sĞƌƐůĂŐ
EĂŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͗/ŶŶŽǀĂƚŝĞǀĞƌƐƵƐZŝƐŝĐŽ͛Ɛ
sĞƌƐůĂŐďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŽŶƚĂĐƚŐƌŽĞƉ'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚĞŶŚĞŵŝĞ;'ͿŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀŽŽƌƌďĞŝĚƐͲ
ŚǇŐŝģŶĞ;EsǀͿĞŶŚĞƚZ/sD<ĞŶŶŝƐͲĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉƵŶƚZŝƐŝĐŽ͛ƐǀĂŶŶĂŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ;</ZͲŶĂŶŽͿ͘ϭϰŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵ

ŶŬĞ:ĂŶƐƐĞŶϷĞŶtŽƵƚĞƌ&ƌĂŶƐŵĂŶϷ

Ğ ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ƐŽĐŝĂůĞ ĞŶ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ
Ɖ
 ŽƚĞŶƟĞĞůǀĂŶŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶǌŝũŶŚŽŽŐ͘ĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ
overheid probeert de sociale en economische kansen op
ĞĞŶ ĚƵƵƌǌĂŵĞ ŵĂŶŝĞƌ ƚĞ ďĞŶƵƩĞŶ͘ Ğ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞƐ ǀĂŶ
/ΘtĞŶ^tďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶƐƚĞĞĚƐŽƉŶŝĞƵǁŚĞƚďĞůĂŶŐĚĂƚ
zij hechten aan de ontwikkeling van nanotechnologie vanwege de mogelijkheden voor economische groei en sociale
ŬǁĞƐƟĞƐ͘ƌǁŽƌĚƚŽŽŬŐĞƐƚĞůĚĚĂƚĚĞǌĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŝŶ
evenwicht moeten zijn met de risico's, zodat de kansen
op een verantwoorde manier worden benut. Dit vereist
gebruiksvriendelijke hulpmiddelen, begeleiding en training
ǀŽŽƌŚĞƚďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶĞŶŚĞƚD<ŽŵďĞĚƌŝũǀĞŶƚĞŚĞůƉĞŶ
ďŝũ ͚ƐĂĨĞ ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ ͬ ƐĂĨĞͲďǇͲĚĞƐŝŐŶ͛ ĞŶ ŶĂůĞǀŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ
wetgeving gedurende de volledige levenscyclus in verschillende stadia van de ontwikkeling van nanotechnologie.
In deze bijeenkomst werd, in samenwerking met de
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ ǀŽŽƌ ƌďĞŝĚƐŚǇŐŝģŶĞ ;EsǀͿ ĞŶ
ŚĞƚZ/sD<ĞŶŶŝƐ/ŶĨŽƌŵĂƟĞƉƵŶƚZŝƐŝĐŽ͛ƐEĂŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
;</ZͲŶĂŶŽͿ͕ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŝŶǀĂůƐŚŽĞŬĞŶ ǀĂŶ Ěŝƚ ƚŚĞŵĂ
belicht door sprekers met gevarieerde achtergronden.
Voor de pauze werd de stand van zaken in de wetenschap
toegelicht. Na de pauze werd voldoende aandacht besteed
ĂĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ͘
Als inleiding werd door ĞůĐŽ<ƵŝũƉĞƌƐ, TNO, de volgende
vragen gesteld omtrent het toepassingsgebied van nanomaterialen:
Wat weten we nu eigenlijk over de arbo risico’s van
ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͍ tĂĂƌŽŵ ǌŝũŶ ǁĞ ǌŽ ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ ŝŶ
ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐǀĂŶŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͍tĂĂƌŽŵƌŝĐŚƚĞŶǁĞŽŶƐ
ŽƉ ĚĞ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͍ ŝũŶ ǌĞ ŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞƌ ĚĂŶ ŵŝĐƌŽĚĞĞůƚũĞƐ ĞŶ
ǁĂĂƌŽŵ͍ /Ɛ ĚĞ ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐ ĂĂŶ ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ Ăů ǀŽůĚŽĞŶĚĞŝŶŬĂĂƌƚŐĞďƌĂĐŚƚŝŶŚĞƚďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ͍tĂĂƌŝƐĚĞ
ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐĂĂŶŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŚŽŽŐ͍
ĞŶ ŐŽĞĚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ Žŵ ĚĞ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ
van nanomaterialen en de blootstelling hiervan in kaart
te brengen. Onder nanomaterialen worden over het
algemeen materialen verstaan met één of meerdere
ĚŝŵĞŶƐŝĞƐ͕ ŽĨ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ ŽƉ ĞĞŶ ƐĐŚĂĂů ǀĂŶ ϭ
ƚŽƚ ϭϬϬ Ŷŵ ;h͕ ϮϬϭϭͿ͘ Ğ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬĞŶ ǁĂĂƌŝŶ ĞĞŶ
ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂĂů ŬĂŶ ǀĂƌŝģƌĞŶ ǌŝũŶ ŚŝĞƌďŝũ ĞŝŶĚĞůŽŽƐ͘ EĂŶŽmaterialen worden veelvuldig en graag gebruikt omdat
ǌĞ ĂŶĚĞƌĞ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ƚŽĞǀŽĞŐĞŶ ĂĂŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘ ŝƚ Žŵ ĚĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ
ĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶŽĨƚĞǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ;ďǀ͘ůŝĐŚƚĞƌĞŶ

ƐƚĞƌŬĞƌŵĂƚĞƌŝĂĂů͕ŝƐŽůĞƌĞŶĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͕ďĞƚĞƌĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕͙Ϳ͘
Goud wordt hier als voorbeeld aangehaald. Nano goud
;ƌŽŽĚ ŐŽƵĚͿ ŝƐ ŶŝĞƚ ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚ ŐĞůĞŝĚĞŶĚ͕ ŵĂŐŶĞƟƐĐŚ ĞŶ
exposief terwijl microgoud tegenovergestelde eigenƐĐŚĂƉƉĞŶ ŚĞĞŌ͘ tĂĂƌŽŵ ƌŝĐŚƚĞŶ ǁĞ ŽŶƐ ŽƉ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͍
ŝũŶǌĞŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞƌĚĂŶŵŝĐƌŽĚĞĞůƚũĞƐ͍
De nanomaterialen hebben dezelfde massa maar een veel
ŐƌŽƚĞƌŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞǀĞĞůƌĞĂĐƟĞǀĞƌǌŝũŶŝŶŚĞƚ
lichaam. Hierbij richten we ons qua risico’s nu vooral op
ŶŝĞƚͲŽƉůŽƐďĂƌĞ ƐǇŶƚŚĞƟƐĐŚĞ ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘ /Ɛ ĚĞ ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐĂĂŶŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĂůǀŽůĚŽĞŶĚĞŝŶŬĂĂƌƚŐĞďƌĂĐŚƚ
ŝŶŚĞƚďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ͍KŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶϮϬϭϯŐĞĞŌŝŶǌŝĐŚƚŽƉ
ŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘нͬͲϯϬϬϬǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐǁŽƌĚĞŶ
ďůŽŽƚŐĞƐƚĞůĚĂĂŶŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ;ďŽƵǁ͕ŵĞƚĂĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕
ƐĐŚŝůĚĞƌƐ͕ ƚĞǆƟĞů͕ ĂƵƚŽͲ ĞŶ ǀůŝĞŐŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕͙Ϳ͘ KŶĚĞƌǌŽĞŬ
ǀĂŶϮϬϭϵƚŽŽŶƚĂĂŶĚĂƚĞƌĞĞŶŐƌŽƚĞŐƌŽĞŝŚĞĞŌƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶŝŶĚĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ͘нͬͲϴϱϬϬǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ
worden nu blootgesteld aan nanomaterialen in Nederland.
