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REDACTIONEEL 

 
Nieuwe kennis over de risico's van nanotechnologie implementeren in 
beleidsmaatregelen. Dat is waarover het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat in het voorjaar van 2018 internationaal afspraken wil maken tijdens 
een beleidsconferentie. Uitgangspunt zijn de aanbevelingen uit het ProSafe 
White Paper en de resultaten van het NANoREG-project waarover in deze 
signalering wordt bericht. Een nieuwe fase lijkt aangebroken waarin de 
vruchten moeten worden geplukt van 4 jaar noeste arbeid op het terrein van 
datamanagement, testontwikkeling, risicobeoordelingsmethoden en 
harmonisatie van effectieve teststrategieën. Beide projecten wekken de 
verwachting dat het doel van een kostenefficiënte risicobeoordeling van 
nanomaterialen in zicht is, daarbij verder gefaciliteerd door vervolgprojecten 
als NanoReg2 en Calibrate. Centraal voor het uiteindelijke succes blijft het 
meer toepasbaar maken van REACH voor de beoordeling van nanomaterialen. 
Of de EC daarin ook stappen weet te maken, weten we over een paar 
maanden. Een eerste bescheiden stap op het terrein van informatieverstrekking 
is gezet met de oprichting van het European Union Observatory of 
Nanomaterials (EUON) bij ECHA. 

ALGEMEEN  

COMITÉ RISICOBEOORDELING ADVISEERT EC: TITANIUMDIOXIDE 
VERDACHT KANKERVERWEKKEND BIJ INADEMING 
Naar verwachting besluit de Europese Commissie in 2018 om 
titaniumdioxide te classificeren als “verdacht kankerverwekkend 
(categorie 2) bij inademing”. Deze classificatie is gebaseerd op een 
bewijskracht van zowel dierstudies als epidemiologische gegevens. Het 
Comité Risicobeoordeling geeft aan dat de dierstudies en de bewijslast 
bij de mens onvoldoende is om titaniumdioxide te classificeren als 
“bewezen of verondersteld kankerverwekkend voor de mens” 
(categorie 1a of 1b). De beschikbare informatie laat zien dat de mens 
minder gevoelig lijkt te zijn, maar het Comité Risicobeoordeling geeft 
aan dat kankerverwekkende eigenschappen voor de mens niet 
uitgesloten kunnen worden. Het Comité Risicobeoordeling zag daarom 
voldoende reden voor de voorgestelde classificatie. 
 
Europese classificatie 
 
Stoffen en mengsels worden geclassificeerd op basis van de 
gevaarseigenschappen van de stof of stoffen. Deze classificatie heeft als doel 
werknemers en consumenten te informeren over de aanwezigheid van stoffen 
met bepaalde gevaarseigenschappen, zodat zij hier op een veilige manier mee 
kunnen omgaan, bijvoorbeeld door blootstelling te voorkomen of verminderen. 
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de classificatie van hun stoffen. 
Daarnaast hebben sommige stoffen in Europa een geharmoniseerde 
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classificatie. Lidstaten en bedrijven kunnen een dossier met een voorstel voor 
een geharmoniseerde classificatie van een stof opstellen. Dit voorstel wordt 
beoordeeld door het Comité Risicobeoordeling en vervolgens besluit de 
Europese Commissie in overleg met de lidstaten om de geharmoniseerde 
classificatie op te nemen in Annex VI van de CLP-verordening. Bij de 
beoordeling van de classificatie wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare 
informatie, waaronder bijvoorbeeld het registratiedossier van de betreffende 
stof onder REACH1. Voor een classificatie wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen verschillende blootstellingsroutes, tenzij er aanwijzingen zijn dat 
toxische effecten alleen via een specifieke route worden geïnduceerd. 
 
Titaniumdioxide (TiO2) wordt veelvuldig gebruikt als witte kleurstof (titaanwit) 
in een breed scala aan producten waaronder verven, huishoudelijke producten, 
cosmetica, en als voedingsadditief (E171). De witte kleur van titaanwit wordt 
het best bereikt met deeltjes van 200-300 nm groot. Titaanwit bevat wel een 
fractie aan deeltjes kleiner dan 100 nm, maar omdat deze fractie kleiner is dan 
50% (10-35% van de deeltjes) wordt titaanwit niet gezien als een 
nanomateriaal volgens de Europese Aanbeveling inzake de definitie van een 
nanomateriaal. In veel mindere mate worden andere vormen van TiO2 
toegepast, waaronder TiO2 volledig bestaand uit nanodeeltjes. Het Europese 
Comité Risicobeoordeling (RAC)2  adviseert, op basis van het dossier opgesteld 
door het Franse Agentschap voor Voedsel, Milieu en Arbeidshygiëne en 
Veiligheid (ANSES), de Europese Commissie (EC) om TiO2 te classificeren als 
“verdacht kankerverwekkend (categorie 2) bij inademing”3. ANSES stelde 
oorspronkelijk een zwaardere classificatie voor: “kankerverwekkend (categorie 
1B) bij inademing”4 . De EC besluit naar verwachting in 2018 of het advies van 
het RAC wordt overgenomen. De voorgestelde classificatie geldt voor alle 
vormen van TiO2, ongeacht de specifieke kristalvorm, en de deeltjesgrootte 
(dus zowel TiO2 dat volledig of voor een fractie uit nanodeeltjes bestaat), 
omdat er op basis van de beschikbare data geen aanwijzingen zijn dat de 
gevonden effecten aan een specifieke vorm of grootte van TiO2 gerelateerd 
kunnen worden. Een onderbouwing voor een eventuele differentiatie in 
classificatie op basis van vorm en/of deeltjesgroote ontbreekt derhalve. Het 
International Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO (IARC) heeft TiO2 
al in 2006 geclassificeerd als “mogelijk kankerverwekkend voor mensen bij 
inademing”. Die classificatie was gebaseerd op een drietal dierstudies met 
ratten waarin inademing van TiO2 een toename in longkanker veroorzaakte. 
 
Geen classificatie orale route 
 
Het RAC zag voldoende bewijs om TiO2 alleen te classificeren voor een 
specifieke blootstellingsroute (de inhalatoire route). Op basis van de aan de 
RAC aangeleverde informatie werd voor blootstelling via het maag-darmkanaal 
of via de huid onvoldoende bewijs gevonden om TiO2 als verdacht 
kankerverwekkend te classificeren. Dit komt overeen met het voorstel van 
Frankrijk, en werd in de publieke consultatie van het voorstel ook door de 
                                                                        
1  REACH is de Europese chemicaliënwetgeving, waarin Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische 

stoffen worden geregeld. 
2  Het RAC is o.a. verantwoordelijk voor het voorbereiden van de adviezen van het Europees Chemicaliën Agentschap 

(ECHA) met betrekking tot de risico's van stoffen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu in o.a. de 
geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen (Verordening (EG) Nr. 1272/2008). De definitieve besluiten 
worden door de Europese Commissie genomen. 

3  Categorie 2 betekent dat er beperkt bewijs is dat een stof kankerverwekkend is in dierstudies. De betreffende stof 
wordt daarom verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstelling aan een dergelijke stof wil niet zeggen dat dit 
altijd tot het ontstaan van kanker leidt. 

4  Categorie 1B betekent dat er voldoende bewijs is dat een stof kankerverwekkend is in dierstudies en er wordt 
aangenomen dat deze stof ook kanker kan veroorzaken bij de mens. Blootstelling aan een dergelijke stof wil niet 
zeggen dat dit altijd tot het ontstaan van kanker leidt. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1490258841899&uri=CELEX:32008R1272
https://echa.europa.eu/nl/-/titanium-dioxide-proposed-to-be-classified-as-suspected-of-causing-cancer-when-inhaled
https://echa.europa.eu/documents/10162/6cf0942a-6e18-5ce9-fc95-5cd7fd2fbdad
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol93/index.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1512482963211&uri=CELEX:32006R1907
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1490258841899&uri=CELEX:32008R1272
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andere lidstaten onderstreept. Ook de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA) concludeerde in september 2016 tijdens de her-
evaluatie van TiO2 als levensmiddelenadditief (E171) dat voedingsadditief E171 
niet kankerverwekkend is (na orale blootstelling). 
In recente studies worden nadelige gezondheidseffecten gerapporteerd die 
mogelijk duiden op een kankerverwekkende potentie van TiO2 via de orale 
route. Deze studies zijn niet in het dossier van het RAC meegenomen, en ook is 
er discussie over de interpretatie van deze studies. Zo publiceerde het Franse 
Nationaal Instituut voor Landbouwonderzoek (INRA) in januari 2017 een studie 
over orale blootstelling van ratten aan het levensmiddelenadditief E171 
(titaanwit) dat voor een deel uit nanodeeltjes bestaat. Deze blootstelling leidde 
tot weefselbeschadigingen die met een voorstadium van kanker in de dikke 
darm geassocieerd zouden kunnen worden. Op verzoek van de Franse overheid 
heeft ANSES een opinie opgesteld over de INRA studie. In het begeleidende 
persbericht concludeerde ANSES dat de gevonden weefselbeschadigingen na 
orale blootstelling onvoldoende zijn om TiO2 als kankerverwekkend te 
beoordelen en onderschrijft daarmee de conclusie door het EFSA-panel. ANSES 
acht wel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat TiO2 bij inademen zou kunnen 
leiden tot kanker om tot classificatie over te gaan. Gezien de bevindingen in de 
INRA-studie benadrukt ANSES wel de noodzaak tot nader onderzoek van de 
gezondheidseffecten van E171, in het bijzonder de mogelijke effecten op het 
ontstaan van darmkanker. 
 
