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Indeling

● Omgaan met onzekere risico’s

● Wat hebben we geleerd van 10 jaar nano-beleid?

● Toekomstbestendige aanpak voor omgaan met onzekere risico’s
– Veiligheid aan de voorkant: safe-by-design & regulatory 

prepardness
– Verbetering van Risk Governance van Nanotechnologie: een 

Europese aanpak
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Bewust Omgaan met Veiligheid3
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Wikken en Wegen
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Ongemak en onbehagen
in de samenleving

over
afwegen van, en omgaan met, 

veiligheid



Aanpak bij onzekere risico’s
Passende maatregelen uit voorzorg gericht o.a.:

● Wet & regelgeving op orde krijgen

● Genereren van data (bv. onderzoek)

● Ondersteunende instrumenten voor o.a. werkgevers & 
werknemers

● Informeren/voorlichting

Kennis-Informatiepunt risico’s nanomaterialen
(KIR nano)
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Based on Lombi et al., 
Nature Nanotechnology 
2019

Nanotechnologie – is een sleuteltechnologie (KET) in veel
industrieën en toepassingen

De interactie 
van technisch 
vervaardige
nanomaterialen
met de 
leefomgeving is 
complex en 
wordt 
gekenmerkt 
door 
onzekerheid en 
ambiguiteit
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Waarom is er zorg? 

● Afmeting: verdeling over het 
lichaam, interactie met 
lichaamscellen

● Reactiviteit: grootte vs oppervlak

Focus: onoplosbare, persistente nanodeeltjes
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KIR-nano: 
verbinding tussen 
werkvelden en 
vertaling van 
wetenschappelijke 
kennis voor beleid 
en praktijk
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KIR-nano
participeert in 
werkgroepen over 
(risico’s van) 
nanotechnologie,      
o.a. binnen: 
- OECD
- ISO
- CEN/NEN
- EU
- EFSA
- ECHA
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KIR-nano
informeert: 
- Advies aan 

beleidsmakers 
(NL)

- Informatie voor 
beleidsmakers, 
professionals, 
geïnteresseerde 
burgers

- Publicaties 
- Helpdesk (email)
- Presentaties
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Overzicht van de 
huidige stand van 
zaken (2014)

Kritische blik (2017)



Wetenschappelijke publicaties
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KIR-nano signaleert 
relevante 
ontwikkelingen op het 
gebied van risico’s van 
nanomaterialen. 
- Maandelijkse 

signaleringsbrief 
aan departementen

- Openbare 
signaleringsbrief:   
3 x per jaar

- Rapport 



KIR-nano signaleringsbrief 
● Verschijnt 3 x per jaar

● Actuele ontwikkelingen rondom nano in o.a.:
– Regelgeving
– Arbo
– Milieu
– Consumentenproducten
– Voeding
– Medische toepassingen
– Bestrijdingsmiddelen

● Te downloaden via RIVM website / abonneren via email
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Wetgeving

● Europa:
– Cosmetica
– Voeding
– Biociden
– Registratie, Evaluatie, Autorisatie en 

restrictie van Chemicaliën (REACH)
– Classificering, etikettering en verpakkingen (CLP)

● Nederland:
– Uitwerking van Europese wetgeving

 Aanpassing wetgeving blijkt langdurige exercitie
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Nanodeeltjes vallen onder stoffenwetgeving



De ideale wereld

Besluitvorming (risk governance) van NM's op basis van 
experimentele gegevens en kennis over: 
• kenmerken van nanomaterialen
• hun effecten op mens en milieu 
• mechanismen die nadelige effecten veroorzaken modellen 

/ systemen die negatieve effecten kunnen verklaren en 
voorspellen
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Data kwaliteit en data management



Na tien jaar onderzoek naar veiligheid van NM: 

• Veel experimentele gegevens 

• Ernstige twijfels over kwaliteit en bruikbaarheid mbt
reproduceerbaarheid, vergelijkbaarheid, relevantie

• Experimentele EHS-gegevens 

vaak niet toegankelijk vanwege 

IPR-problemen of logistieke 

beperkingen

Data kwaliteit en data management
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Een solide basis voor 
nanosafety beleid en 
regulering van 
nanomaterialen ontbreekt

Data kwaliteit en data management
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Wat is nodig om een stevige
basis te bouwen?