Om de blootstelling in kaart te brengen en te beoordelen
werd de vraag gesteld hoe we de nanodeeltjes kunnen
ŵĞƚĞŶ͘ ,ŝĞƌďŝũ ǁĞƌĚ ĂĂŶŐĞŚĂĂůĚ ĚĂƚ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ŵĞĞƚmethodes niet voldoen zijn om nanodeeltjes te meten
omdat de deeltjes nauwelijks bijdragen aan de massa. Een
ŚŽŐĞ ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐ ŝŶ ĚĞĞůƚũĞƐ ĂĂŶƚĂůůĞŶ ŝƐ ůĂƐƟŐ ƚĞ ŵĞƚĞŶ
vanwege de kleine toename in het gewicht. Andere meetĞĞŶŚĞĚĞŶǌŝũŶĚĞĞůƚũĞƐĂĂŶƚĂů͕ĚĞĞůƚũĞƐŐƌŽŽƩĞǀĞƌĚĞůŝŶŐĞŶ
ŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞĚĞĞůƚũĞƐ͘ ĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀĂŶ ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ
en elektronenmicroscopie is een geschikte meetmethode
voor nanodeeltjes. Een nieuwe uitdaging is vervolgens
data analyse!
We kunnen vervolgens op basis van de data de vraag stelůĞŶǁĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞ;ƌĞͿďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐĂĂŶŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶƚĞ
ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ ǌŝũŶ ;ƐǇŶƚŚĞƐĞ ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ ;ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐ
ĂĂŶ ƉƌŝŵĂŝƌĞ ĚĞĞůƚũĞƐͿ͕ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ƉŽĞĚĞƌƐ͕ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶ͕ ĞŶĚ ŽĨ ůŝĨĞ ǀĂŶ ŶĂŶŽƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕ ͙Ϳ͘
Een hogere blootstelling is aanwezig in de gasfase, bij
ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ƉŽĞĚĞƌƐ͕ ďŝũ ǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶ ǁĂĂƌ ŚŽŐĞƌĞ ĚƌƵŬ
ǁŽƌĚƚ ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ ĞŶ ďŝũ ĚĞƐƚƌƵĐƟĞ ĞŶĚͲŽĨͲůŝĨĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘
ǀĞŶĞĞŶƐ ŚĞƚ ƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶ ĞŶ ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ ǌŝũŶ ŬƌŝƟƐĐŚĞ
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ŝƐ Žŵ ĚĞ ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐ ŝŶ
kaart te brengen en te beoordelen. ,ŽĞ ĚŝĞŶĞŶ ǁĞ ĚĞ
ŐĞǀĂĂƌƐďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐŝŶŬĂĂƌƚƚĞďƌĞŶŐĞŶ͍sĂƌŝĂƟĞŝŶŶĂŶŽͲ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ ŵĂĂŬƚ ŚĞƚ ůĂƐƟŐ Žŵ ĚĞ ŐĞǀĂĂƌƐďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐ
uit te voeren. Fysische en chemische eigenschappen zijn
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dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

hierbij van groot belang. OECD-dossiers tonen de complexiteit en uitdagingen aan. Grenswaarden zijn aanwezig,
ŵĂĂƌǌŝũŶŶŝĞƚŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŬƵŶĚŝŐŽƉŐĞďŽƵǁĚ͘t,KŚĞĞŌ
ŝŶ ϮϬϭϴ ĞĞŶ ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚ ǀĂŶ ŐĞĂĚǀŝƐĞĞƌĚĞ
grenswaarden. De risicobeoordeling kan bij afwezigheid
van kennis worden aangepakt volgens control banding toepassingen. Hiervoor zijn modellen beschikbaar. Er wordt
een voorbeeld gegeven van epidemiologisch onderzoek
ǁĂĂƌďŝũ ǁŽƌĚƚ ŐĞŬĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ĞīĞĐƚ ǀĂŶ ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐ ŽƉ
ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ;ǀƌŽĞŐĞĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞĞīĞĐƚĞŶ͕ǀƌŽĞŐĞĞĨĨĞĐƚĞŶŽƉŝŵŵƵŶŽůŽŐŝĞĞŶůŽŶŐǀĂŶŬŽŽůƐƚŽĨŶĂŶŽďƵŝƐũĞƐͿ͘
Een beperking van deze studie is dat het aantal werknemers beperkt was. Naast de gevaarsbeoordeling wordt
aangehaald welke beheersmaatregelen er dienen toegepast te worden nl. dezelfde maatregelen als bij de blootƐƚĞůůŝŶŐ ĂĂŶ ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ ĂŐĞŶƟĂ͘ sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĚĂƚĂďĂƐĞŶ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ďĞŚĞĞƌƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ ǁŽƌĚĞŶ
ŐĞƚŽŽŶĚ;ďǀ͘ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉǁǁǁ͘ƐƚŽĨǀƌŝũǁĞƌŬĞŶ͘ƚŶŽ͘ŶůͿ͘
KƉƵƌŽƉĞĞƐŐĞďŝĞĚǌŝũŶŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐŚĞĞƚƐ͕ďĞƐůŝƐƐĐŚĞŵĂ͛Ɛ͕