Interpretatie inhalatiestudies 
 
In een reactie betwijfelt de TiO2-industrie (verenigd in onder andere de 
Titanium Dioxide Manufacturers Association – TMDA) de noodzaak tot 
classificatie van TiO2. De industrie plaatst vraagtekens bij de beschikbare 
studies in de rat, en betoogt dat vanwege het betere opruimingsmechanisme 
van TiO2 na inhalatie, reële blootstelling van de mens niet zal leiden tot 
longkanker. In deze reactie wordt echter niet helder aangegeven wat nu exact 
de daadwerkelijke blootstelling is aan de verschillende vormen. Ook zou 
volgens de industrie het type tumoren dat in de longen van een rat wordt 
gevonden onder ‘verminderde klaring’-condities niet vergelijkbaar zijn met 
tumoren zoals die in de longen van de mens worden aangetoond. 
 
RIVM/KIR overweging: 
 
Effecten van besluit EC tot classificatie 
 
Alleen voor kankerverwekkende stoffen uit de categorieën 1A en 1B (bewijs op 
basis van respectievelijk gegevens van de mens of voldoende diergegevens) 
verplicht de Arbowetgeving werkgevers op basis van de eventuele classificatie 
tot het nemen van strengere maatregelen om werknemers tegen blootstelling 
op de werkplek te beschermen (in aanvulling op de normale maatregelen). Een 
classificatie als “verdacht kankerverwekkend (categorie 2) bij inademing” heeft 
dus geen directe gevolgen op de werkvloer. Het mogelijke besluit van de 
Europese Commissie om TiO2 te classificeren als “verdacht kankerverwekkend 
(categorie 2) bij inademing” heeft wel gevolgen voor de etikettering van de 
mengsels die TiO2 bevatten (boven 1%), zoals bepaalde 
consumentenproducten met TiO2. De etikettering van consumentenproducten, 
mengsels voor industriële toepassing en biociden die meer dan 1% (op 
volumebasis) TiO2 bevatten, wordt dan uitgebreid met de vermelding ”verdacht 
van het veroorzaken van kanker (inhalatie)” en het pictogram “Schadelijk voor 
de gezondheid”. Deze etikettering geldt voor alle producten die TiO2 bevatten 
boven de 1%. Ook voor producten waarbij geen blootstelling via inhalatie wordt 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4545
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4545
https://www.anses.fr/en/content/titanium-dioxide-nanoparticles-food-additive-e171-biological-effects-need-be-confirmed
https://tdma.info/about-tdma/
https://tdma.info/titanium-dioxide-is-safe/
https://tdma.info/titanium-dioxide-is-safe/
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verwacht. Voor cosmetica geldt dat het gebruik van TiO2 verboden wordt, tenzij 
het specifieke gebruik veilig is bevonden door het wetenschappelijke comité dat 
de veiligheid van cosmetica beoordeelt (SCCS)5 . Voedingsmiddelen vallen niet 
onder REACH6  en het levensmiddelenadditief (E171) is door de EFSA in 
september 2016 als “niet kankerverwekkend” beoordeeld. Daardoor heeft een 
andere classificering geen directe gevolgen voor toepassingen in voedsel. 
 
Interpretatie inhalatiestudies 
 
De studies beoordeeld door het RAC rechtvaardigen het advies om TiO2 te 
classificeren als “verdacht kankerverwekkend (categorie 2) bij inademing”. 
Over interpretatie van inhalatiestudies is vaak discussie, omdat ze meestal zijn 
uitgevoerd in ratten. Deze diersoort is gevoeliger voor het verstoren van het 
biologisch opruimmechanisme bij hoge doseringen (bekend onder de term 
“overload”-condities) ten opzichte van andere diersoorten en de mens. De 
REACH-Guidance geeft aan dat effecten die waargenomen worden bij 
‘overload’-situaties, als relevant voor de mens moeten worden beschouwd, 
tenzij aangetoond kan worden dat dit niet zo is. In de CLP-guidance wordt 
opgemerkt dat relevantie van ‘overload’ in de long in dieren en mensen niet 
duidelijk is en onderwerp van wetenschappelijke discussie. 
Het RAC heeft hier uitvoerig over gesproken en merkt op dat er een verschil is 
tussen een complete verzadiging van de macrofagen en een situatie van 
vertraagde klaring. In de studie waar wel sprake was van vertraagde klaring, 
maar niet van complete verzadiging van de macrofagen, werd bij vrouwelijke 
ratten al een toename in longcarcinomen7 (en andere weefselbeschadiging) 
waargenomen. Mede op grond van deze studie heeft RAC geconstateerd dat zij 
geen informatie heeft om de waargenomen effecten in de rat als niet relevant 
voor de mens te beschouwen. Als verdere onderbouwing voor deze conclusie 
geeft het RAC dat er geen robuuste carcinogeniteitsstudies zijn in andere 
diersoorten dan de rat, dat ophoping ook bij de mens kan optreden, en dat 
relevantie voor de mens van de waargenomen longcarcinomen niet overtuigend 
kan worden weerlegd.  
Het argument van de industrie dat reële blootstelling van de mens niet zal 
leiden tot longkanker is in deze niet relevant. Classificatie van een stof vindt 
uitsluitend plaats op basis van de intrinsieke gevaarseigenschappen van de 
stof, waarbij mogelijke (afwezigheid van) blootstelling geen rol speelt. 
  

                                                                        
5  De SCCS heeft in een opinie in 2014 beoordeeld dat het gebruik van TiO2 nanodeeltjes als uv-filter in 

zonnebrandcrème (tot een maximum concentratie van 25%) geen risico voor de gezondheid oplevert. De toepassing 
van TiO2-nanodeeltjes in sprays is hierin echter nadrukkelijk uitgesloten. Een opinie voor het gebruik in sprays wordt 
naar verwachting binnenkort gepubliceerd. 

6  De Europese chemicaliënwetgeving is vastgelegd in de REACH-Verordening (EG) Nr. 1907/2006) voor registratie, 
evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. 

7  Carcinoom is de medische term voor kwaadaardige woekering van epitheelcellen. Epitheelcellen vormen de buitenste 
cellaag van het lichaam en de bekleding van de verschillende lichaamsholten. 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/appendix_r7a_nanomaterials_en.pdf/
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_206.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1490258841899&uri=CELEX:32006R1907


 

 

Delen van deze publicatie mogen mét bronvermelding worden gebruikt.  
Bron: RIVM, Signaleringsbrief KIR-nano, Jaargang 8 nummer 3, december 2017 

 Pagina 6 van 22 

 

EUROPESE PROJECTEN LEVEREN BELEIDSRELEVANTE METHODEN, KENNIS 
EN DATA 
 
De Europese projecten NANoREG en ProSafe hebben veel bruikbare 
gegevens over nanomaterialen  opgeleverd, met name voor testen en 
beoordelen van mogelijke risico's. Nieuwe internationale projecten 
bouwen voort op deze schat aan gedetailleerde gegevens. Uit de 
ProSafe-aanbevelingen blijkt dat zowel beleidsmakers als 
wetenschappers aan de slag moeten om het potentieel van de data en 
kennis van NANoREG goed te benutten en te implementeren in 
regelgeving. 
 
Wat zijn de effecten en risico's van nanomaterialen voor mens en milieu, en 
hoe moeten deze worden getoetst en beoordeeld in huidige regelgeving? 
Onzekerheid over het antwoord op deze vragen maakt het voor overheden 
moeilijk om beheersmaatregelen af te dwingen en zou tegelijkertijd remmend 
kunnen zijn voor de potentiële nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van 
nanomaterialen. In de recent afgeronde Europese projecten NANoREG en 
ProSafe zijn daarom test- en beoordelingsmethoden kritisch onder de loep 
genomen. Hiervoor is de huidige REACH-wetgeving als referentiekader 
gebruikt. Beide projecten werden door het Nederlandse Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu gecoördineerd. De brede consortia (NANoREG: 59 
partners uit 15 Europese landen; ProSafe: 11 partners uit 11 Europese landen) 
creëren een breed Europees draagvlak voor de bevindingen. 
 
NANoREG 
 
NANoREG heeft veel basale gegevens over de toxiciteit van, en blootstelling 
aan, verschillende nanomaterialen opgeleverd. Daarnaast zijn er 
standaardprotocollen ontwikkeld voor het uitvoeren van toxiciteitstesten en het 
meten van fysisch-chemische eigenschappen. Diverse in-vitrotesten8  en 
andere nieuwe technieken zijn gevalideerd, er zijn nieuwe modellen ontwikkeld 
(bijvoorbeeld voor het vrijkomen van nanomaterialen uit producten), en er is 
een systematiek voor groeperen en read-across9  gerealiseerd. In een zeer 
uitgebreid overzicht (de 'toolbox') worden handleidingen, meetprotocollen, 
modellen en beslisbomen beschreven die behulpzaam zijn bij het aantonen van 
mogelijke risico's van nanomaterialen. Ook zijn eerste verkenningen uitgevoerd 
om vorm te geven aan Safe-by-Design10 . 
Uniek voor een dergelijk omvangrijk EU-project is dat deze kennis vrij 
toegankelijk is via de "NANoREG Results Repository", waarin ook de originele 
experimentele gegevens en testprotocollen zijn te vinden. Het openbare 
eindrapport beschrijft de resultaten van NANoREG en geeft een korte evaluatie 
van het project. 
 