1. Verbetering van de data kwaliteit en -management
2. Geharmoniseerde grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling
3. Realistisch REACH voor nanomaterialen
4. Innovatie in risk assessment 
5. Toekomstbestendige aanpak
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Data kwaliteit en data management
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• Standaardisatie en implementatie van testmethoden
• Gericht experimentele data genereren

Geavanceerd datamanagement:
• Faciliteren duurzame en geharmoniseerde opslag
• Verplichting om resultaten te delen/uploaden
• Specifiekere projecten vragen
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A European Initiative to accelerate amendment and 
development OECD Test Guidelines and Guidance 

Documents for Nanomaterial testing

The Malta Initiative



Nanomaterial changes to REACH annexes

Annex VI: Definition of a nanoform and a set of similar nanoforms:
- a nanoform is a form of a natural or manufactured substance containing particles

(based on Commission Recommendation) characterised in accordance with section 2.4
- containing particles, in an unbound state or as an aggregate or as an agglomerate
- 50 % or more of the particles in the number size distribution, one or more external 

dimensions is in the size range 1 nm -100 nm
- including also fullerenes, graphene flakes and single wall carbon nanotubes with one or 

more external dimensions below 1 nm. 
'set of similar nanoforms' 
- a group of nanoforms […] the clearly defined boundaries […]does not affect the hazard 

assessment, exposure assessment and risk assessment

Annex VI, 2.4: Characterisation of nanoforms of a substance:
2.4.2: Number based particle size distribution
2.4.3: Surface functionalisation
2.4.4: Shape, aspect ratio and other morphological characterisation
2.4.5: Surface area

Additional requests for nanomaterials in Annex VII, VIII, IX and X are e.g.:
7.7. Water solubility and dissolution rate in water and relevant media; 7.14. Dustiness; 
8.8. Toxicokinetics; 9.2. Degradation; 9.3.2. Bioaccumulation in aquatic species, preferably 
fish

For many endpoints nano-specific standards for testing are missing!
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2 EU RTD callsCommitment 
of member 

states 

Input from current 
research projects

MI advisory board

OECD TGs/GDs for NM testing

ECHA

Malta 
Initiative

• EU RTD calls: Supporting research towards OECD TG/GD Development
• Improved use of current structures

(linkages between ECHA, OECD WPMN/WNT, NSC, advisory boards, etc.)
• Active outreach to current research projects



Voordelen van OECD - Mutual Acceptance of Data

• Besparing van dieren en kosten, omdat het niet nodig 
is om dezelfde chemische stoffen in verschillende landen 
te testen

• Wetenschappelijk onderbouwde en betrouwbare
internationaal gestandaardiseerde en geharmoniseerde 
TG's en GD's

• Gemeenschappelijk inzicht hoe om te gaan met 
relevante gezondheids- en milieu eindpunten 

• Good Laboratory Practice om ervoor te zorgen dat de 
tests op betrouwbare wijze worden uitgevoerd

 Het vertrouwen van het publiek in duurzame 
wereldwijde tests op het gebied van milieu, gezondheid 
en veiligheid op het werk blijft behouden



The way from the idea to the TG and its application in (EU) Regulation
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TG/GDTG/GD
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TG/GD Endpoint in REACH
TG/GD
Lead

Status at OECD

Overarching documents on NM characterization and release
testing

DE – BAuA

Studies on bioaccumulation of nanomaterials in fish
– GD for TG 305

Annex IX - 9.3 Fate 
and behavior in the 
environment

ES – INIA WNT

Applicability of the TG 442D in vitro skin sensitisation
for nanomaterials

Annex VII
8.3 Skin sensitisation

CH – BGA WPMN
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Aquatic (Environmental) Transformation of 
Nanomaterials

Annex VII
9.2 Degradation

AT –
univie

WPMN

New TG on Determination of the Dustiness of 
Manufactured Nanomaterials

Annex VII 
7.14 Dustiness

FR -
INERIS

WPMN

Determination of solubility and dissolution rate of 
nanomaterials in water and relevant synthetic 
biologically mediums – TG105

Annex VII
7.7 solubility

DK -
NRCWE

WPMN

Identification and quantification of the surface 
chemistry and coatings on nano- and microscale 
materials

Annex VI
2.4.3. Description of 
surface 
functionalization

DK -
NRCWE

WPMN



• Inademing is de belangrijkste route voor beroepsmatige 
blootstelling

• De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
(OEL’s) geven essentiële guidance; vooral voor MKB