adviezen over welke techniek/ademhalingsbescherming
ǀŽŽƌ ǁĞůŬĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ ǁĞ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͕ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͘
dŽƚ ƐůŽƚ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ƚŽĞŬŽŵƐƚƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨ ĂĂŶŐĞŚĂĂůĚ͘ ^ƚŽĨ
tot nadenken: rekening houden met veiligheid in een
ǀƌŽĞŐƐƚĂĚŝƵŵǀĂŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉƌŽĚƵĐƚ;ƐĂĨĞ
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶͿ͕ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŶĂĚĞŶŬĞŶ ŽǀĞƌ ƌĞĂĚͲ ĂĐƌŽƐƐͲ ĞŶ
groeperingsbenadering voor nanodeeltjes, hoe houden
ǁĞŐĞůŝũŬĞƚƌĞŶĚŵĞƚƐŶĞůůĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͍EĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
ďŝĞĚĞŶ ŽŶǌĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ ŶŝĞƵǁĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ DZ
ĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĞǀĞŶƚƵĞůĞƌŝƐŝĐŽ͛ƐŝƐĞŶďůŝũŌďĞůĂŶŐƌŝũŬ͊
dŝũĚĞŶƐĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞƚŽĞůŝĐŚƟŶŐǀĂŶDŽŶŝƋƵĞ'ƌŽĞŶĞǁŽůĚ,
ZŝũŬƐŝŶƐƟƚƵƵƚ ǀŽŽƌ sŽůŬƐŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ ĞŶ D
 ŝůŝĞƵ͕ ǁŽƌĚĞŶ ϯ
belangrijke vragen gesteld nl. hoe omgaan met onzekere
ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͍͕tĂƚŚĞďďĞŶǁĞŐĞůĞĞƌĚǀĂŶϭϬũĂĂƌŶĂŶŽͲďĞůĞŝĚ͍
En het toekomstbestendige aanpak. ,ŽĞ ŽŵŐĂĂŶ ŵĞƚ
ŽŶǌĞŬĞƌĞ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͍ Je hoopt dat enkel eenvoudige risico’s
ĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶĞŶĚĂŶŬŽŵũĞĞƌǁĞůƵŝƚ͘DZǁĞŚĞďďĞŶ
ƐƚĞĞĚƐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĐŽŵƉůĞǆĞƌĞƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͘ZŝƐŝĐŽ͛ƐǀĂƌŝģƌĞŶ
van eenvoudig tot omstreden. Elk risicotype vraagt om een
andere betrokkenheid van belanghebbenden. Complexe,
onzekere en omstreden risico’s vragen om dialoog waarbij
ǀĂĂŬ ƐƉƌĂŬĞ ŝƐ ǀĂŶ ǁĂĂƌĚĞŶĐŽŶŇŝĐƚĞŶ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ǌŽƌŐĞŶ
dat je voldoende data hebt, maar er dient ook een dialoog
aangegaan te worden met de omgeving zodat verschillende
ŝĚĞĞģŶŶĂĂƌǀŽŽƌŬŽŵĞŶ;ŝŬǀŬŽƐƚĞŶ͕ĞĐŽŶŽŵŝĞ͕ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͕
ƉĞƌĐĞƉƟĞ͕ ǀŽŽƌǌŽƌŐ͕ ͙Ϳ͘ ĂĂƌŶĂ ďĞŐŝŶƚ ŚĞƚ ďĞůĞŝĚƐƉƌŽĐĞƐ
‘wikken en wegen’. ,ŽĞŐĂĂŶǁĞŽŵŵĞƚĂĨǁĞŐĞŶǀĂŶ͕ĞŶ
ŽŵŐĂĂŶ ŵĞƚ͕ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͍ Passende maatregelen dienen
genomen te worden uit voorzorg omdat we hier te maken
hebben met onzekere risico’s:
- Wet- en regelgeving op orde krijgen
Ͳ 'ĞŶĞƌĞƌĞŶǀĂŶĚĂƚĂ;ǀď͘ŽŶĚĞƌǌŽĞŬͿ
- Voorzien van ondersteunende instrumenten voor oa
werkgevers en werknemers
- Informeren en toelichten
ĞǀƌĂĂŐƐƚĞůůŝŶŐ͚ǁĂĂƌŽŵŝƐĞƌǌŽƌŐ͍͛ǁĞƌĚŚŝĞƌďŝũĞǀĞŶĞĞŶƐ
ĂĂŶŐĞŬĂĂƌƚ͘ĞǀĞƌĚĞůŝŶŐŽǀĞƌŚĞƚůŝĐŚĂĂŵ͕ŝŶƚĞƌĂĐƟĞŵĞƚ

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

ůŝĐŚĂĂŵƐĐĞůůĞŶ͕ ĞŶ ĚĞ ƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚ ŬǁĂŵ ƌĞĞĚƐ ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐ
aanbod bij de eerste spreker. De focus ligt op onoplosbare
persistente nanodeeltjes. Niet enkel de primaire deeltjes
ǌŝũŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚĞĚĞĞůƚũĞƐĚŝĞŽŶƚƐƚĂĂŶ ƟũĚĞŶƐ
het proces. KIRnano wil goed informeren over wat ze
nastreven nl. verbinding tussen werkvelden en vertaling
ǀĂŶ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŬĞŶŶŝƐ ǀŽŽƌ ďĞůĞŝĚ ĞŶ ƉƌĂŬƟũŬ͘
,ŽĞǁŽƌĚƚĚŝƚĚŽŽƌ</ZŶĂŶŽŝŶƉƌĂŬƟũŬǀŽƌŵŐĞŐĞǀĞŶ͍
Ͳ </ZŶĂŶŽ ƉĂƌƟĐŝƉĞĞƌƚ ŝŶ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞďĞůĞŝĚƐŐƌŽĞƉĞŶ;K͕/^K͕h͕&^͕͙Ϳ
- KIRnano informeert: advies aan beleidsmakers, publiĐĂƟĞƐ͕ŚĞůƉĚĞƐŬ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ
- KIRnano signaleert relevante ontwikkelingen op het
ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ ǀĂŶ ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ ;ŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐ
signaleringbrief aan departementen, openbare signaůĞƌŝŶŐƐďƌŝĞĨ͕ƌĂƉƉŽƌƚͿ͘
