
overheid probeert de sociale en economische kansen op 

zij hechten aan de ontwikkeling van nanotechnologie van-

wege de mogelijkheden voor economische groei en sociale 

evenwicht moeten zijn met de risico's, zodat de kansen 

op een verantwoorde manier worden benut. Dit vereist 

gebruiksvriendelijke hulpmiddelen, begeleiding en training 

wetgeving gedurende de volledige levenscyclus in verschil-

lende stadia van de ontwikkeling van nanotechnologie. 

In deze bijeenkomst werd, in samenwerking met de 

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 

Als inleiding werd door , TNO, de volgende 

vragen gesteld omtrent het toepassingsgebied van nano-

materialen: 

Wat weten we nu eigenlijk over de arbo risico’s van 

-

van nanomaterialen en de blootstelling hiervan in kaart 

te brengen. Onder nanomaterialen worden over het 

algemeen materialen verstaan met één of meerdere 

-

materialen worden veelvuldig en graag gebruikt omdat 

 

Goud wordt hier als voorbeeld aangehaald. Nano goud 

exposief terwijl microgoud tegenovergestelde eigen-

 

De nanomaterialen hebben dezelfde massa maar een veel 

lichaam. Hierbij richten we ons qua risico’s nu vooral op 

-

-

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 

-

methodes niet voldoen zijn om nanodeeltjes te meten 

omdat de deeltjes nauwelijks bijdragen aan de massa. Een 

vanwege de kleine toename in het gewicht. Andere meet-

en elektronen micro scopie is een geschikte meetmethode 

voor nanodeeltjes. Een nieuwe uitdaging is vervolgens 

data analyse! 

We kunnen vervolgens op basis van de data de vraag stel-

-

 

Een hogere blootstelling is aanwezig in de gasfase, bij 

kaart te brengen en te beoordelen. 

uit te voeren. Fysische en chemische eigenschappen zijn 

  Bestuurslid CGC
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hierbij van groot belang. OECD-dossiers tonen de com-

plexiteit en uitdagingen aan. Grenswaarden zijn aanwezig, 

grenswaarden. De risicobeoordeling kan bij afwezigheid 

van kennis worden aangepakt volgens control banding toe-

passingen. Hiervoor zijn modellen beschikbaar. Er wordt 

een voorbeeld gegeven van epidemiologisch onderzoek 

-

 

Een beperking van deze studie is dat het aantal werk-

nemers beperkt was. Naast de gevaarsbeoordeling wordt 

aangehaald welke beheersmaatregelen er dienen toe-

gepast te worden nl. dezelfde maatregelen als bij de bloot-

adviezen over welke techniek/ademhalingsbescherming 

tot nadenken: rekening houden met veiligheid in een 

groeperingsbenadering voor nanodeeltjes, hoe houden 

, 

belangrijke vragen gesteld nl. hoe omgaan met onzekere 

En het toekomstbestendige aanpak. 

 Je hoopt dat enkel eenvoudige risico’s 

van eenvoudig tot omstreden. Elk risicotype vraagt om een 

andere betrokkenheid van belanghebbenden. Complexe, 

onzekere en omstreden risico’s vragen om dialoog waarbij 

dat je voldoende data hebt, maar er dient ook een dialoog 

aangegaan te worden met de omgeving zodat verschillende 

‘wikken en wegen’. 

 Passende maatregelen dienen 

genomen te worden uit voorzorg omdat we hier te maken 

hebben met onzekere risico’s: 

-  Wet- en regelgeving op orde krijgen

-  Voorzien van ondersteunende instrumenten voor oa 

werkgevers en werknemers

-  Informeren en toelichten

aanbod bij de eerste spreker. De focus ligt op onoplosbare 

persistente nanodeeltjes. Niet enkel de primaire deeltjes 

het proces. KIRnano wil goed informeren over wat ze 

nastreven nl. verbinding tussen werkvelden en vertaling 

 

-

-  KIRnano informeert: advies aan beleidsmakers, publi-

-  KIRnano signaleert relevante ontwikkelingen op het 

signaleringbrief aan departementen, openbare signa-

dit jaar is de nieuwe REACH annex in werking. De ideale 

wereld is dat de besluitvorming van nanomaterialen geba-

seerd is op experimentele gegevens en kennis over:

-  Kenmerken van nanomaterialen

verklaren en voorspellen

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 

 

-  Verbetering van de data-kwaliteit en -management

blootstelling

-  Toekomstbestendige aanpak

in  elkaar geslagen. Onderzoek van Europese commis-

sie wordt ingezet om testguidelines te ontwikkelen.  