• Verschillende OEL's zijn of worden door de lidstaten 
ontwikkeld

• Gecoördineerde actie van de lidstaten van de EU is 
nodig om
• OEL's efficiënt te ontwikkelen voor een bredere set 

van NM's

Geharmoniseerde grenswaarden
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Voorlopige Nanoreferentiewaarden (NRV’s; 2011)
Klasse Beschrijving Dichtheid NRV(8-uur tgg) Voorbeeld

1

Rigide, biopersistente
nanovezels waarvoor 
asbestachtige effecten niet 
zijn uitgesloten

- 0,01 vezels/cm3

(= 10.000 vezels/m3)

Enkel- of dubbelwandige 
koolstofnanobuisjes of 
vezelvormige metaaloxiden 
waarvoor asbestachtige effecten 
niet zijn uitgesloten door de 
fabrikant.

2
Biopersistente, granulaire 
nanomaterialen in de range 
van 1 en 100 nm

> 6000 kg/m³ 20.000 deeltjes/cm³ Ag, Au, CeO2, CoO, Fe, FexOy, 
La, Pb, Sb2O5, SnO2

3
Biopersistente, granulaire en 
vezelvormige nanomaterialen
in de range van 1 en 100 nm

< 6000 kg/m³ 40.000 deeltjes/cm³

Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, 
nanoklei, Carbon Black, C60, 
dendrimeren, polystyreen, 
nanovezels waarvoor 
asbestachtige effecten expliciet 
zijn uitgesloten.

4
Niet-biopersistente granulaire 
nanomaterialen in de range 
van 1 en 100 nm

- Gangbare grenswaarde Vetten, keukenzout (=NaCl)
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NB: Pragmatische benadering: 
Niet gezondheidskundig onderbouwd (garandeert geen veilige bltst); van 
tijdelijke aard (totdat grenswaarden vastgesteld worden); 



Up-date NRV’s? 
Evaluatie Nanoreferentiewaarden (TNO/Bureau KLB; juli 2017)
- NRV’s bieden mogelijk niet in alle gevallen (voldoende) 

bescherming 
- Principe NRVs ook toepasbaar voor nanodeeltjes die 

vrijkomen bij processen (pragmatisch, niet
gezondheidskundig onderbouwd)

Vervolg
2019: Voorstel voor aanpassing NRV’s (sociale partners) 
2020: Start met ontwikkeling gezondheidskundige NRV’s met 

andere EU lidstaten
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“NanoToolSelector”: keuzehulp bij risicobeoordeling 
en –beheersing van nanomaterialen op de werkvloer

● Uitvoering Ceasar consult
● 40 instrumenten

geïdentificeerd

Beoordeling:
● Beschikbaarheid tool
● Toepassingsgebied
● Gebruik van de tool
● Gebruiker
● Kwaliteit instrument 

● Advies voor NL praktijk
● Link Nanotoolselector
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Naam Instrument
ANSES CB Nanotool 
BMD model 
CB Nanotool 
Consexpo nano
DOHSBASE 
eNanoMapper
Factsheets goede praktijken 
Future Nano Needs
Handreiking nanomaterialen (Sofokles)
Good nano guide 
Guidenano
Handreiking veilig werken met nano-materialen en -
producten ('IVAM technical Guidance') 
Licara Nanoscan 
Marina 
Nano to go (NanoValid) 
NanoDefine
NANOINDEX 
Nanomaterials in the Laboratory
Nanorama tools 
Nanoreferentiewaarden 
Nanoreg / Nanoreg2 
NanoRIsk App 
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Naleving REACH blijft tijdrovend en kostbaar

Om de tijd en kosten te besparen: 
• Fundamenteel inzicht nodig in de mechanismen die 

schadelijke effecten veroorzaken
 Grouping & read across

• Goedkopere en snellere testmethoden nosig zoals in 
vitro High Throughput Screening (HTS) en in silico

 Aanpak voor 1e generatie nanomaterialen

Innovatie in Risk Assessment
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Hoe omgaan met geadvanceerde materialen?
• Ontwikkeling complexere (nano)materialen

› multi-component, nanobio, nanohybride

› andere eigenschappen
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Multi-functional 
NanoparticlesDrug 
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cell 
targeting

Jim Baker, University of Michigan



Dynamiek productontwikkeling en
statische karakter van regelgeving 
beter op elkaar afgestemd

Toekomst bestendige aanpak
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A brief history on Safe-by-Design