dŝũĚĞŶƐ ĚĞǌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ ǁĞƌĚ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ĂĂŶŐĞŚĂĂůĚ ĚĂƚ
ĚĞ ǁĞƚŐĞǀŝŶŐ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵ ůĂŶŐ ƚƌĂũĞĐƚ ŚĞĞŌ ĂĨŐĞůĞŐĚ͘ WĂƐ
dit jaar is de nieuwe REACH annex in werking. De ideale
wereld is dat de besluitvorming van nanomaterialen gebaseerd is op experimentele gegevens en kennis over:
- Kenmerken van nanomaterialen
Ͳ ,ƵŶĞīĞĐƚĞŶŽƉŵĞŶƐĞŶŵŝůŝĞƵ
Ͳ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ĚŝĞ ŶĂĚĞůŝŐĞ ĞīĞĐƚĞŶ ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ
ŵŽĚĞůůĞŶͬƐǇƐƚĞŵĞŶ ĚŝĞ ŶĞŐĂƟĞǀĞ ĞīĞĐƚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ
verklaren en voorspellen
DĂĂƌ ĚĞǌĞ ŝĚĞĂůĞ ǁĞƌĞůĚ ŝƐ ƐŽŵƐ ǀĞƌ ǁĞŐ ĞŶ ŶŝĞƚ ĂůůĞ
ŐĞŐĞǀĞŶƐǌŝũŶďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͘EĂϭϬũĂĂƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬďůŝũŬƚĚĂƚ
niet alles in het laboratorium goed is vastgelegd en dat niet
alles ter beschikking werd gesteld. Doordat niet alles wordt
gedeeld, wordt de vraag gesteld of er wel een stevige basis
ŝƐ Žŵ ŽƉ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ͘ Ăƚ ŬƵŶŶĞŶ ǌĞ ŶŝĞƚ ϭϬϬй ǌĞŐŐĞŶ͘
tĂƚǀŽƌŵƚĚĂŶǁĞůĞĞŶŐŽĞĚĞďĂƐŝƐŽŵŽƉƚĞďŽƵǁĞŶ͍
- Verbetering van de data-kwaliteit en -management
Ͳ 'ĞŚĂƌŵŽŶŝƐĞĞƌĚĞ ŐƌĞŶƐǁĂĂƌĚĞŶ ǀŽŽƌ ďĞƌŽĞƉƐŵĂƟŐĞ
blootstelling
Ͳ ZĞĂůŝƐƟƐĐŚZ,ǀŽŽƌŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
Ͳ /ŶŶŽǀĂƟĞŝŶƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
- Toekomstbestendige aanpak
DĞƚ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƵƌŽƉĞƐĞ ůĂŶĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ ŚĂŶĚĞŶ
in elkaar geslagen. Onderzoek van Europese commissie wordt ingezet om testguidelines te ontwikkelen.
Dit vormt een belangrijk element voor bedrijven om grip
ƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ ŽƉ ĚĞ ƐŝƚƵĂƟĞƐ͘ ƌ ĚŝĞŶƚ ŐĞĐŽƂƌĚŝŶĞĞƌĚĞ ĂĐƟĞ
van lidstaten opgezet te worden om OEL’s te ontwikkeůĞŶ ďŝũ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͘ DŽŵĞŶƚĞĞů ǌŝũŶ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶƟĞǁĂĂƌĚĞŶ ŶŝĞƚ ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŬƵŶĚŝŐ ŽŶĚĞƌďŽƵǁĚ͘
ĞŶǀĞƌǀŽůŐŚŝĞƌǀĂŶŝŶϮϬϭϵŝƐĞĞŶǀŽŽƌƐƚĞůǀŽŽƌĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ EZs͛Ɛ ;EĂŶŽ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ sĂůƵĞƐͿ ĚŽŽƌ ƐŽĐŝĂůĞ
ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘/ŶϮϬϮϬǁŽƌĚƚŐĞƐƚĂƌƚŵĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŬƵŶĚŝŐĞ EZs͛Ɛ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ hͲůŝĚƐƚĂƚĞŶ͘ ƌ ǌŝũŶ
ƌĞĞĚƐ ǀĞĞů ĂĐƟĞƐ ŐĞǁĞĞƐƚ ŽŵĚĂƚ Ğƌ ŶŽŽĚǌĂĂŬ ǁĂƐ Žŵ
ŐƵŝĚĂŶĐĞ ĂĂŶ ƚĞ ƌĞŝŬĞŶ ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ǁĞůŬĞ ŵŽĚĞůůĞŶ Ğƌ
ŐĞďƌƵŝŬƚ Ŭ ƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ EĂŶŽƚŽŽůƐĞůĞĐƚŽƌ ŐĞĞŌ ĚĞ
keuzehulp bij risicobeoordeling en -beheersing van nano-
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ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ ŽƉ ĚĞ ǁĞƌŬǀůŽĞƌ ;ǁĞďƐŝƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ʹ ůŝŶŬ
ŽƉ ĂƌďŽƉŽƌƚĂĂůͿ͘ ,ŝĞƌ ǀŝŶĚƚ ŵĞŶ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ǀĂŶ ĂůůĞ ŵŽĚĞůůĞŶ͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ ǌŝũŶ
enkele voorbeelden getoond. Hieruit blijkt dat naleving
ǀĂŶZ,ƟũĚƌŽǀĞŶĚĞŶŬŽƐƚďĂĂƌďůŝũŌ͘KŵƟũĚĞŶŬŽƐƚĞŶ
te besparen hebben we fundamenteel inzicht nodig in
ĚĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ĚŝĞ ƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞ ĞīĞĐƚĞŶ ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ
;'ƌŽƵƉŝŶŐĞŶƌĞĂĚͲĂĐƌŽƐƐͿ͘sĞƌĚĞƌĚŝĞŶƚĞƌŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚƚĞ
ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ ŐŽĞĚŬŽƉĞƌĞ ĞŶ ƐŶĞůůĞƌĞ ƚĞƐƚŵĞƚŚŽĚĞƐ ;ǌŽ ŵŝŶ
ŵŽŐĞůŝũŬŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚŝĞƌƐƚƵĚŝĞƐͿ͘
We moeten hierbij ook rekening houden dat ontwikkeling
heel snel gaat en dat complexere materialen ook andere
eigenschappen hebben.
