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Terminologie

Nanoschaal: 1 tot 100 nm

Gesynthetiseerde (manufactured) nano-object (MNO) 

nano-object opzettelijk vervaardigd en geproduceerd 
met specifieke eigenschappen
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Achtergrond

Toename van:    

Productie/toepassing van MNOs

Bezorgdheid en vragen: gezondheidseffecten

Aantal gepubliceerde werkplekmetingen stijgt

Hoeveelheid beschikbare data is erg schaars

 grote variatie blootstellingscenario’s

Uitbreiding van de hoeveelheid data door:

Correlatie blootstellingparameters

Relatie activiteit – blootstelling en andere determinanten van 

blootstelling

Referentiekader (benchmark) methodieken/instrumenten

Modelleren
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Introductie opdracht

Model: eerste beoordeling van blootstelling

NRCWE (DK) en TNO  Conceptueel nano-model

Systematisch verzamelen van gegevens voor kalibratie 
van alle relevante parameters

Geharmoniseerde meetstrategie
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Nano-metingen versus conventionele metingen

Andere eigenschappen in de nano-range

Complexe toxiciteit

Geen consensus over de metriek
Massa concentratie (conventionele metingen)
Aantallen
Oppervlakte concentratie

Verschillen: 
Conventioneel: gravimetrie gebaseerd op luchtmonsters (filters)
Nano-objecten: monitoring van aerosolen (inclusief 'achtergrond’) 
met ‘direct-reading’ instrumenten

Alternatieve meetstrategie: blootstelling MNOs op de werkplek
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Onderzoeksvraag

Hoe kunnen de data systematisch verzameld worden om 
het conceptuele nano-model verder te ontwikkelen en te 
kalibreren?

Welke meetstrategieën, met betrekking tot het meten van nano-objecten

op de werkplek, zijn er al ontwikkeld en toegepast? 

Hoe kunnen de data, nodig voor het model op een praktische manier     

worden verzameld zodat er meer datapunten worden gegenereerd?
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Methode

1. Overzicht van bestaande meetstrategieën

2. Stappenplan

3. Meetstrategie: modelleren

3. Pilotstudie

4. Andere activiteiten om kennis en ervaring op te doen
2 Internationale bijeenkomsten

Meetstudie in Finland 

6 Veldstudies 
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SEM en TEM beelden van vezels genereerd tijdens het bewerken van verschillende composieten

(Bello, D., Wardle, L. B., Yamamoto, N., Villoria de, R. G., Garcia, J. E., Hart, A., Ahn, K., Ellenbecker, J. M., and 

Hallock, M. (2008b). Exposure to nanoscale particles and fibers during machining of hybrid advanced composites 

containing carbon nanotubes. Journal of Nanoparticle research)

EDX onthult een mengsel van PbSe en PbTe deeltjes aanwezig op het substraat
(Bello, D., Wardle, L. B., Yamamoto, N., Villoria de, R. G., Garcia, J. E., Hart, A., Ahn, K., Ellenbecker, J. M., and 

Hallock, M. (2008b). Exposure to nanoscale particles and fibers during machining of hybrid advanced composites 

containing carbon nanotubes. Journal of Nanoparticle research)

Brouwer, D., van Duuren-Stuurman, B., Berges, M., Jankowska, E., Bard, D., and Mark, D. (2009). 

From workplace air measurement results toward estimates of exposure? Development of a strategy 

to assess exposure to manufactured nano-objects. Journal of Nanoparticle research 11, 1867-1881.



Pilot: studie design

8



Conclusies

Ontwikkeling van een stappenplan

Niet één enkele meetstrategie voor alle blootstelling-

scenario’s 

Dit stappenplan is bruikbaar voor verschillende blootstelling-

scenario’s en meetdoelen 

Stappenplan  voorlopige meetstrategie modelleren

 protocol pilot-studie

Harmonisatie meetstrategie is nog noodzakelijk
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Bedankt voor uw aandacht!

Met dank aan:

Dick Brouwer, PhD

Paul Scheepers, PhD

Alle anderen die mij hun steun gaven tijdens deze stage
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Vragen?




