
 
 
Gedrag van nanozilver in het milieu  
Nanozilver kent toepassingen in een toenemend aantal producten, onder andere vanwege de 
antimicrobiële eigenschappen van nanozilver. De toepassingen leiden tot een gestaag 
groeiende stroom van nanozilver naar het milieu. Afhankelijk van de omstandigheden vindt 
omzetting van nanozilver in het milieu plaats, waarbij onder meer giftige zilverionen worden 
gevormd. De vorming van zilverionen heeft geleid tot zorg over de toxiciteit van nanozilver 
voor mens en milieu. Deze zorg is reden geweest voor diverse onderzoeken naar het lot en de 
effecten van nanozilver in het milieu. 
In het overzichtsartikel van Stanford-onderzoeker Levard en collega’s wordt een helder beeld 
geschetst van de momenteel beschikbare kennis over het gedrag van nanozilver in het milieu 
en de daaruit resulterende toxiciteit. Uitgangspunt is dat, gelet op de toepassingen van 
nanozilver, het merendeel van de deeltjes via het effluent van een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater belandt. 
Het artikel beschrijft op heldere wijze het gedrag van nanozilver in het milieu en laat zien dat 
het nanozilver via langzame processen wordt omgezet tot nanodeeltjes van zilversulfide. Dit 
betekent dat, afhankelijk van de snelheid van omzetting van nanozilver naar 
nanozilversulfide, de toxiciteit van de deeltjes verandert (wordt groter). Ook verandert door 
deze omzetting de snelheid waarmee toxische zilverionen vrijkomen. Deze wordt groter. 
Naast dit algemene beeld besteden de auteurs uitgebreid aandacht aan de invloed van coatings 
die op de zilverdeeltjes zijn aangebracht en hun invloed op de stabiliteit en toxiciteit van de 
deeltjes. Die invloed is in het algemeen groot. 
Tenslotte beschrijven Levard en zijn onderzoeksteam de belangrijkste onbekende feiten van 
het gedrag en effecten van nanozilver. Dit is gedaan in de vorm van onderzoeksvragen. 
Belangrijke kennishiaten zijn de snelheid van de omzettingsprocessen van de deeltjes, de 
gevolgen van veranderingen van de coating, en de invloed van de oppervlaktestructuur van de 
nanodeeltjes op het gedrag en de effecten van de nanozilverdeeltjes. 
KIR-overweging: Het overzichtsartikel geeft op een duidelijke wijze de concepten, de kennis 
en de data die in de loop der tijd beschikbaar zijn gekomen voor het kwantificeren van het lot 
en de effecten van nanodeeltjes in het milieu. Deze informatie is direct toepasbaar voor de 
risicoschatting van nanozilver. Verder bieden de benoemde kennishiaten mogelijkheden om 
de internationale onderzoeksagenda te onderbouwen. 
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