Hieruit kunnen we concluderen dat er geen één goed
antwoord over toekomstbestendige aanpak is waarbij we
meer moeten nadenken over de veiligheid en gezondheid
ŝŶďĞŐŝŶǀĂŶĚĞŬĞƚĞŶŶů͘^ĂĨĞ/ŶŶŽǀĂƟŽŶƉƉƌŽĂĐŚ͗
Ͳ ϭǥǦǗŐĞƌŝĐŚƚŽƉƉƌĂŬƟƐĐŚĞĂĂŶƉĂŬŝŶďĞŐŝŶǀĂŶƉƌŽĚƵĐƚketen.
Ͳ ϮǖǗŝƐŵĞĞƌŐĞƌŝĐŚƚŽƉƌĞŐĞůŐĞǀĞƌƐ͘
Toekomstbestendige aanpak is dynamiekproductontwikkeůŝŶŐ ĞŶ ƐƚĂƟƐĐŚĞ ĂĂŶƉĂŬ ǀĂŶ ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ ďĞƚĞƌ ŽƉ ĞůŬĂĂƌ
ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ;^ĂĨĞďŝũĚĞƐŝŐŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞͿ͘
Ͳ /ĚĞŶƟĮĐĞĞƌƚ;ŽŶͿǌĞŬĞƌŚĞŝĚǀĂŶŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐͲĞŶŵŝůŝĞƵrisico's in een zo vroeg mogelijk stadium
Ͳ ^ƚƌĞĞŌŶĂĂƌŚĞƚƚŽĞƉĂƐƐĞŶǀĂŶƐƚŽīĞŶŵĞƚŚĞƚůĂĂŐƐƚ
ŵŽŐĞůŝũŬĞŐĞǀĂĂƌ͕ŵĂĂƌŵĞƚĞĞŶŚŽŐĞĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ
- Doelstellingen voor het verminderen van de blootstelling van nanomaterialen aan mens en milieu
Hierbij dient voldoende aandacht/investering aan Safe bij
ĚĞƐŝŐŶͲŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞ ŝŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĂĂŶǁĞǌŝŐ ƚĞ ǌŝũŶ͘
De dialoog tussen regelgevende risicobeoordelaars en
ŝŶŶŽǀĂƚŽƌƐ ĚŝĞŶƚ ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͘ sĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶ
ĚŝĞŶĞŶŚŝĞƌďŝũĂĂŶŐĞůĞŐĚƚĞǁŽƌĚĞŶ;ƵƌŽƉĞĂŶEĂŶŽZŝƐŬ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĞŶĐŽƵŶĐŝůͿ͘dŽƚƐůŽƚǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞkaart dat hiervoor een goede structuur ontwikkeld dient
te worden nl:
- Ontwikkeling van toekomstbestendig besluitvormingskader
Ͳ /ŶƚĞŐƌĞĞƌƚ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ĞŶ ŽƉĞƌĂƟŽnele instrumenten
Ͳ WĂƌƟĐŝƉĂƟĞǀĞĞŶƉƌŽĂĐƟĞǀĞƌŽůǀŽŽƌďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ
- Gebaseerd op bestaande infrastructuur
Ͳ ůůĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ͗ ĐŚĞŵŝĐĂůŝģŶ͕ ďŝŽĐŝĚĞŶ͕ ĐŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶ͕
voeding, geneeskunde, enz.
Ͳ ,ĞƚǀĞƌďŝŶĚĞŶǀĂŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ;hĞŶǁĞƌĞůĚǁŝũĚͿ
Ͳ KǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚ͕ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌ
- Brug tussen kennis en beleid Service voor alle belanghebbenden
ůƐϯǖǗƐƉƌĞŬĞƌǁĞƌĚůĂŝŶWĂƌĚŽŶ͕/D͕ƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚŽŵ
ĞĞŶ ƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚ ͚ŶŐŝŶĞĞƌĞĚ ŶĂŶŽ ŵĂƚĞƌŝĂĂů͗ ƌŝƐŬ
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ďĂŶĚŝŶŐĞŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͛ƚŽĞƚĞůŝĐŚƚĞŶ͘/DŝƐŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞ ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ ƵƌŽƉĞƐĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐĐĞŶƚƌƵŵ ŽƉ ŚĞƚ
ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ŵŝĐƌŽͲĞůĞŬƚƌŽŶŝĐĂ͕ ŶĂŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ĂƌƟĮĐŝĞůĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟĞ͕ŽŶƚǁĞƌƉŵĞƚŚŽĚĞƐĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶǀŽŽƌ
/dͲƐǇƐƚĞŵĞŶ͘ĞǌŝũŶďĞŐŽŶŶĞŶŵĞƚŚĞƚďŽƵǁĞŶǀĂŶƐƚƌƵĐturen waarbij structuren kunnen gebouwd worden met
ĚĞǌĞůĨĚĞŐƌŽŽƩĞĂůƐďŝŽůŽŐŝƐĐŚŵĂƚĞƌŝĂĂů;ŝŶĐů͘ďŽƵǁĞŶǀĂŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ ŵĞƚ ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ďŝŽůŽŐŝƐĐŚ ŵĂƚĞƌŝĂĂůͿ͘
Biomedische toepassingen worden eveneens uitgebouwd
;ǀŝƌĂĂů ŵĂƚĞƌŝĂĂů ĚĞƚĞĐƚĞƌĞŶ͕ ŶĞƵƌŽŶĞŶ ǀĞƌďŝŶĚĞŶ ŵĞƚ
ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶͿ͘
ŝũĚĞǌĞƚŽĞůŝĐŚƟŶŐǁŽƌĚƚŶĂĚƌƵŬŐĞůĞŐĚŽƉŚĞƚƵŝƚǁĞƌŬĞŶ
ǀĂŶĞĞŶƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚ͘,ŽĞŐĂĂŶǁĞŚŝĞƌŵĞĞŽŵŝŶĚĞ
ƉƌĂŬƟũŬ͍ĞŶƐƚĂƉƉĞŶƉůĂŶǁŽƌĚƚďĞƐƉƌŽŬĞŶ͗