 
 
 
                                                                        
8  In-vitrostudies zijn studies uitgevoerd in cellen afkomstig uit mens of dier. 
9  Groeperen is het proces van het samenbrengen van stoffen in een gezamenlijke groep wanneer ze structureel 

vergelijkbaar zijn met vergelijkbarefysisch-chemische, (eco)toxicologische en milieu gedragseigenschappen of die 
eenzelfde regulier patroon volgen. Read-across is het gebruik van beschikbare informatie over een ‘bronmateriaal’ 
voor het vullen van een hiaat in de informatie voor een ‘doelmateriaal’. Hierbij dienen ‘bronmateriaal’ en 
‘doelmateriaal’ voldoende op elkaar te lijken, niet alleen in uiterlijk, maar ook in gedrag. 

10  Een “safe-by-design-aanpak” is erop gericht om zo vroeg mogelijk in het traject van ontwikkeling van nieuwe 
materialen en/of producten naast verbetering van werking/prestaties ook veiligheidsaspecten mee te laten wegen in 
de (verdere) ontwikkeling van het materiaal/product. 

 

http://www.nanoreg.eu/
http://www.prosafe.org/
http://www.rivm.nl/en/About_RIVM/Mission_and_strategy/International_Affairs/International_Projects/Completed:OP-FC7ELQ-mIhE207luRhQ/NANoREG
http://www.rivm.nl/en/About_RIVM/Mission_and_strategy/International_Affairs/International_Projects/Completed/NANoREG/NANoREG_Results_Repository_sub_page_Final_Report
http://www.rivm.nl/en/About_RIVM/Mission_and_strategy/International_Affairs/International_Projects/Completed/NANoREG/NANoREG_Results_Repository_sub_page_Final_Report
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ProSafe 
 
In ProSafe heeft een groep van internationaal vooraanstaande experts de 
uitkomsten van NANoREG samen met overige beschikbare informatie 
gebundeld en beoordeeld in hoeverre de methoden relevant en betrouwbaar 
zijn. Ook is besproken of de beschikbare methoden voldoende geschikt zijn om 
regelgeving aan te passen voor nanomaterialen. Deze analyse is vastgelegd in 
een zogenaamd Joint Document dat in samenwerking met de OECD tijdens een 
expertconferentie is bediscussieerd om het internationale draagvlak voor de 
getrokken conclusies te verkennen (zie ook Signaleringsbrief KIR-Nano 2017 
nummer 1). De uitkomsten en aanbevelingen vanuit beide projecten zijn 
vastgelegd in een White Paper dat zich richt op Europese beleidsmakers en 
regelgevers. 
Een aantal aanbevelingen is volgens de auteurs noodzakelijk en direct 
uitvoerbaar, waaronder aanpassing/ontwikkeling van OECD-testrichtlijnen op 
basis van testmethoden die in NANoREG ontwikkeld zijn, en het openbaar 
maken van alle data en resultaten uit 'nano-projecten' die met 
gemeenschapsgeld zijn gefinancierd. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan 
om de REACH-wetgeving aan te passen en beter geschikt te maken voor (de 
huidige generatie van) nanomaterialen. 
Om regulering van risico's van stoffen en producten beter toekomstbestendig te 
maken worden voor nanomaterialen opties gegeven die deels in NANoREG en 
ProSafe ontwikkeld zijn, zoals een "safe-by-design-aanpak"11 en een 
risicobeoordeling die meer van prioritering en zorg uitgaat ("concern-based 
testing"). 
Uiteindelijk zullen deze aanbevelingen alleen waarde hebben als ze 
bediscussieerd, beoordeeld en overgenomen worden door organisaties die 
betrokken en/of verantwoordelijk zijn voor toxicologisch onderzoek en 
regelgeving, waaronder de Europese Commissie, Europese lidstaten en OECD.12 
 

RIVM/KIR overweging: 

Het project NANoREG heeft veel kwalitatief bruikbare data en protocollen 
opgeleverd en openbaar beschikbaar gemaakt om de mogelijke risico’s van 
nanomaterialen te onderzoeken. Hierdoor wordt het voor andere 
(inter)nationale projecten mogelijk om (gemakkelijk) voort te bouwen op de 
resultaten van NANoREG. Zo worden op dit moment de resultaten van 
NANoREG onder andere al gebruikt in de EU-projecten NANoREG II en 
caLIBRAte. Deze projecten zullen in navolging van NANoREG hun data op 
dezelfde manier gaan ontsluiten. 
Er zijn echter meer activiteiten nodig om het potentieel van de data en kennis 
van NANoREG goed te implementeren. ProSafe heeft hiervoor aanbevelingen 
gedaan. De waarde daarvan hangt af van het vervolg dat belanghebbende 
partijen hieraan geven. Beleidsmakers kunnen op basis van de aanbevelingen 
aan de slag met implementatie in regelgeving. Wetenschappers zullen hun data 
(nog) gerichter moeten genereren en beter moeten delen om zo op een 
efficiënte wijze de regelgeving en ontwikkeling van testmethoden een gedegen 
wetenschappelijke basis te kunnen geven en de ontwikkeling van veilige 
nanomaterialen te stimuleren. 
  

                                                                        
11  Een “safe-by-design-aanpak” is erop gericht om zo vroeg mogelijk in het traject van ontwikkeling van nieuwe 

materialen en/of producten naast verbetering van werking/prestaties ook veiligheidsaspecten mee te laten wegen in 
de (verdere) ontwikkeling van het materiaal/product. 

12  OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling). 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2017_nummer_1
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2017_nummer_1
http://www.rivm.nl/en/About_RIVM/Mission_and_strategy/International_Affairs/International_Projects/Completed/ProSafe/ProSafe_Deliverables/ProSafe_White_Paper
http://www.nanoreg2.eu/
http://www.nanocalibrate.eu/


 

 

Delen van deze publicatie mogen mét bronvermelding worden gebruikt.  
Bron: RIVM, Signaleringsbrief KIR-nano, Jaargang 8 nummer 3, december 2017 

 Pagina 8 van 22 

 

ECHA LANCEERT DE ONLINE 'EUROPEAN UNION OBSERVATORY FOR 
NANOMATERIALS' 
Nederland heeft samen met een aantal andere Europese landen 
gevraagd om een Europees registratiesysteem voor nanomaterialen. In 
plaats daarvan besloot de Europese Commissie tot oprichting van een 
‘Europees Observatory for Nanomaterials' (EUON). Door het ontbreken 
van verplichte registratie en het ontbreken van specifieke 
productkenmerken in de informatie verwacht KIR-nano dat zonder 
extra inspanningen de bijdrage van de EUON aan vermindering van de 
onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen dan ook klein zal 
zijn.  
 
De Nederlandse overheid heeft samen met andere stakeholders, aan de 
Europese Commissie (EC) gevraagd om een Europees registratiesysteem voor 
nanomaterialen en producten die nanomaterialen bevatten. De EC heeft in 
maart 2016 op basis van een impactstudie (zie Signaleringsbrief KIR-nano 
2014 nummer 2) echter besloten om geen Europees registratiesysteem op te 
zetten, maar bij het Europese Chemicaliënagentschap ECHA een online 
"observatory" voor nanomaterialen in te richten (zie ook Signaleringsbrief KIR-
nano 2016 nummer 2), de 'European Union Observatory for Nanomaterials' 
(EUON). Het belangrijkste doel van de EUON is het bevorderen van 
transparantie over het gebruik en de veiligheid van nanomaterialen. Hiertoe 
wordt bestaande informatie over nanomaterialen die in de EU op de markt zijn 
gebracht op een duidelijke en begrijpbare manier beschikbaar gemaakt voor 
het brede publiek. De EUON wordt in verschillende fases ontwikkeld. 
 
Op 14 juni 2017 lanceerde ECHA de eerste fase van de EUON. In deze eerste 
fase biedt de EUON basisinformatie over de veiligheid, toekomstige 
ontwikkelingen, het onderzoek en de toepassingen van nanomaterialen. De 
EUON zal in de komende jaren (2018-2020) aangevuld worden met informatie 
uit andere bronnen. In eerste instantie uit bronnen die ECHA zelf beheert (de 
registraties voor REACH-, CLP- en Biocidenwetgeving). Vervolgens ook met 
informatie uit andere bronnen. Op dit moment inventariseert ECHA de 
samenwerkingsmogelijkheden met nationale registers voor nanomaterialen in 
verschillende EU-landen (Frankrijk, België, Denemarken en Zweden). 
Daarnaast worden overige informatiebronnen geïnventariseerd, zoals 
bestaande regelgevingskaders (cosmetica, voedsel en 
voedselcontactmaterialen), databases (bijv. e-Nanomapper, NanoDATA), 
wetenschappelijke publicaties, Europese projecten, en vrijwillige bijdrages van 
belanghebbenden (industrie, consumenten en werknemers). Tevens zal er een 
aparte website met informatie voor consumenten beschikbaar komen. 

