENTS

NIEUWS

RIKILT wordt Europees
Referentie Laboratorium

Employers meet talent during
BCF Career Event on 24 May 2018!

voor het meten van giftige plantstoffen en schimmelgiffen

Are you orientating on the next steps in your career? Or are you an employer and wish to

RIKILT Wageningen University & Research krijgt een belangrijke taak in Europa als het gaat
om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in relatie tot voedselveiligheid.

show job seekers what you have to offer? Join BCF Career Event on 24 May 2018 in Beatrix
building - Jaarbeurs Utrecht.
With 2,000 visitors and 100 organisations

(PhD)-students, postdocs and (young)

Participate in BCF Career Event to meet

participating annually, it is the largest in

professionals the opportunity to meet

your future employer or employee!

Europe. BCF Career Event is highly valued

relevant employers, listen to inspiring

Visit www.bcfcareerevent.nl for more

Vanaf 1 maart 2018 is het instituut het nieuwe

by employers to generate exposure

presentations, get their CV and LinkedIn

information and keep an eye on the free

Europees Referentie Laboratorium (EURL) voor

for their organisation and vacancies

checked, receive career advice and much

visitors registration until 16 May!

mycotoxinen en planttoxinen. De taak wordt

amongst highly educated talent. It gives

more!

uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.
Als EURL moet je er voor zorgen dat het onderzoek
en de wettelijk verplichte controle naar giftige

Physiologically-Based Pharmacokinetic
Modeling Workshop for Beginners

plantstoffen en giftige stoffen gemaakt door
schimmels in voeding en diervoerder goed wordt
opgezet en uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het beschikbaar stellen van meetmethoden
om deze stoffen te kunnen analyseren. En als

Room 463, Molecular and Radiological Biosciences (MRB) Bldg.,

bepaalde methoden niet beschikbaar zijn, moet het

Colorado State University, Fort Collins, Colorado, 06 - 10 August 2018

EURL deze ontwikkelen. Ook organiseert een EURL
testen waarmee nationale referentielaboratoria in
Europa worden getoetst door analyseresultaten

Special Note for 2018 Workshop:

specifically in these areas, I have created

~95% of the Workshop; R ~ 5% of the

te vergelijken. Wanneer verschillende Europese

Informatie voor de pers

In order to plan for the eventual inclusion

a special section to introduce a little bit

Workshop.

labs identieke monsters onderzoeken moeten de

Voor meer informatie over dit onderwerp, graag

of Bayesian Population PBPK Modeling

of R-based programming using the FME

resultaten namelijk gelijk zijn.

contact opnemen met Jeannette Leenders,

and Markov Chain Monte Carlo Simulation

(Flexible Modeling Environment) package

For a full description and additional details

tel 0317-480245. Email: jeannette.leenders@wur.nl,

into this Workshop and possibly creating

in R language in this year’s Workshop. A

click here.

RIKILT Wageningen University & Research

a New, more Advanced Workshop

rough estimation is: Berkeley Madonna

RIKILT heeft al ruim twintig jaar ervaring als EURL.
Ze voert deze taak onder andere ook uit voor
groeihormonen in dierlijke producten. De Nederlandse

https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/

Voedsel- en Warenautoriteit, ondersteund door het

Onderzoeksinstituten/RIKILT/show-rikilt/RIKILT-

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

wordt-Europees-Referentie-Laboratorium-voor-het-

heeft het Wageningse instituut voorgedragen bij de

meten-van-giftige-plantstoffen-en-schimmelgiffen-1.

Europese Commissie als kandidaat voor deze taak.

htm
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2nd Announcement

2nd Announcement

Green Toxicology
For a sustainable future
Dear Members,
For a sustainable future, our science of toxicology will become greener. Green Toxicology
covers the products that are designed to be safe for humans and the environment
(Safe(r)-by-Design) this also applies to manufacturing as well as to (improved) safety for
workers, consumers, and patients. Green Toxicology also considers reduction of animal
testing and development and regulatory acceptance of data derived from using alternative
testing methods. During the meeting Prof. Dr. Ad Ragas (May 30th) and Prof. em. Dr.
Harald F. Krug (May 31st) will give a key lecture about green toxicology. For the annual
scientific meeting we will have sessions related to Safe(r)-by-Design and alternative testing
methods.
We invite all members to submit an abstract for an oral and/or poster presentation. New this
is year is the open session during the NVT Member day where everyone can submit an
abstract for an oral presentation. Depending on the amount of abstracts submitted there
may be a selection performed. For our MSc student and PhD Candidates we will have the
speed presentations on May 30th and the PhD Platform presentation for senior PhD candidates on May 31st.
This year we have chosen a very trendy venue: the recently fully renovated Hotel Gooiland
in Hilversum, designed by architect Jan Duiker, is the calling card of contemporary architecture in the Netherlands: straight lines, modern pragmatism, light and airy, luxurious in an
understated way. Don’t worry, it’s not bleak. It’s sophisticated and trendy. We hope to welcome you to the meeting: “Green Toxicology: For a Sustainable Future” on May 30th and
31st
Henk van Loveren
President NVT