Ͳ ^ƚĂƉϭ͗ĂĂŶ ƚĂĨĞů ǌŝƩĞŶ ͚ǁĂƚ ǌŝũŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͍tĂƚǌŝũŶĚĞƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͍/ƐĚŝƚŐĞǀĂĂƌůŝũŬ
ŵĂƚĞƌŝĂĂů͍͛
Ͳ ^ƚĂƉϮ͗ǁĞƌŬƉŽƐƚĂŶĂůǇƐĞ͘
Ͳ ^ƚĂƉϯ͗ƌŝƐŝĐŽĞǀĂůƵĂƟĞĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĂŝƌƐĂŵƉůŝŶŐ͘
Ͳ ^ƚĂƉϰ͗ƵŝƚǁĞƌŬĞŶǀĂŶƉƌĞǀĞŶƟĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͘
ŝũ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ ;ƐƚĂƉ ϭͿ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ
ŵ
 ĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ ŝŶ ŬĂĂƌƚ ŐĞďƌĂĐŚƚ ;ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƟĞ͕
ĚŝƐƉĞƌƐŝĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ ŐƌŽŽƩĞ͕ ƚŽǆŝĐŝƚĞŝƚ͕ ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ
ǀĂŶƚƌĂŶƐŝƟĞŵĞƚĂůĞŶ͕͙Ϳ͘,ŝĞƌďŝũǁĞƌĚĞǀĞŶĞĞŶƐƌĞŬĞŶŝŶŐ
gehouden met nanomaterialen in geaggregeerde of
geaglommeerde toestand. Nanomaterialen die vrijkomen
bij onderhoud van proceskamers of bij breken/klieven van
ǁĂĨĞƌƐ ǁĞƌĚ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ ďŝũ ĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟĞ͘
EĂ ĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟĞ ǀŽůŐƚ ĚĞ ǁĞƌŬƉŽƐƚĂŶĂůǇƐĞ ;ƐƚĂƉ ϮͿ͘
De werkpostanalyse wordt uitgevoerd door iemand met
ŵĞĚŝƐĐŚĞ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ͘ ,ŝĞƌďŝũ ǁŽƌĚĞŶ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ;ďǀ͘
ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ ǀĂŶ ƌĞĂĐƚŽƌͿ ŽƉŐĞƐƉůŝƚƐƚ ĞŶ ŽƉŐĞďŽƵǁĚ Ƶŝƚ
ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƚĂŬĞŶͬĚĞĞůĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ;ďǀ͘ ƐƉŽĞůĞŶ͕ ŽƉĞŶĞŶ͕
ƐůƵŝƚĞŶǀĂŶƌĞĂĐƚŽƌ͕͙Ϳ͘WĞƌƚĂĂŬǁŽƌĚƚŶĂŐĞŐĂĂŶŽĨĞƌĞĞŶ
mogelijkheid is op blootstelling aan engineered nanoŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ ƐƚŽīĞŶ͕ ďŝŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ ƐƚŽīĞŶ ŽĨ
ĨǇƐŝƐĐŚĞ ĂŐĞŶƟĂ͘ ƌ ǁŽƌĚƚ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŐĞŚŽƵĚĞŶ
met de ergonomische risico’s. Na de werkpostanalyse volgt
ĚĞƌŝƐŝĐŽĞǀĂůƵĂƟĞ;ƐƚĂƉϯͿ͘,ŝĞƌďŝũǁŽƌĚƚŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚ
ǀĂŶ ĞĞŶ ƌŝƐŬ ďĂŶĚŝŶŐ ;ŵĞƚ ŚĂǌĂƌĚ ƉŽƚĞŶƟĂů ĞŶ Ğ ǆƉŽƐƵƌĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůͿ͘ Ğ ŚĂǌĂƌĚďĂŶĚ ǁŽƌĚƚ ďĞƉĂĂůĚ ǀŽůŐĞŶƐ ŝƐŽͲ
normen. Naast de hazardband wordt de blootstelling in
ŬĂĂƌƚŐĞďƌĂĐŚƚ;ďǀ͘ƐƉƌĂǇĞŶ͕ŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞŵĂŶŝƉƵůĂƟĞƐ͕͙Ϳ͘
Tijdens de voorstelling wordt het invulformulier van hazard
en exposure assessment getoond. Grotendeels van de
ŐĞǀĂůůĞŶ ƌĞƐƵůƚĞĞƌƚ Ěŝƚ ŝŶ ĞĞŶ ƉƌŽďůĞĞŵƐŝƚƵĂƟĞ ǁĂĂƌĚŽŽƌ
vaak wordt geconcludeerd om te gaan meten nl. bij Likely
ĞŶ WŽƚĞŶƟĂů ƌŝƐŬ ďĂŶĚ͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞǌĞ ŵĞĞƚĐĂŵƉĂŐŶĞͬĂŝƌ
ƐĂŵƉůŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶĐŽŶĚĞŶƐĂƟŽŶƉĂƌƟĐůĞĐŽƵŶƚĞƌƐ;WͿ͕ǁĂĂƌďŝũϭĚƌĂĂŐďĂĂƌĞŶϭǀĞƌƉůĂĂƚƐďĂĂƌ
toestel beschikbaar is. Bij de air sampling wordt uitgevoerd:
Ͳ ůŝŵŝŶĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ ĚŽŽƌ ĐůĞĂŶƌŽŽŵ^ĂĨĞ
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ
Ͳ ĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ŐĞŵĞƚĞŶ ϭͲϯ ŵŝŶ ĞŶ ĚĞ
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƐƚĞĞĚƐϯϬŵŝŶ͘

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

Ͳ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐĞŶŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐĂƟĞ;^D͕dDͿ
 Ž ĞŶ ƐƚĂĂů ǁŽƌĚƚ ĚŽŽƌ ŵŝĚĚĞů ǀĂŶ ŬůĞŝŶ ǌĞĞłĞ ŐĞͲ
nomen
Ͳ sŝĚĞŽ ĨŽŽƚĂŐĞ ƟũĚĞŶƐ ŵĞƟŶŐĞŶ͕ ƐǇŶĐŚƌŽŶĞ ͚ƟŵĞ
stamp’
dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ƵŝƚĞĞŶǌĞƫŶŐ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŐƌĂĮĞŬĞŶ
ŐĞƚŽŽŶĚ ;ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŝĨǀ ƟũĚƐǀĞƌůŽŽƉͿ͘ ,ŝĞƌƵŝƚ ďůŝũŬƚ ĚĂƚ