RIVM/KIR-overweging: 

KIR-nano heeft op verzoek van de Interdepartementale Werkgroep Risico’s van 
Nanomaterialen van de Nederlandse overheid (IWR) een verkenning uitgevoerd 
naar de (mogelijke) consequenties van het besluit van de EC om geen 
Europees registratiesysteem voor nanomaterialen op te zetten maar een 
‘nanomaterials observatory’ in te richten bij ECHA. Uit de verkenning komt naar 
voren dat de EUON door het verzamelen van alle beschikbare informatie over 
risico's van nanomaterialen zou moeten bijdragen aan het verminderen van de 
onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen. Het RIVM verwacht echter 
dat zonder extra inspanningen de EUON nauwelijks zal bijdragen aan een 
vermindering van de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen. 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2014_nummer_2_juli?sp=cXVlcnk9KGtpciBzaWduYWxlcmluZyk7SU5MSUJSQVJZPXRydWU7U0lURUxBTkdVQUdFPW5sO3NlYXJjaGJhc2U9MDtzZWFyY2hyYW5nZT01MDtzZWFyY2hleHByZXNzaW9uPVNJVEVMQU5HVUFHRSBBTkQgSU5MSUJSQVJZIEFORCBTSVRFTEFOR1VBR0U7c29ydGZpZWxkPXB1Ymxpc2hkYXRlO3NvcnRyZXZlcnNlZD10cnVlOw==&query=kir+signalering&pagenr=1&result=rivmp%3A249646
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2014_nummer_2_juli?sp=cXVlcnk9KGtpciBzaWduYWxlcmluZyk7SU5MSUJSQVJZPXRydWU7U0lURUxBTkdVQUdFPW5sO3NlYXJjaGJhc2U9MDtzZWFyY2hyYW5nZT01MDtzZWFyY2hleHByZXNzaW9uPVNJVEVMQU5HVUFHRSBBTkQgSU5MSUJSQVJZIEFORCBTSVRFTEFOR1VBR0U7c29ydGZpZWxkPXB1Ymxpc2hkYXRlO3NvcnRyZXZlcnNlZD10cnVlOw==&query=kir+signalering&pagenr=1&result=rivmp%3A249646
https://echa.europa.eu/nl/home
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2016_nummer_2_juli
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2016_nummer_2_juli
https://euon.echa.europa.eu/nl/
https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach
https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/understanding-clp
https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://www.r-nano.fr/?locale=en
https://www.health.belgium.be/en/environment/chemical-substances/nanomaterials/register
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/MST/Nanoproduktregister
http://www.kemi.se/en/news-from-the-swedish-chemicals-agency/2015/the-swedish-chemicals-agency-proposes-reporting-requirements-for-nanomaterials
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0282&from=EN
http://www.enanomapper.net/
http://www.jiip.eu/dweb/projects/nanodata-providing-services-support-research-and-policy-field-nanosciences-and-nanotechnologies
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/N/Nanotechnologie/Kennis_en_informatiepunt_risico_s_KIR_Nanotechnologie
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Kritische_blik_op_de_European_Union_Observatory_for_Nanomaterials
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Dit komt doordat de EUON geen verplichte registratie kent en sterk leunt op 
gegevens die beschikbaar komen uit de onderliggende bronnen, zoals het 
bestaande regelgevingskader REACH. Dit risico-beoordelingskader is echter nog 
niet geschikt voor nanomaterialen. Daarnaast is de kwaliteit en bruikbaarheid 
van de EUON afhankelijk van het databeheer en het onderhoud van de 
desbetreffende bronnen. 
Door het ontbreken van specifieke productkenmerken in de informatie die door 
de verschillende bronnen wordt verstrekt (alleen brede product– en 
artikelcategorieën en geen merknamen) verwacht het RIVM dat het voor 
consumenten moeilijk blijft om te beoordelen of hij een ‘nanoproduct’ gebruikt, 
en wat de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van dit gebruik zijn. Voor 
werkgevers en werknemers kwam ETUI recent tot een vergelijkbare conclusie. 
Daarmee lijkt EUON, ondanks een aparte website voor consumenten, toch 
voornamelijk relevant voor experts, bevoegde autoriteiten en industrie. 
De overeenkomst tussen de EC en ECHA beslaat een periode van 5 jaar (2016 
– 2020). De EC heeft (nog) geen toezegging gedaan voor de nodige 
budgettaire middelen voor ECHA om de EUON verder te ontwikkelen en 
onderhouden na 2020. Hiermee is de toekomstbestendigheid van de EUON een 
punt van zorg. 

VEILIGE INNOVATIES MET GRAFEEN 
 
Grafeen is een nanomateriaal met veel potentiële  
toepassingsmogelijkheden. De wetenschappelijke en commerciële 
interesse is dan ook groot. De EU investeert 1 miljard euro in een 
onderzoeksprogramma om grafeen van het laboratorium naar 
toepassing te brengen. KIR-nano vindt het van groot belang dat 
beschikbare informatie over veiligheid van grafeen op de juiste manier 
naar buiten wordt gebracht, zodat het al in een vroeg stadium in het 
innovatieproces wordt meegenomen. 
 
In de media wordt grafeen ook wel het wondermateriaal van de 21ste eeuw 
genoemd. Dit koolstof-gebaseerd nanomateriaal is bijna transparant, 1 atoom 
dik, maar toch 100 keer sterker dan staal, zelfs enorm flexibel, hoog elektrisch 
geleidend en ondoordringbaar voor alle gassen. Met recht dus een 
wondermateriaal te noemen. Tot zover de theorie. 
Het blijkt nog moeilijk een kwalitatief goed en toepasbaar grafeen op grote 
schaal te produceren. Wanneer dat wel lukt, is de verwachting dat grafeen en 
grafeen-gebaseerd materiaal tot transformatie van de productie van 
consumenten- en industriële producten zal leiden. Een breed palet aan 
toepassingen is mogelijk, zoals geavanceerde voedselverpakkingen, 
opvouwbare touchscreens voor smartphones en laptops, beschermende 
coatings voor windturbines en schepen, sneller internet, en batterijen met een 
veel hogere capaciteit dan de huidige technieken mogelijk maken. 
Het aantal wetenschappelijke publicaties over grafeen stijgt per jaar en ligt 
momenteel boven de 10.000 per jaar (scopus). Ook lijkt er veel commerciële 
interesse gezien de bijna 20.000 patenten die wereldwijd al zijn aangevraagd 
sinds het jaar 2000 (patentscope). Ook de EU investeert in onderzoek naar de 
technologische mogelijkheden van grafeen. Met een budget van €1 miljard 
vormt het “Graphene Flagship” een nieuwe vorm van gezamenlijk, EU-
gecoördineerd onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van grafeen. Het 
is Europa’s grootste onderzoeksinitiatief ooit. Het Graphene Flagship heeft als 
taak wetenschappers uit academia en industrie samen te brengen met als doel 
binnen tien jaar grafeen vanuit het laboratorium naar de Europese 

https://www.etui.org/
http://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/EU-Observatory-for-Nanomaterials-a-constructive-view-on-future-regulation
http://www.scopus.com/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://www.graphene-flagship.eu/
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maatschappij te kunnen brengen. De EU heeft bij het opzetten van deze 
samenwerking van alle deelnemers vereist dat er voldoende aandacht besteed 
wordt aan de potentiele gezondheidsrisico’s die de ontwikkeling van grafeen 
met zich mee kan brengen. Hierbij wordt het belang van een proactieve 
houding benadrukt om tijdens de ontwikkeling al voldoende inzicht in potentiële 
risico’s voor werkers, consumenten en milieu te krijgen. 
De termen “Safe innovation” en “Safe(r)-by-Design” zijn momenteel populair 
binnen het veld van nanotechnologie. Deze termen worden gebruikt voor het 
beschrijven van benaderingen die al in een vroeg stadium van het 
innovatieproces aandacht besteden aan veiligheidsaspecten van het te 
ontwikkelen product. Deze benaderingen hebben naast het verminderen van de 
potentiele veiligheidsrisico’s ook als doel om het ‘idea-to-market’-traject 
efficiënter te laten verlopen. 
Om dit mogelijk te maken is in een recent verschenen artikel van het RIVM niet 
alleen onderzocht welke mogelijkheden er zijn om aandacht te besteden aan 
veiligheidsaspecten bij de ontwikkeling van grafeen en grafeen bevattende 
producten, maar worden deze mogelijkheden vervolgens ook zo optimaal 
mogelijk gekoppeld aan specifieke stappen in het innovatieproces. Op deze 
manier dient het artikel als een overzicht op het gebied van veiligheid en 
daarnaast ook als handleiding voor het informeren en begeleiden van 
innovators op het gebied van veiligheid gedurende het gehele 
ontwikkelingsproces. 

KIR/RIVM-overweging: 

Reviews over de veiligheid van een materiaal worden normaliter geschreven op 
basis van de toxicologische studies die voorhanden zijn. Dit heeft tot gevolg dat 
veel van deze reviews over het algemeen gericht zijn aan toxicologen, of 
risicobeoordelaars. Echter, in de praktijk zijn deze mensen niet bij elke stap in 
het innovatieproces betrokken. Om doelgroepen aan te spreken die nauwer 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe materialen is het daarom van 
grote waarde dat beschikbare informatie over veiligheid van grafeen op de 
juiste manier naar buiten wordt gebracht, zodat het ook in de vroege stappen 
van het innovatieproces zijn weerklank vindt. Met andere woorden, de 
informatie moet ook herkenbaarder zijn voor innovators en degenen die hen 
adviseren over de veiligheid van producten, processen, en afvalbehandeling. 
Om deze reden is de mening van innovators belangrijk voor ons. Reacties zijn 
bijzonder welkom en kunnen gestuurd worden naar kir-nano@rivm.nl. 
 