NVT Annual Meeting 2018
May 30th and 31st
Hotel Gooiland, Hilversum
For more information please visit our website or contact us via nvtmeeting@gmail.com
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Registration and abstract submission is open. Click here to start your registration
and abstract submission
Important dates
Deadline abstract submission 3rd of April and registration 1st of May
NVT young scientist day - May 30th
NVT member day - May 31st
Organizing committee
Martijn Rooseboom, Suzanne Heemskerk, Flemming R Cassee, Emma Kasteel,
Charlotte Pauwels, Evelyn Smit, and Anne Zwartsen

For more information please visit our website or contact us via nvtmeeting@gmail.com
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UPCOMING EVENTS

NanoTox 2018 - 9th International
Conference on Nanotoxicology
18 - 21 September 2018 Dorint-Hotel Neuss

54th Congress of the European Societies
of Toxicology (EUROTOX 2018)
What better way to kick off the new year than to join us at the 54th Congress of the European Societies of
Toxicology (EUROTOX 2018) organised by the Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology (BelTox)
and taking place in Brussels, September 2-5, 2018.

The main topic of NANOTOX 2018 will be “News tools in risk assessment of
nanomaterials”. Submit your abstract now at www.nanotox2018.org and present

The call for online registration is currently

in the heart of the city’s business and

a really innovative, forward-looking and

your research to over 400 participants from academia, industry and regulators.

underway. Brussels can easily be reached

cultural district. The congress theme

imaginative scientific programme. But

by airplane, train and by car, while the

“Toxicology Out of the Box” reflects

don’t take our word for it, come and see

SQUARE, the congress venue is located

our willingness and enthusiasm to offer

for yourself.

The 9th International Conference on

is also close to the so-called “Ruhrgebiet”. Inspired by

NANOTOXICOLOGY 2018 will take place from 18 – 21

the biggest industrial area in Europe and yet enjoying

September 2018 in Neuss, Germany.

the atmosphere of the “Old Town of Duesseldorf” with
its famous breweries and restaurants, the conference

The Organizing Committee invites you to a future-

will offer once again a great opportunity for discussions,

oriented scientific conference. We will offer a highly

scientific exchange and sharing ideas to ensure the

attractive scientific programme including 12 topical

further progress in Nanotoxicology.

sessions and 14 keynote lectures from renowned
scientists. This is the ideal platform for academia,

In case of any questions or concerns in the meantime,

industry and regulators to update their knowledge

please do not hesitate to contact us at

about biological effects of nanomaterials and their

neumann@dechema.de. Updated information

risk assessment. An exhibition including publishing

about the congress is always available online:

companies, analytical and manufacturing industry will

www.nanotox2018.org

showcase information sources as well as technological
trends.

On behalf of the whole Local Scientific and Organizing
Committee, we thank you very much in advance for

The dense scientific programme includes outstanding

EFSA Conference 2018: Science, Food, Society
The EFSA Conference 2018: Science, Food, Society taking place in Parma,
Italy, September 18-21, 2018 is coming up.
The meeting will focus on

scientists, risk managers and stakeholders

The call for poster abstracts will open

“contextualising risk assessment” and

from all over the world will gather to

January 19. Participants will have until

reflect on the future of food safety

discuss issues around the complex

April 2, 2018 to apply. More details and

while acknowledging the social and

interplay between science, food and

information to register will follow soon.

political context within which it operates.

society.

Researchers, risk assessors, social

your contribution and support.

keynote lectures on every day including Tuesday, 17
September as well as on Friday, 20 September. You

The organisers

might, therefore, wish to arrange your travel schedule

Harald F. Krug, NanoCASE, Switzerland

accordingly.

Katja Nau, KIT, Germany
Matthias Neumann, DECHEMA, Germany

Note the following important dates for your diary:

Christoph Steinbach, DECHEMA, Germany

• Deadline for Abstract Submission and Travel Grant

are looking forward to meeting you!