Dit vormt een belangrijk element voor bedrijven om grip 

van lidstaten opgezet te worden om OEL’s te ontwikke-

 

-

-

keuzehulp bij risicobeoordeling en -beheersing van nano-



-

enkele voorbeelden getoond. Hieruit blijkt dat naleving 

te besparen hebben we fundamenteel inzicht nodig in 

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 

-

keten. 

Toekomstbestendige aanpak is dynamiekproductontwikke-

-

risico's in een zo vroeg mogelijk stadium

-  Doelstellingen voor het verminderen van de blootstel-

ling van nanomaterialen aan mens en milieu

Hierbij dient voldoende aandacht/investering aan Safe bij 

De dialoog tussen regelgevende risicobeoordelaars en 

-

kaart dat hiervoor een goede structuur ontwikkeld dient 

te worden nl:

-  Ontwikkeling van toekomstbestendig besluitvormings-

kader

-

nele instrumenten

-  Gebaseerd op bestaande infrastructuur

voeding, geneeskunde, enz. 

-

-  Brug tussen kennis en beleid Service voor alle belang-

hebbenden

-

-

-

turen waarbij structuren kunnen gebouwd worden met 

Biomedische toepassingen worden eveneens uitgebouwd 

-

gehouden met nanomaterialen in geaggregeerde of 

geaglommeerde toestand. Nanomaterialen die vrijkomen 

bij onderhoud van proceskamers of bij breken/klieven van 

 

 

De werkpostanalyse wordt uitgevoerd door iemand met 

mogelijkheid is op blootstelling aan engineered nano-

met de ergonomische risico’s. Na de werkpostanalyse volgt 

normen. Naast de hazardband wordt de blootstelling in 

Tijdens de voorstelling wordt het invulformulier van hazard 

en exposure assessment getoond. Grotendeels van de 

vaak wordt geconcludeerd om te gaan meten nl. bij Likely 

-

toestel beschikbaar is. Bij de air sampling wordt uitgevoerd:
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nomen

stamp’

de conclusies steeds bijzonder moeilijk zijn. Enkele voor-

materiaal uit stofzuigers komen. Dit kan te wijten zijn dat 

luchtstroom terug los komt. Omwille van het moeilijk 

beschermingsmiddelen weer. 

 o  Je moet kunnen zien in bedrijf welke gevaren 

-  Housekeeping – clean workbench

-  Gesloten werkomgeving bv. glove box

cabinet

fume food, wetbench, …

-

delen weer. 

-  Tyvekpak en handschoenen

concluderen dat:

expert

-  Opleiding en sensibilisering van personeel absoluut 

noodzakelijk is

Als laatste spreker kwam 

waarbij nanodeeltjes worden ingebed in een medical 

CE goedkeuring doorstaan, en Borm wil aangeven dat 

 

niet alleen op basis van hazard assessment te doen, maar 

zien hoe een dergelijke analyse er voor het product van 

Nano4Imaging uit kan zien:

-  Huidige procedure vindt plaats in cathlab met gebruik 

-

trast middel. 

-  Vermijden van straling en contrast een must bij gevoe-

maar instrumenten ontbreken tot nu toe. 

-

tests gebeuren onder GLP en worden alleen gedeeld met 

Veel tox gegevens over materialen zijn derhalve voorhan-

den, 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 

vermeldt hij dat in zijn bedrijf in de beginfase veel aandacht 

op de beste manier in het product worden geïntegreerd, 

maar ook andere materialen met wellicht een betere 

werking bewust zijn uitgesloten. 

Verschillende vraagstellingen betekent steeds een mooie 

opstart en opbouw voor het panel. Enkelen die ter discus-

sie 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 om-

trent onzekere risico’s dienen te stellen

-  Kennis over waar nanodeeltjes naartoe gaan is gekend 

en niet nieuw. De vraag wordt hierbij gesteld waarom 

-  De toekomst voor nieuw onderzoeksontwikkeling is 

-

Gedurende deze bijeenkomst hebben de sprekers met 

-

den verschillende invalshoeken van dit thema helder 

aanwezige publiek konden we deze onderwerpen verder 
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