 
 

http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.7b04120
mailto:kir-nano@rivm.nl


 

 

Delen van deze publicatie mogen mét bronvermelding worden gebruikt.  
Bron: RIVM, Signaleringsbrief KIR-nano, Jaargang 8 nummer 3, december 2017 

 Pagina 11 van 22 

 

CONSUMENT  EN VOEDING 

'FUNCTIONAL FOODS': NANO-IJZER VOOR TOEVOEGING AAN 
LEVENSMIDDELEN 
IJzertekort bij mensen is wereldwijd een probleem. Door toevoeging 
van ijzer aan voedingsmiddelen kan dit tekort worden aangevuld. Uit 
recent onderzoek blijkt de toepassing van nano-ijzer hiervoor 
veelbelovend. Wel is meer onderzoek naar de mogelijke 
gezondheidsrisico’s van nano-ijzer bij de mens nodig, voordat 
toepassing van nano-ijzer op brede schaal in voedingsmiddelen kan 
worden toegelaten. 
 
Nanotechnologie biedt mogelijkheden op het gebied van ‘functional foods’13. 
Een tekort aan ijzer vormt wereldwijd nog altijd een probleem, met name voor 
vrouwen. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in Europa, waar 1 op de 
5 vijf jonge vrouwen een ijzertekort heeft. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld 
vermoeidheid, hoofdpijn en bloedarmoede. Het is bewezen dat het toevoegen 
van ijzer aan voedingsmiddelen ijzertekort tegen gaat, maar de manier waarop 
dit veelal gebeurt, is niet optimaal. Conventioneel wordt ijzersulfaat (FeSO4) 
gebruikt bij ijzerverrijking, maar dit geeft hinderlijke smaakeffecten. Ook wordt 
ijzer-EDTA gebruikt, waaruit het ijzer echter slecht door het lichaam wordt 
opgenomen. Andere mogelijkheden zijn onder meer verrijking met ijzerfosfaat 
(FePO4) of ijzeroxides, maar beide hebben een lage oplosbaarheid (wat ook de 
toepassing in voedingsmiddelen bemoeilijkt) en bovendien wordt het ijzer uit 
deze verbindingen slecht door het lichaam opgenomen. Onderzoekers van het 
Zwitserse ETH Zürich publiceerden in het voorjaar van 2017 twee 
wetenschappelijke artikelen over de toepassing van nanotechnologie bij de 
ijzerverrijking van voedingsmiddelen. Het eerste artikel naar de veiligheid van 
nanodeeltjes van ijzerfosfaat, welke beter oplosbaar zijn dan conventionele 
ijzerfosfaatdeeltjes, en een tweede naar de stabiliteit en effectiviteit van een 
samengesteld materiaal van nano-ijzerdeeltjes (Fe) en fibrillen gemaakt uit 
wei-eiwitten. 
 
Nanodeeltjes van ijzerfosfaat 
 
De nanodeeltjes van ijzerfosfaat combineren het ontbreken van hinderlijke 
smaakeffecten van conventionele ijzerfosfaatdeeltjes met een hoge 
biobeschikbaarheid van ijzer. In het onderzoek werden ratten via de voeding 
gedurende 90 dagen blootgesteld aan verschillende groottes van nanodeeltjes 
van ijzerfosfaat in een concentratie van 35 mg Fe/kg voedsel, of een 10 keer 
hogere concentratie (die overeenkomt met een dosis circa 100 maal hoger dan 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vrouwen), of aan de ‘gouden 
standaard’ ijzersulfaat als controle. Halverwege en aan het einde van de studie 
werden bloedwaarden gecontroleerd om de ijzerstatus te bepalen, en aan het 
einde werd de stapeling van ijzerdeeltjes in verschillende weefsels bepaald en 
histopathologie verricht. Er werden daarbij geen toxische effecten opgemerkt. 
Er was geen significant verschil in ijzeropname en –status tussen de 
ijzersulfaatgroep en de groepen nanodeeltjes van ijzerfosfaat, wat aangeeft dat 
de nanodeeltjes van ijzerfosfaat even effectief lijken bij ijzerdeficiëntie als de 
conventionele methode met ijzersulfaat. 

                                                                        
13 ‘Functional foods’ zijn voedingsmiddelen waarbij een bestanddeel toegevoegd of juist verwijderd is om de 

gezondheidswaarde van dat product te verbeteren. 

http://dx.doi.org/10.1080/17435390.2017.1314035
http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2017.58
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Samengesteld materiaal van nano-ijzer en fibrillen 
 
Het samengesteld materiaal van nano-ijzerdeeltjes (Fe) en fibrillen is, in 
tegenstelling tot metallische nano-ijzerdeeltjes (Fe), wel stabiel in 
voedingsmiddelen. De fibrillen zijn gemaakt van het eiwit beta-lactoglobulin, 
afkomstig uit een bijproduct uit de zuivel industrie (melkwei). In het zure 
milieu van de maag lossen zowel het eiwit als de nano-ijzerdeeltjes op en 
kunnen de ontstane ijzerionen gemakkelijk worden opgenomen. In een 
dierstudie, waarbij ratten met ijzerdeficiëntie werden blootgesteld aan dit 
materiaal via de voeding (in een concentratie van circa 10 of 20 mg Fe/kg 
voedsel gedurende 15 dagen) leidde dit tot een hoge biobeschikbaarheid, 
vergelijkbaar met die van gelijke concentraties van de ‘gouden standaard’ 
ijzersulfaat. Ten opzichte van ijzersulfaat waren er geen significante verschillen 
in bloedwaarden, of ijzerstapeling in verschillende organen ten opzichte van 
gelijke concentraties ijzersulfaat. 

KIR/RIVM overweging: 

De beide Zwitserse studies tonen veelbelovende resultaten voor het verbeteren 
van de ijzerstatus14 bij ijzerdeficiëntie via nano-ijzertoepassingen. Om beter 
zicht te krijgen op eventuele risico’s van dergelijke nano-ijzerdeeltjes voor de 
mens zal er goed gekeken moeten worden naar de vorm waarin ijzer in het 
maagdarmkanaal wordt opgenomen: als ijzerion of als deeltje. In het geval dat 
ijzerdeeltjes worden opgenomen, zal met name naar de mogelijke stapeling in 
bepaalde organen moeten worden gekeken, ook op langere termijn, omdat de 
potentiële risico’s door levenslange blootstelling bij mensen mogelijk niet goed 
door een sub-chronische studie in ratten, zoals bijvoorbeeld is uitgevoerd voor 
de nanodeeltjes van ijzersulfaat, afgedekt kan zijn. 
IJzeroxides en ijzerhydroxides die zijn toegelaten als levensmiddelenadditief 
(E172) kunnen mogelijk ook nanodeeltjes bevatten, zoals bleek uit de her-
evaluatie door de EFSA in 2015. Het concreet en doelbewust toepassen van 
nano-ijzer in voedingsmiddelen is echter nog niet bekend. Gezien het 
maatschappelijk nut en de commerciële mogelijkheden ligt een dergelijke 
toepassing in de toekomst wel voor de hand. Vooral voor het bestrijden of 
voorkomen van anemie in ontwikkelingslanden of bijvoorbeeld voor het 
verrijken van vegetarische vleesvervangers, omdat vlees van nature een 
belangrijke bron is van ijzer. 
 
Voordat een dergelijke toepassing mogelijk zal zijn, zal er wel eerst een 
toelating van de betreffende nano-ijzermaterialen door EFSA moeten zijn, aldus 
de ‘Novel food’-wetgeving. Hierbij zal een risico-batenafweging ook een rol 
spelen, omdat bij een te hoge inname van ijzer (“iron overload”), acuut of op 
de langer termijn, nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden. 
Nanodeeltjes van ijzeroxide worden op meer terreinen toegepast in de mens. 
Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden als contrastmiddel voor MRI-
beeldvorming15. De verdeling en ophoping van nano-ijzer, en daarmee de 
toxiciteit, kan echter anders zijn dan van conventioneel ijzer (niet in 
nanovorm). 

                                                                        
14 De ijzerstatus duidt het gehalte van ijzer in het bloed aan, als ook de voorraad opgeslagen ijzer in het lichaam. 
15  MRI-beeldvorming wordt gebruikt om organen in het lichaam zichtbaar te maken (voor medische doeleinden). 

http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4317
http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4317
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31997R0258
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NIEUW NANODEELTJE ALS UV-FILTER IN ZONNEBRANDCRÈME? 
Onderzoekers ontwikkelden een kunstmatige nanovorm van melanine 
met dezelfde eigenschappen als natuurlijke melanine. Het onderzoek 
richtte zich op toepassing in behandeling van huidaandoeningen, maar 
in verschillende media werd ook een mogelijke toepassing als 
natuurlijke uv-filter in zonnebrandcrème gepresenteerd. Of het 
daarvoor ook geschikt is, is nog niet onderzocht. Ook eventuele 
milieueffecten zijn in het onderzoek nog niet meegenomen. 
 
Uv-filters in zonnebrandcrème, zoals het veelgebruikte filter oxybenzone, 
kunnen schade toebrengen aan het milieu. Dagblad Trouw vestigde onlangs 
nog de aandacht op het afsterven van koraal als gevolg van deze UV-filter in 
zonnebrandcrème die van de huid afspoelt tijdens het zwemmen in zee. Recent 
verscheen een wetenschappelijke publicatie over onderzoek naar een nieuw 
nanodeeltje, dat mogelijk kan worden gebruikt als bescherming tegen uv-
straling. Dit onderzoek werd in verschillende media met gejuich ontvangen 
onder de koppen “revolutionaire nieuwe zonnebrandcrème“ en “de ultieme 
natuurlijke zonnebrandcrème“. 
 