20th International Congress on In Vitro Toxicology
15–18 October 2018, Estrel Hotel Berlin
HOSTING SOCIETIES

CONFERENCE SESSIONS

DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION

The European Society of Toxicology In

- Bio-engineering and stem cell models

IS SUNDAY, 17 JUNE 2018.

• Abstract Acceptance Notification: April 2018

Vitro (ESTIV)

- Toxicokinetics and in vitro-in vivo

• Deadline of Early Bird Registration: 20 July 2018

Gesellschaft für Toxikologie (GT, German

• Deadline for appearance in the list of participants: 31

Toxicology Society)

Application (Awarded Abstracts): 16 March 2018

August 2018

Center for Alternatives to Animal Testing –

extrapolation
- Models, biomarkers and assays for
systemic toxicity testing

Europe (CAAT-EU)

- Disease models and translational

been held at various international locations such as

ABSTRACT SUBMISSION

- New developments in local toxicity and

Zurich, Edinburgh, Beijing or Boston. On behalf of the

We cordially invite you to submit abstracts

organizing committee we are very happy to welcome

for oral and poster presentations related to

you to the next event in this series of important

one of the conference sessions. Abstracts

conferences on the toxicology of nanomaterials.

need to be submitted online at www.

The conference venue will be located in Neuss, near

estiv2018.com, where the submission

Duesseldorf. It is well connected via the airports of

guidelines and information on the review

Duesseldorf, Cologne-Bonn and Frankfurt, from where

process can also be found.

Since Miami 2006 a sequence of 8 conferences have

toxicology

The ESTIV2018 congress foresees 2
student sessions in order to secure
participation of young investigators. The
ESTIV2018 congress proceedings will be
published in a special edition of the journal
Toxicology In Vitro.

skin sensitisation testing
- In silico modelling and read-across
approaches
- Updates and developments in regulatory
toxicology
- New developments in inhalation toxicity
testing

REGISTRATION
The online registration as well as up-todate information can be found at www.
estiv2018.com. In order to benefit from the
early bird registration fees, please register
before 31 July 2018.

a fast train (ICE) takes you to the conference site. Neuss
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UPCOMING EVENTS

Continuing Education Symposium 11:
Lymphoid and Haemopoietic Systems
Tuesday 20th - Thursday 22nd March 2018

3rd German Pharm-Tox Summit
26 February - 1 March 2018, Göttingen
It is our great pleasure to inform you that the programme
book of the
General information
3rd GERMAN PHARM-TOX SUMMIT

Venue

of the lymphoid system; development

workshops/case presentations on

covering haematology data interpretation;

of the immune system; aging of the

lymphoid and haematopoietic system

bone marrow cytology; flow cytometry

immune system; CAR T cells; morphologic

problems which will form an important

and immunophenotyping in preclinical

and ICH criteria for diagnosing mouse

part of the symposium.

immunotoxicity studies; structure, function

neoplasms of the lympho-haematopoietic

and histology (including enhanced

system; cancer immunology and

Website:

histopathology) of the spleen, bone

immune checkpoint inhibitors; translating

http://www.bstp.org.uk/events/ces-11-

marrow, thymus, lymph nodes and MALT;

immunotox data; regulatory requirements;

lymphoid-and-haematopoietic-systems

spontaneous and induced pathology

and study design. There will also be

CES 12: Musculoskeletal System, Skin and Mammary Gland
Tuesday 10th - Thursday 12th July 2018
Department of Pathology, Cambridge, UK

84. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft
für experimentelle und klinische
Pharmakologie und Toxikologie (DGPT)
und 20. Jahrestagung des Verbundes
Klinische Pharmakologie (VKliPha)

Platz der Göttinger Sieben 5 | 37073 Göttingen

The programme with its wide range of interestingC symposia,
talks and
ference website
www.gpts-kongress.de
ng societiesthe opportunity
discussions will guarantee an exciting conference.Hosti
Take
• Deutsche Gesellschaft für experimentelle und
klinische Pharmakologie und Toxikologie e. V. (DGPT)

• Verbund Klinische Pharmakologie in Deutschland e. V. (VKliPha)
to exchange know-how focussed on Pharmacology,
• Arbeitsgemeinschaft für Angewandte Humanpharmakologie

in Zusammenarbeit mit der AGAH

e. V. (A AH)

Clinical Pharmacology and Toxicology.

C ference chair
r f. Dr. Jürgen Brockmöller
Institut für Klinische Pharmakologie
Universitätsmedizin Göttingen

Session planner

Registration

Create your personalised conference
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