de conclusies steeds bijzonder moeilijk zijn. Enkele voorďĞĞůĚĞŶ͗ ϭͿ ŝũ ŚĞƚ ŽƉĞŶĞŶ ǀĂŶ ƉƌŽĐĞƐŬĂŵĞƌƐ ŬŽŵĞŶ ǌĞ
ƚŽƚǀƌĞĞŵĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ϮͿŝũĚƌǇǁŝƉŝŶŐŝŶĚĞĐůĞĂŶƌŽŽŵ
ǌŝĞŶǁĞŵĞĞƌŵĂƚĞƌŝĂĂůďŝũƐƟĐŬǇŵĂƚ͘ϯͿĞǌŝĞŶŽŽŬŵĞĞƌ
materiaal uit stofzuigers komen. Dit kan te wijten zijn dat
ŚĞƚ ŵĂƚĞƌŝĂĂů ĐŽůůĞĐƚĞĞƌƚ ŽƉ ŚĞƉĂĮůƚĞƌ ĞŶ ĚĂĂƌŶĂ ĚŽŽƌ
luchtstroom terug los komt. Omwille van het moeilijk
ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶ ĞŶ ŽŶŐĞĂĐŚƚ ŚĞƚ ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵ͕ ďůŝũŌ
ŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵƉƌĞǀĞŶƟĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶƚŽĞƚĞƉĂƐƐĞŶĞŶ
ƚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌĞŶ;ƐƚĂƉϰͿ͘KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞůŝũƐƚŐĞĞŌĐŽůůĞĐƟĞǀĞ
beschermingsmiddelen weer.
Ͳ sŽůŐĞŶ ǀĂŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝĨǀ ǁĂƚ ũĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ďŝũ /D
;ďĞƐƚĂĂƚƵŝƚϰŵŽĚƵůĞƐͿ
Ͳ ^ŝŐŶƉŽƐƟŶŐĞŶůĂďĞůŝŶŐ͘
o Je moet kunnen zien in bedrijf welke gevaren
ǌŝũŶ͘ ^ƟĐŬĞƌƐ ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘ ^ƟĐŬĞƌƐ ďĞƐƚĂĂŶ ŶŝĞƚ ŝŶ
 ƵƌŽƉĂǁĂĂƌĚŽŽƌ/DǌĞǌĞůĨŚĞĞŌŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͘
- Housekeeping – clean workbench
- Gesloten werkomgeving bv. glove box
Ͳ 'ĞǀĞŶƟůĞĞƌĚĞ ŐĞƐůŽƚĞŶ ǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ ďǀ͘ ďŝŽƐĂĨĞƚǇ
cabinet
Ͳ 'ĞĚĞĞůƚĞůŝũŬŐĞƐůŽƚĞŶǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐŵĞƚǀĞŶƟůĂƟĞďǀ͘
fume food, wetbench, …
KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ ůŝũƐƚ ŐĞĞŌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐŵŝĚdelen weer.
Ͳ &&WϯͲŵĂƐŬĞƌƐ
Ͳ ^;ŵĂĂƌǌǁĂƌĞĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞďĞůĂƐƟŶŐͿ
- Tyvekpak en handschoenen
hŝƚ ĚĞ ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ Ěŝƚ ƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ
concluderen dat:
Ͳ ĞĞƌŵŽĞŝůŝũŬŝƐŽŵŶĂŶŽͲƚŽǆŝĐŽůŽŐŝƐĐŚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ƚĞŬƌŝũŐĞŶ;Z,Ϳ
Ͳ ZŝƐŝĐŽĂŶĂůǇƐĞ ;ďĂŶĚŝŶŐͿ ĚŝĞŶƚ ƚĞ ŐĞďĞƵƌĞŶ ĚŽŽƌ ,^
expert
Ͳ ZĞŐĞůŵĂƟŐ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ǀĂŶ ŚĂǌĂƌĚ ďĂŶĚŝŶŐ ĚŝĞŶƚ ŚĞƌͲ
ďĞŬĞŬĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶŝĨǀĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ;ǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶŝŶŐͿ
Ͳ Ğ ŵĞƟŶŐĞŶ ĚŽŽƌ ĞǆƚĞƌŶĞ ůĂďŽ͛Ɛ ƐƚĞĞĚƐ ĚĞ ďĞĚƌŝũĨƐͲ
ŝŶƚĞƌŶĞŵĞƟŶŐĞŶďĞǀĞƐƟŐĞŶ
- Opleiding en sensibilisering van personeel absoluut
noodzakelijk is
Als laatste spreker kwam WĂƵů Žƌŵ͕ ƉĂƌƟŬĞů ƚŽǆŝĐŽůŽŽŐ
;,,hƵƐƐĞůĚŽƌĨͿĞŶŬůŝŶŝƐĐŚĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶEĂŶŽϰŝŵĂŐŝŶŐ͕
ĂĂŶ ďŽĚ ŵĞƚ ĞĞŶ ƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚ Ƶŝƚ ŵĞĚŝƐĐŚĞ ƐĞĐƚŽƌ͕
waarbij nanodeeltjes worden ingebed in een medical
ĚĞǀŝĐĞ Žŵ ǌŝĐŚƚďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ŵĂŶŝƉƵůĂƟĞ ŝŶ DZ/ ŵŽŐĞůŝũŬ
ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ŝƚ ĚĞǀŝĐĞ ŚĞĞŌ ĂůƐ ƚŽǆ ƚĞƐƚĞŶ ǀŽŽƌ & ĞŶ
CE goedkeuring doorstaan, en Borm wil aangeven dat

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ƚĞƐƚƐ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŬĂŶƚĞŶ ŬĞŶƚ͘
,ŝũƉůĞŝƚĞƌǀŽŽƌĚĞƚŽĞůĂƟŶŐǀŽŽƌŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŶĂŶŽĚĞĞůƚũĞƐ
niet alleen op basis van hazard assessment te doen, maar
ĞĞŶ ƚŽƚĂůĞ ƌŝƐŬͲďĞŶĞĮƚ ĂŶĂůǇƐĞ Ƶŝƚ ƚĞ ǀŽĞƌĞŶ͘ Žƌŵ ůŝĞƚ
zien hoe een dergelijke analyse er voor het product van
Nano4Imaging uit kan zien:
- Huidige procedure vindt plaats in cathlab met gebruik
ǀĂŶŝŽŶŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƌĂůŝŶŐ;ZƂŶƚŐĞŶͿĞŶŚŽŐĞĚŽƐŝƐĐŽŶtrast middel.