Kunstmatige melanine 
 
De onderzoekers ontwikkelden een kunstmatige vorm van melanine. Melanine 
wordt geproduceerd door gespecialiseerde huidcellen (melanocyten genoemd) 
en verplaatst zich vervolgens naar de huidcellen van de opperhuid. Daar hoopt 
het zich op rond de celkern en beschermt het DNA van de cel door schadelijke 
uv-straling weg te vangen. Deze ophoping van melanine in de huid is de 
oorzaak van het “bruin worden” in de zon. 
Het door de onderzoekers ontwikkelde nanodeeltje heeft dezelfde 
eigenschappen als natuurlijke melanine. In celtesten bleken deze nanodeeltjes 
zich op dezelfde manier te verplaatsen en op te hopen rond de celkernen van 
huidcellen als natuurlijk melanine. Bovendien bleken de deeltjes ook 
bescherming te bieden tegen uv-straling. De onderzoekers zien daarom 
mogelijkheden om dit nanodeeltje in te zetten bij de behandeling van 
melanine-gerelateerde huidziekten als vitiligo (een huidziekte waarbij er witte 
vlekken ontstaan vanwege een lokaal gebrek aan pigment) en albinisme. De 
onderzoekers zelf hebben toepassing van dit nanodeeltje als uv-filter in 
zonnebrandcrème niet besproken. 

RIVM/KIR overweging: 

Het nanodeeltje dat door dit onderzoeksteam is ontwikkeld kan natuurlijke 
melanine goed nabootsen. Bij de celtesten zijn verschillende controlestappen 
ingebouwd waaruit blijkt dat het nanodeeltje zich precies zo gedraagt als 
natuurlijk melanine. Het gebruik van dit synthetische melanine in 
therapeutische toepassingen, zoals de auteurs voorstellen, lijkt dus een 
realistische mogelijkheid. Recente publicaties, zoals het artikel in Dag blad 
Trouw, roepen vragen op over mogelijke milieurisico’s van huidige uv-filters. 
Dit wijst wellicht ook op de noodzaak van alternatieven voor deze uv-filters. 
Niettemin zullen ook de potentiele milieurisico’s van mogelijke alternatieven 
beoordeeld moeten worden, waarbij het feit dat het deeltje veel lijkt op een 
natuurlijk deeltje (melanine) uiteraard geen garantie geeft op afwezigheid van 
effecten in het milieu. Dit is een aspect dat eerst nader onderzocht zal moeten 
worden. 
 

https://www.trouw.nl/groen/koraal-sterft-af-door-de-zonnebrandcreme-van-toeristen%7Eafd8484d/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.6b00230
https://www.upi.com/Science_News/2017/05/17/Revolutionary-new-sunscreen-features-melanin-mimicking-nanoparticles/3351495026521/
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/uc_san_diego_chemists_create_the_ultimate_natural_sunscreen
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/uc_san_diego_chemists_create_the_ultimate_natural_sunscreen
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OVERZICHT INFORMATIE NODIG VOOR TIJDIGE EN VEILIGE 
BEOORDELING VAN NANO-INGREDIËNTEN IN COSMETICA 
Er worden steeds meer nanomaterialen gebruikt in cosmetica. Deze 
worden vooraf altijd beoordeeld op veiligheid. Adequate beoordeling 
van een product is afhankelijk van de beschikbaarheid van goede data. 
De Europese Commissie heeft daarom in een checklist vastgelegd 
welke informatie minimaal aangeleverd moet worden om tot tijdige en 
betrouwbare risicobeoordeling te kunnen komen. Of de checklist 
voldoende handvatten geeft voor een efficiënter en sneller 
beoordelingsproces zal de toekomst uit moeten wijzen. 
 
Om de veiligheid van de consument te garanderen reguleert de EU 
Cosmeticaverordening 1223/2009, bepaalde categorieën cosmetische 
ingrediënten. Dit zijn o.a. de ingrediënten kleurstoffen, uv-filters en 
conserveermiddelen (in de Annexen van de Cosmetica Verordening), de lijst 
van 26 potentiële allergenen (zie SCCS/1459/11) en elk nanomateriaal in een 
cosmetisch ingrediënt. 
Om de nano-ingrediënten van cosmetica goed te kunnen beoordelen moeten 
fabrikanten van cosmetica daarover informatie aanleveren. Het is van enorm 
belang dat de dossiers zo compleet mogelijk zijn en data bevatten die relevant, 
adequaat en van voldoende kwaliteit zijn om een risicobeoordeling te kunnen 
uitvoeren. Welke informatie dat minimaal is, staat beschreven in een checklist 
die het wetenschappelijk comité voor consumentenveiligheid (Scientific 
Committee of Consumer Safety, SCCS) van de Europese Commissie in maart 
2017 heeft gepubliceerd16. 
De recent gepubliceerde checklist (SCCS/1588/17) bevat de parameters die 
essentieel zijn voor de SCCS-evaluatie van cosmetische ingrediënten, 
waaronder nanomaterialen. 
Er zijn checklists voor: 

- karakterisering van het nanomateriaal 
- benodigde toxiciteitsstudies 
- essentiële elementen in de blootstellingsschatting. 
Voor de materiaalkarakterisering wordt er expliciet onderscheid gemaakt 
tussen het oorspronkelijke nanomateriaal, het nanomateriaal zoals verwerkt in 
het ingrediënt of product, en het nanomateriaal zoals verwerkt in 
onderzoeksmateriaal voor toxiciteits- en blootstellingstesten. Voor elk van deze 
drie materiaalvormen moet de checklist worden ingevuld. Het doel van deze 
checklist(s) is ervoor te zorgen dat zowel de dossierindieners als de SCCS snel 
kunnen beoordelen of de dossiers compleet zijn en of ze relevante en adequate 
data bevatten. De checklists moeten eraan bijdragen dat het proces van 
veiligheidsbeoordeling verder wordt gestroomlijnd en dat er tijd en geld 
bespaard wordt voor zowel de dossierindiener als de SCCS. 
 
De richtlijnen voor de testmethoden van cosmetische ingrediënten en de 
veiligheidsbeoordeling ervan staan beschreven in de SCCS Notes of Guidance 
(9e revisie, SCCS/1564/15). 
De Cosmeticaverordening regelt ook specifiek het gebruik van nanomaterialen 
in cosmetische producten. De Verordening voorziet in een definitie van een 
nanomateriaal onder Artikel 2(1)(k) en vereist dat de EC op de hoogte wordt 
gesteld van het potentieel gebruik van een nanomateriaal in een product, 
uiterlijk 6 maanden voor het op de markt brengen van het cosmetisch product 

                                                                        
16 De checklist is een onderdeel van het document “Checklists for Applicants submitting dossiers on Cosmetic 

Ingredients to be evaluated by the SCCS” (SCCS/1588/17), waarin beschreven staat welke informatie nodig is om 
voor alle ingrediënten in cosmetica een betrouwbare veiligheidsbeoordeling te kunnen uitvoeren. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_210.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_210.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_210.pdf
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met nanomaterialen. Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van het 
nanomateriaal, zal de EC naar de SCCS stappen voor een wetenschappelijke 
opinie. De Verordening vereist verder dat het cosmetisch product met 
nanomaterialen wordt geëtiketteerd (naam van het ingrediënt op het etiket 
gevolgd door ‘nano’ tussen haakjes). 
De SCCS heeft eerder een specifiek richtsnoer (SCCS/1484/12) gepubliceerd 
met de belangrijkste elementen die overwogen moeten worden bij indiening 
van een veiligheidsdossier van een nanomateriaal in cosmetica. Daarnaast is er 
een SCCS-memorandum beschikbaar over de relevantie, adequaatheid en 
kwaliteit van de data in zulke veiligheidsdossiers (SCCS/1524/13). 

RIVM/KIR overweging: 

In steeds meer cosmetische producten worden nanomaterialen gebruikt, 
bijvoorbeeld als uv-filter of kleurstof. Cosmetische producten met potentieel 
gevaarlijke chemische ingrediënten worden van te voren beoordeeld door een 
onafhankelijk wetenschappelijk comité (de SCCS). Adequate beoordeling van 
veiligheid van een product is afhankelijk van de beschikbaarheid van goede 
data. Omdat de ontwikkelde richtsnoeren nogal lijvige documenten zijn met 
veel informatie, heeft de SCCS besloten een serie checklists te publiceren 
waarin het basispakket aan data die dienen aangeleverd te worden, is 
samengevat. Ook in andere kaders (bv. OECD, REACH, EFSA) wordt gewerkt 
aan een minimale set van informatievereisten om een gedegen inschatting te 
kunnen maken van het risico van (de toepassing van) nanomaterialen. Deze 
minimale datasets komen voor een groot deel overeen met de hier beschreven 
dataset voor cosmetische producten. De Cosmeticawetgeving verschilt van 
andere kaders in het feit dat er geen dierproeven meer mogen worden 
uitgevoerd tijdens de veiligheidsbeoordeling. Wel mag onder bepaalde 
omstandigheden informatie uit dierstudies uit andere kaders gebruikt worden. 
De checklist die nu is gepubliceerd door de SCCS geeft voor alle partijen meer 
duidelijkheid in wat er minimaal nodig is aan data om een beoordeling uit te 
voeren. Indien er voor een robuuste veiligheidsbeoordeling meer data nodig 
zijn, dan kunnen nieuwe studies worden gevraagd aan de dossierindiener. Of 
de nieuw gepubliceerde checklist voldoende handvatten geeft voor een 
efficiënter en sneller beoordelingsproces zal de toekomst uit moeten wijzen. 

