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Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie 
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Verbinding van 
werkvelden
• Wetenschappelijk 

onderzoek
• Internationale 

ontwikkelingen beleid 
en regelgeving (OESO, 
ISO, REACH)

• Arbo, Consumenten-
producten, Voeding, 
Milieu, Nanomedicine

Vertaling van 
wetenschappelijke 
kennis naar beleid en 
praktijk
• Beleidsadvisering
• Signaleringsbrief

www.rivm.nl/nanotechnologie

http://www.rivm.nl/nanotechnologie


Om te beginnen

● Wie heeft nano-materialen in zijn/haar bedrijf?

● Wie heeft de gezondheidsrisico’s (al) beoordeeld?

● Hoe is deze beoordeling uitgevoerd?

● Wat ging goed? Waar liep je tegenaan?
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Nanotechnologie: 
Controleren van materie op nanoschaal (1-100nm)         specifieke eigenschappen
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Nanostructuren

Water Glucose Antilichaam Virus Bacterie Kankercel Punt Tennisbal



Nanotechnologie
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● Nanodeeltjes maken onze huidige producten: lichter, sterker, kleiner, 
sneller, slimmer, duurzamer

● Toenemende blootstelling aan nanodeeltjes (op de werkplek)           
>> vragen en zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s
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Waarom is er zorg? 

● Afmeting: verdeling over het lichaam, 
interactie met lichaamscellen

● Reactiviteit: grootte vs oppervlak

● Gedrag: Afwijkende phys-chem, 
samenklontering (clusters) 

>> Emissie ≠ Blootstelling
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Nano – arbo tools

● Er zijn diverse instrumenten en good practices beschikbaar die 
helpen bij het veilig werken met nanomaterialen op de werkplek:

– In kaart brengen van de risico’s

– Prioriteren van de risico’s

– Beheersen van de risico’s 
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Welke instrumenten en good practices zijn er momenteel 
beschikbaar en hoe zit het met hun bruikbaarheid en 
inzetbaarheid op de Nederlandse werkvloer?
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Achtergrond en context van de evaluatie

● Werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde 
werkplek

● SZW wil bedrijven handvatten bieden voor het veilig werken 
met nanomaterialen

>>>  SZW heeft aan KIR-nano gevraagd om een overzicht en 
evaluatie van beschikbare nano-instrumenten 

ter ondersteuning van veilig werken met nanomaterialen

(project toegekend aan Caesar Consult)
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Evaluatie van ‘nano-tools’
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Doelstelling onderzoek

Evaluatie van de momenteel beschikbare instrumenten en 

good practices die de praktijk (kunnen) ondersteunen bij het 

veilig werken met nanomaterialen op de werkplek

 Welke instrumenten?
 Bruikbaarheid en inzetbaarheid?
 Kwaliteit en onderbouwing?
 Aan te bevelen instrumenten?

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Projectstappen

1
• Inventarisatie instrumenten en good practices

2
• Opstellen criteria voor beoordeling

3
• Evaluatie van instrumenten en good practices

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 1 – Inventarisatie

 gerenommeerde ontwikkelaars (NL, EU, ISO, OECD, WHO, ..)

 wetenschappelijke literatuur

 ´grijze literatuur´ (rapporten)

 input van arbodeskundigenplatform (KIR-nano)

Lijst met ca 40 nano-tools

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria 

 welke tools zijn er?             (40 nano-tools)

 wat zijn dit voor tools?       (16 kenmerken)

 hoe staat het met:               (36 kenmerken)

 beschikbaarheid?
 toepassingsgebied?
 benodigd kennisniveau?
 gebruiksvriendelijkheid?
 kwaliteit?

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria voor identificatie

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria voor evaluatie

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 2 – Beoordelingscriteria voor evaluatie (2)

NVvA symposium, april 2019



leek expert

onvoldoende goed
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 3 – Evaluatie nano-instrumenten

 Evaluatie op thema’s

 beschikbaarheid

 toepassingsgebied 

 benodigd kennisniveau 

 gebruiksvriendelijkheid

 kwaliteit

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
stap 3 – Evaluatie (2)

onvoldoende goed

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Resultaten – aantal tools per stap

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Resultaten – geëvalueerde tools (n=16)

 Anses CB Nanotool
 CB Nanotool
 Handreiking nanomaterialen (Sofokles)
 Handreiking veilig werken met nanomaterialen.. (IVAM)
 Nanomaterials in the laboratory (DGUV)
 Nanosafer 1.1beta
 Precautionary matrix
 SCAFFOLD

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Resultaten – geëvalueerde tools (n=16)

 Good Nano Guide
 Guidance on the protection of health … (EC)
 Guidenano
 Licara Nanoscan
 Nano to Go
 Nanoreg2
 NanoRiskApp
 Safe handling and use of carbon nano tubes
 Stoffenmanager nano

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Resultaten – stroomschema selectie juiste tool



Opvolging van resultaten onderzoek
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Opvolging onderzoek – Hoe verder?

NVvA symposium, april 2019

• Resultaten besproken met leden Arbodeskundigenoverleg

(werkgroep KIR-nano, SZW en externe arbodeskundigen)

• Resultaten evaluatie gemakkelijk vindbaar en beschikbaar
voor arbo-professionals

– “levend” document

– beschikbaar via Arboportaal

>> Online keuze-instrument
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Opvolging onderzoek – Online keuze-instrument

NVvA symposium, april 2019
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Evaluatie van nano-instrumenten en good practices
Opvolging onderzoek – Reacties uit de zaal?

NVvA symposium, april 2019

• Tips

• Ideeën

• Vragen



Evaluatie van ‘nano-tools’ voor veilig werken met 

nano-materialen op de werkplek
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Dank voor uw aandacht!

daan.huizer@caesar-consult.nl
maaike.visser@rivm.nl 