2011 2013 2016

Exploratory phase

• Questions and needs
• Safety as part of innovation

models
• Barriers & Incentives
• Initial education and

implementation

Midterm
review

Developmental phase

• Position of RATA in 
innovation models

• RATA in GEC

• PhD RATA assignment

• RATA course

• Pilots on safety screening

• Grant for societal incubator

increased policy interest: SbD, circular economy

NANONEXTNL



Safe Innovation Approach

Safe by Design

 Identificeert (on)zekerheid van gezondheids- en 
milieurisico's in een zo vroeg mogelijk stadium
Streeft naar het toepassen van stoffen met het 

laagst mogelijke gevaar, maar met een hoge 
functionaliteit
Doelstellingen voor het verminderen van de 

blootstelling van NM's aan mens en milieu

Regulatory
Preparedness

Tijdig op de hoogte zijn van innovaties en weten of 
de regelgeving passend is
Streeft naar verbeteren van de voortuitziende blik 

van de regelgevers
Streven naar flexibele (veiligheids)wetgeving die 

tempo van kennisontwikkeling en innovatie bijhoudt

www.NanoReg2.eu, deliverable 3.7



Voordelen van de Safe Innovation Approach
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NL beleid (IenW) voor een schone, gezonde 
en veilige leefomgeving
 Milieu- en gezondheidsrisico's moeten te verwaarlozen zijn 

en nieuwe risico's worden zo snel mogelijk geïdentificeerd 
en aangepakt

 Nieuwe producten en processen moeten inherent veilig 
worden

 Safe-by-Design is een van de strategieën die NL volgt om 
risico's voor de gezondheid van de mens en het milieu te 
voorkomen

 https://safe-by-design-nl.nl/default.aspx
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Safe by design implementatie
 Strategische positionering

 Verbinden van bestaande initiatieven (nationaal en 
internationaal) bijv. onderzoek (EC), OECD 

 Een nieuwe standaard zetten d.m.v. best practices

 Investeren in: 
 Safe-by-design onderwijs
 Onderzoek om de implementatie van SbD te 

vergemakkelijken 

 Stimuleren van de dialoog tussen regelgevende 
risicobeoordelaars en innovators (MKB + R&D)
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Innovation
Risk Regulations

Communication

Perception

ProductionBenefits
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Risk Hazard Exposure

Communication

Perception



European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
grant

European Nano Risk Governance Framework 
& Council 
• Ontwikkeling van toekomstbestendig besluitvormingskader
• Integreert wetenschappelijke gegevens en operationele 

instrumenten 
• Participatieve en proactieve rol voor belanghebbenden 
• Gebaseerd op bestaande infrastructuur
• Alle domeinen: chemicaliën, biociden,                

consumenten, voeding, geneeskunde, enz.
• Het verbinden van belangrijke organisaties                            

en belanghebbenden (EU en wereldwijd)
• Overkoepelend, onafhankelijk en                           

betrouwbaar
• Brug tussen kennis en beleid
• Service voor alle belanghebbenden



European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
grant

FAST FACTS
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Financial resources
H2020 Projects
Budget: € 18.3 million

Duration
January 2019 – February 2023

Collaboration
3 projects
82 partners
17 EU countries, Brazil, India, Iran, Switzerland, South Africa, South Korea and USA



Meer informatie:

KIR-nano via RIVM website

KIR-nano@RIVM.nl

Bedankt voor uw aandacht!



Meer informatie
● Signaleringsrapport RIVM: 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Ve
rnieuwing_nodig_bij_risicobeoordeling_nanodeeltjes

● Tijdelijke Nanoreferentiewaarden (NRVs): 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2010/augustus/
Tijdelijke_nano_referentiewaarden_Bruikbaarheid_van_het_concept_en_van_de_gepubliceerd
e_methoden

● OECD programma ‘Safety of Manufactured Nanomaterials’ (veel informatie over 
meetstrategieën en –methoden, gevaarseigenschappen van nanomaterialen): 
http://www.oecd.org/science/nanosafety/

● Handleiding Veilig werken met nanomaterialen (IVAM): http://www.arboportaal.nl/externe-
bronnen/inhoud/instrumenten/handleiding-veilig-werken-met-nanomaterialen-en--producten

● Goede praktijken: http://www.sofokles.nl/downloads/onderzoekinstellingen/Deel_B-
Goede_praktijken_Gebruik_van_synthetische_nanomaterialen.pdf

● Link naar EU Guidance: http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=38503.php
● Meetstrategie NanoNextNL: http://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/tta-2014-03-

full-paper-kuijpers-et-al.pdf
● Nanorama: http://nano.dguv.de/home/