 
 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_s_005.pdf
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_142.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how_to_register_nano_en.pdf
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GEZONDHEID 

NANODEELTJES KUNNEN VANUIT DE LONGEN IN HET BLOED 
TERECHT KOMEN 
Onderzoek naar inademing van nanogouddeeltjes toont aan dat deze in 
de wanden van bloedvaten terecht kunnen komen. Hoe kleiner de 
deeltjes, hoe makkelijker ze in het bloed terecht kunnen komen. Het is 
aannemelijk dat hart- en vaatziekten daardoor kunnen verergeren. 
 
Nanodeeltjes kunnen door inademing via de longen in de bloedbaan terecht 
komen. Wetenschappers van de universiteit van Edinburgh en het RIVM hebben 
hiervoor bewijs gevonden in mens- en dierstudies. Gezonde vrijwilligers en 
patiënten met aderverkalking werden gedurende 2 uur door inademing 
blootgesteld aan gouddeeltjes (5-30 nm). Binnen 24 uur na de blootstelling 
werden de nanodeeltjes in bloed en urine gedetecteerd en 3 maanden later 
werden er nog steeds nanodeeltjes van goud in het bloed en urine gevonden. 
Deze nanodeeltjes hoopten zich op in de wand van bloedvaten waar al een 
ontsteking of aderverkalking aanwezig was. Dit werd aangetoond door een stuk 
weefsel van de halsslagader van een patiënt de dag na de blootstelling te 
verwijderen en te analyseren. De grootte van de deeltjes maakte daarbij zeker 
een verschil: de kleine deeltjes (5 nm) kwamen veel makkelijker in het bloed 
terecht dan de grotere deeltjes (30 nm). 

RIVM/KIR-overweging: 

Het feit dat na inademen deeltjes de bloedbaan kunnen bereiken en daarbij 
vooral in de zieke delen van bloedvaten blijven steken, kan leiden tot 
verergering van hart- en vaatziekten. Dit heeft dan ook grote implicaties voor 
het risicobeheer bij het gebruik van nanomaterialen. Anderzijds kan dit 
mechanisme ook worden gebruikt om een medicijn effectief bij het zieke 
weefsel te krijgen door het te koppelen aan bijvoorbeeld gouddeeltjes. De 
studie beschrijft niet in hoeverre nanodeeltjes die via andere opnameroutes 
(huid of maag-darmkanaal) in het bloed terecht komen, bijdragen aan het 
beschreven mechanisme. Dit is echter wel aannemelijk, omdat het effect is 
gerelateerd is aan de concentratie in het bloed en niet afhankelijk is van de 
opnameroute. Opvallend is de bevinding dat het relatief lang duurt voordat 
deze nanodeeltjes weer uit het lichaam zijn verwijderd. 
Onderzoek zal moeten uitwijzen of ook andere nanodeeltjes zich vergelijkbaar 
ophopen in het lichaam en op deze manier een factor kunnen zijn bij het 
optreden van cardiovasculaire aandoeningen. 

https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b08551
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MEDISCHE TOEPASSINGEN 

TRENDS IN ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN 
NANOGENEESMIDDELEN IN DE VERENIGDE STATEN 
De Amerikaanse overheid houdt sinds de jaren 70 de toepassing van 
nanomaterialen in geneesmiddelen bij in een databank. Daaruit blijkt 
dat het aantal aanvragen en markttoelatingen in deze periode gelijk is 
gebleven. Het RIVM onderzocht de situatie in Europa. Hier komt 
hetzelfde beeld uit naar voren. 
 
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) houdt de aanvragen voor 
toepassing van nanomaterialen in geneesmiddelen in de VS bij in een 
databank. 
De criteria die de FDA daarbij hanteert zijn: 

1. betreft het materialen of eindproducten met een afmeting tussen de 1 
en 100 nm, of 

2. betreft het materialen met een afmeting tot 1000 nm, met 
eigenschappen die (mede) toegeschreven worden aan de afmeting van 
het materiaal. 

Uit een recente analyse van deze databank blijkt dat er in totaal 359 aanvragen 
voor geneesmiddelen met nanomaterialen zijn ingediend bij de FDA (tussen 
1970 en 2015). Hoewel de laatste twee decennia een toename van het aantal 
aanvragen laat zien, blijft de markttoelating van het aantal geneesmiddelen 
met nanomaterialen gelijk. Veel van de aanvragen komen dus niet verder dan 
de onderzoeksfase. 
De nanomaterialen hebben verschillende functies in de geneesmiddelen zoals 
bv. geneesmiddeldrager, actief farmaceutisch ingrediënt of hulpstof. De 
grootste klasse van producten waren liposomale formuleringen, gevolgd door 
nanokristallen en emulsies. Opvallend is dat het type producten niet sterk 
veranderd is tussen 1970 en 2015. Dit geldt zowel voor het type nanomateriaal 
(liposomen gevolgd door nanokristallen) als het type toepassing. Toepassingen 
zijn vooral behandeling van kanker, ontstekingen, immuunaandoeningen en 
pijnbestrijding. Ook de toedieningsroute is onveranderd vooral intraveneus en 
oraa). Wel is het zo dat er de laatste jaren een toenemende trend is in het 
gebruik van meer complexe structuren. Bij het merendeel van de 
nanomaterialen was de deeltjesgrootte 300 nm of kleiner. In de afgelopen 5 
jaar is het percentage geneesmiddelen dat nanomaterialen van 300 nm of 
kleiner bevat toegenomen. 

RIVM/KIR overweging: 

In 2015 heeft het RIVM een soortgelijke analyse gepubliceerd met daarin een 
overzicht van het aantal en type nanogeneesmiddelen dat in Europa op de 
markt toegelaten is of in een klinische studie wordt getest. De resultaten uit dit 
onderzoek zijn grotendeels vergelijkbaar met de resultaten uit deze studie van 
de FDA-databank. De FDA heeft de databank met aanvragen voor 
nanogeneesmiddelen opgezet om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen, en 
zich op basis hiervan te kunnen voorbereiden op beoordelingen van 
toekomstige nieuwe producten. Ook andere internationale regelgevers, zoals 
het European Medicines Agency, Health Canada en de Japanse overheid, volgen 
de ontwikkeling met nanogeneesmiddelen en hun bijzondere eigenschappen. 

https://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/default.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/
https://www.canada.ca/en/health-canada.html
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Bevindingen en inzichten over nanogeneesmiddelen worden onder andere actief 
gedeeld in de “Nanomedicines Working Group“ van het “International 
Pharmaceutical Regulators Forum (IPRF)”, waarin het RIVM ook deelneemt. Dit 
soort onderzoek is belangrijk om innovaties in nanogeneesmiddelen tijdig te 
signaleren, en ze op een adequate en veilige wijze toe te kunnen laten tot de 
markt. 

MILIEU 

POTENTIE VAN NANO-IJZER VOOR BODEMSANERING 
Nano-ijzer is geschikt voor toepassing in de sanering van vervuilde 
gronden en het onderliggende grondwater. Bij deze toepassing van 
nanodeeltjes komen de deeltjes per definitie in het milieu terecht. 
Daarom is ook aandacht nodig voor het gedrag en de eventuele 
effecten van de gebruikte nanodeeltjes. Dit was het onderwerp van een 
recent afgerond EU-project: NanoRem. Recent is ook de 
toepasbaarheid van nano-ijzer voor de zuivering van met olie 
verontreinigd water experimenteel aangetoond. 
 

NanoRem 

Het NanoRem-project richtte zich op het gebruik van ijzerdeeltjes in de  
nanovorm voor bodemsanering en onderzocht het gehele traject van 
toepassing op laboratoriumschaal tot toepassing in een proefopstelling in het 
veld (‘pilot scale’). In zes casestudies is aangetoond dat de toepassing van 
nano-ijzer effectief is voor sanering van vervuilde grond. Naast de technische 
ontwikkeling van gemodificeerde nano-ijzerdeeltjes is ook gewerkt aan het 
vaststellen van de milieu-impact van de deeltjes, de risicoanalyse, en de 
duurzaamheid van deze toepassing van nanodeeltjes. 
De informatie en tools die tijdens het project zijn ontwikkeld, zijn onlangs ter 
beschikking gesteld voor een breder publiek via de website nanorem.eu. De 
toolbox en documenten op de website laten zien hoe nanodeeltjes ingezet 
kunnen worden voor saneringsdoeleinden en hoe hierbij rekening gehouden 
dient te worden met potentiele ongewenste effecten van deze deeltjes. Tot nu 
toe zijn in het NanoRem-project geen nadelige effecten gevonden voor bodem- 
of waterorganismen. 
In mei 2017 heeft het Amerikaanse milieuagentschap (US Environmental 
Protection Agency, USEPA) deze toolbox gepromoot voor toepassing in de 
Verenigde Staten. USEPA geeft daarbij aan dat de toolbox geschikt is voor 
gebruik door beleidsmakers, consultants en eigenaren van vervuilde grond. 
 