- Vermijden van straling en contrast een must bij gevoeůŝŐĞƉĂƟĞŶƚĞŶŐƌŽĞƉĞŶ
Ͳ sĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŶĂĂƌ DZ/ ŚĞĞŌ Ěŝƚ ǀŽŽƌĚĞĞů͕
maar instrumenten ontbreken tot nu toe.
Ͳ DĞƚ ďĞŚƵůƉ ǀĂŶ ŝũǌĞƌŽǆŝĚĞ ŶĂŶŽĚĞĞůƚũĞƐ ŬĂŶ ĞĞŶ
ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ǌŝĐŚƚďĂĂƌ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ ĞŶ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶDZ/ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘
Ͳ ŽůĂŶŐ ĚĞ ŶĂŶŽĚĞĞůƚũĞƐ ŶŝĞƚ ǀƌŝũ ŬƵŶŶĞŶ ŬŽŵĞŶ Ƶŝƚ
ĚĞǀŝĐĞ ŝƐ ƌŝƐŝĐŽ ĞƌǀĂŶ Ϭ͕ ĞŶ ŚĞƚ ƌŝƐŝĐŽ ŽƉ ĐŽŵƉůŝĐĂƟĞƐ
ǀĂŶDZ/ǀĞůĞŵĂůĞŶůĂŐĞƌĚĂŶŝŶĐĂƚŚůĂď͘
sĞƌĚĞƌŐĂĨĚĞƐƉƌĞŬĞƌĂĂŶĚĂƚǀĞĞůƚŽĞůĂƟŶŐƐƚĞƐƚƐŵĞƚŵĞĚŝƐĐŚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶŐĞďĞƵƌĞŶŽŶĚĞƌ/^KϭϬ͕ϵϵϯ;ϭͲϭϰͿ͘ŝĞ
tests gebeuren onder GLP en worden alleen gedeeld met
ĚĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞŐĞĂĐĐƌĞĚŝƚĞĞƌĚĞŝŶƐƚĂŶƟĞƐ;ŶŽƟĮĞĚďŽĚǇͿ͘
Veel tox gegevens over materialen zijn derhalve voorhanden, maar kunnen in de huidige regelgeving niet worden
gedeeld. Door het gecontroleerd delen van deze gegevens
kan een enorme besparing worden gemaakt in het gebruik
ǀĂŶƉƌŽĞĨĚŝĞƌĞŶǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞ;ŶĂŶŽͿŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘dĞŶƐůŽƩĞ
vermeldt hij dat in zijn bedrijf in de beginfase veel aandacht
ŝƐŐĞǁĞĞƐƚǀŽŽƌ^&ͲzͲ^/'EǌŽĚĂƚĚĞŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
op de beste manier in het product worden geïntegreerd,
maar ook andere materialen met wellicht een betere
werking bewust zijn uitgesloten.

WĂŶĞůĚŝƐĐƵƐƐŝĞŵĞƚĚĞǌĂĂů
Verschillende vraagstellingen betekent steeds een mooie
opstart en opbouw voor het panel. Enkelen die ter discussie aan bod kwamen:
- Er dient meer data gedeeld te worden. Hierbij dient
een manier gevonden te worden om dit publiek te
maken. Iedere beroepsgroep zou hierbij de vraag omtrent onzekere risico’s dienen te stellen
- Kennis over waar nanodeeltjes naartoe gaan is gekend
en niet nieuw. De vraag wordt hierbij gesteld waarom
ĚŝƚŶŝĞƚƐŶĞůůĞƌŐĂĂƚ;ϮϬũĂĂƌͿ
- De toekomst voor nieuw onderzoeksontwikkeling is
ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌ͘ sƌŽĞŐĞƌ ŬǁĂŵ Ěŝƚ ĞĐŚƚĞƌ ǀĂĂŬ ĞŶŬĞů
ĂĂŶďŽĚ ďŝũ ĨǇƐŝĐŝ͘ DŽŵĞŶƚĞĞů ǁĞƌŬĞŶ ǁĞ ďŝũ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬƌĞĞĚƐŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌ͘
Gedurende deze bijeenkomst hebben de sprekers met
ǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚĞŶ ĞŶ ŵĞƚ ƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůden verschillende invalshoeken van dit thema helder
ĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ďĞůŝĐŚƚ͘ ŽŽƌ ĂĐƟĞǀĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝĞƐ ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ
aanwezige publiek konden we deze onderwerpen verder
ďĞĚŝƐĐƵƐƐŝģƌĞŶ͘
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