Watersanering 
 
Behalve voor bodemsanering is recent aangetoond dat een bepaald type 
gemodificeerde nano-ijzerdeeltjes ook geschikt zijn voor het opruimen van 
oliedruppels uit water. Dit onderzoek heeft nog een experimenteel karakter, 
maar laat duidelijk zien dat nanodeeltjes die én magnetisch én positief geladen 
zijn oliedruppels effectief kunnen verwijderen. 

https://www.i-p-r-f.org/index.php/en/working-groups/nanomedicines-working-group/
https://www.i-p-r-f.org/index.php/en/working-groups/nanomedicines-working-group/
https://www.i-p-r-f.org/index.php/en/working-groups/nanomedicines-working-group/
http://nanorem.eu/
http://nanorem.eu/
https://clu-in.org/techdirect/td052017.htm
http://dx.doi.org/10.1007/s11051-017-3826-6
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Oliedruppels hebben een negatieve lading, waardoor ze door elektrostatische 
krachten aan de positief geladen nanodeeltjes worden gebonden. De met olie 
verontreinigde deeltjes kunnen vervolgens met een magneet uit het water 
worden gehaald. Texaanse onderzoekers hebben aangetoond dat een 
contacttijd van niet meer dan 5 seconden voldoende is om 99.9 % van de 
oliedruppels uit verontreinigd water te verwijderen. De onderzoekers geven 
verder aan dat het ook mogelijk is om de magnetische nanodeeltjes negatief te 
laden. Dit kan door een andere polymere coating op de deeltjes aan te 
brengen. Negatief geladen deeltjes kunnen bijvoorbeeld lood uit drinkwater 
halen. 

RIVM/KIR-overweging: 

Het schoonmaken van bodem en water is een potentieel zeer nuttige 
toepassing van nanomaterialen. Om te beoordelen of deze toepassing ook 
geschikt is om op grote schaal in te zetten, moet niet alleen gekeken worden 
naar het nut ten op zichtte van bestaande technieken, maar ook naar de 
mogelijke risico’s voor mens en milieu. Het NanoRem-project heeft deze risico’s 
onderzocht. Bij de onderzochte deeltjes zijn geen nadelige effecten aangetoond 
voor water- en bodemorganismen. Echter, behalve directe risico’s dienen 
hierbij ook mogelijke indirecte nadelen worden gewogen, als bijvoorbeeld 
binding van essentiële nutriënten tot deficiënties gaat leiden. Dit is extra 
relevant omdat de nanomaterialen bij sanering vaak direct in het milieu terecht 
komen. De NanoRem-toolbox is een aansprekende applicatie van nanodeeltjes 
voor de specifieke toepassing in bodem- en grondwatersanering. Het is echter 
belangrijk dat deze ook verder ontwikkeld wordt, om de zich snel 
ontwikkelende kennis over de verspreiding van effecten van nanomaterialen in 
deze toolbox te integreren. De methode voor berekening van de verspreiding 
van nanomaterialen zoals gebruikt in de toolbox is bijvoorbeeld nog onderwerp 
van discussie in de wetenschappelijke gemeenschap. 
 

REGELGEVING 

ECHA PUBLICEERT NIEUWE AANPASSINGEN REACH-
GUIDANCE VOOR NANOMATERIALEN 
ECHA heeft vijf documenten gepubliceerd om Registranten te helpen 
bij het opstellen van hun REACH-dossiers voor nanomaterialen. Het 
RIVM waardeert de daadkracht van ECHA. De Guidances zijn een 
belangrijke stap voorwaarts in het omgaan met nanomaterialen in 
REACH, maar tonen ook aan dat aanpassing van de REACH-Bijlagen 
noodzakelijk is om een eind te maken aan de onzekerheid over het 
registreren van nanomaterialen onder REACH en de onzekerheid over 
het veilig gebruik van deze materialen. Ook het trage proces rond 
herziening van de definitie van nanomaterialen draagt bij aan een 
aanhoudende onzekerheid over het reguleren van het veilig gebruik 
van deze materialen. 
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ECHA heeft vijf documenten gepubliceerd om registranten te helpen bij het 
opstellen van hun REACH-dossiers voor nanomaterialen. De laatste deadline 
van geleidelijk geïntegreerde stoffen die al op de interne markt zijn is 31 mei 
2018 (voor stoffen <100 ton per jaar). De verwachting is dat deze deadline 
voor de meeste nanomaterialen zal gelden. 
Het betreft twee nieuwe documenten en drie al bestaande documenten zijn 
aangepast. 
 
Nieuw 
 
Een nanospecifieke “Appendix to Chapter R.6 of the Guidance on Information 
Requirements and Chemical Safety Assessment (QSARs and grouping of 
chemicals)“. Dit document geeft advies over de beoordeling van een stof op 
basis van beschikbare gegevens van andere (nano)vormen van dezelfde stof, 
en hoe dit goed te kunnen onderbouwen. 
How to prepare registration dossiers that cover nanoforms – best practices. Dit 
document geeft aanbevelingen om in dossiers een goed onderscheid te maken 
tussen verschillende nanovormen en hoe dit op een consistente manier wijze te 
rapporteren. Het document was oorspronkelijk bedoeld als een Guidance-
document, maar als gevolg van een uitspraak van de Board of Appeal over 
titaniumdioxide (zaak A-011-2014), publiceert ECHA dit als een adviserende 
‘Wegwijzer’. 
 
Aangepast 
 
ECHA publiceerde drie updates van al bestaande appendices bij de Guidance 
voor Informatievereisten en Chemische Veiligheidsbeoordeling (met betrekking 
tot humane en milieueindpunten) voor de hoofdstukken R.7a, R.7b en R.7c van 
de “Endpoint Specific Guidance”. Deze appendices zijn aangepast op grond van 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en ECHA’s ervaringen in controle op 
naleving van dossiers en in stofevaluaties. 

RIVM/KIR overweging: 

RIVM waardeert de daadkracht van ECHA. Het RIVM heeft aan de 
totstandkoming van deze documenten bijgedragen door commentaar te geven 
in publieke consultaties en deelname aan discussies in de zogeheten Partner 
Expert Groups (PEGs) waarin lidstaten, industrie en ngo’s vertegenwoordigd 
zijn (zie ook Signaleringsbrief KIR-Nano 2016 nummer 3). De Guidances zijn 
een belangrijke stap voorwaarts in het omgaan met nanomaterialen in REACH, 
maar laten ook zien dat meer nodig is om de vereiste gegevens voor 
nanomaterialen te verkrijgen. 
Er is geen wettelijke basis voor het vereisen van gegevens die nodig zijn om 
onderscheid te kunnen maken tussen verschillende nanovormen (grootte, vorm 
en oppervlaktechemie). Dat bleek uit de uitspraak van de Board of Appeal in 
zaak A-011-2014 (zie ook Signaleringsbrief KIR-Nano 2017 nummer 2). ECHA 
heeft daarom moeten besluiten om de aanbevelingen voor het onderscheiden 
van verschillende nanovormen te publiceren als een ‘Wegwijzer’ en niet als 
Guidance. 
Gezien het belang van de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen 
verschillende vormen, ook in toepassing van de nieuw gepubliceerde 
(aangepaste) Guidance-documenten, wijst dit wederom op de absolute 
noodzaak van aanpassingen van de REACH-Bijlagen. Het uitblijven van deze 
aanpassingen leidt tot aanhoudende onzekerheid over het registreren van 
nanomaterialen onder REACH en daarmee tot aanhoudende onzekerheid in de 
beoordeling van veilige productie en gebruik van deze materialen. Op 9 oktober 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/appendix_r6_nanomaterials_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/appendix_r6_nanomaterials_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/appendix_r6_nanomaterials_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how_to_register_nano_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/a3beed31-ab30-dcf1-1f86-7467f6b09a20
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/appendix_r7a_nanomaterials_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/appendix_r7b_nanomaterials_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/appendix_r7c_nanomaterials_en.pdf
http://www.rivm.nl/media/knb/signaleringsbrieven/Kir-nano-2016-3.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2017_nummer_2_juli/Specifiek_karakteriseren_van_nanomaterialen_onder_REACH_niet_vereist
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jongstleden heeft de Europese Commissie het langverwachte voorstel tot 
aanpassing van de REACH Annexen gepubliceerd voor publieke consultatie en 
ter voorbereiding op discussies in het REACH-Comité. De verwachting is dat 
deze discussies niet voor de jaarwisseling zullen worden afgerond en 
goedkeuring van de lidstaten (in het REACH-Comité) zal dus niet eerder dan in 
het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. 
 
Minstens zo belangrijk is een definitie van nanomaterialen. De Commissie is al 
in 2013 gestart met een herziening van haar eerdere Aanbeveling 
(2011/696/EU), maar ook dit proces verloopt traag. Pas recent heeft de 
Commissie in een ‘Roadmap’ gepubliceerd, waarin zij een tijdspad schetst, 
maar de verwachting daarin is dat de definitie pas in het eerste kwartaal van 
2018 zal zijn aangepast. Vervolgens zal deze definitie nog moeten worden 
verankerd in wet- en regelgeving, om daadwerkelijk van betekenis te zijn. Dit 
draagt bij aan een aanhoudende onzekerheid in de regulering van materialen 
(welke materialen vallen nu wel of niet onder REACH), en maakt het voor 
REACH-registranten voor de 2018-deadline zeer lastig om hierop te anticiperen 
en op basis van de nieuwe ECHA-Guidance een ook voor nanomaterialen 
gedegen REACH-dossier aan te leveren. 
 

UITSPRAAK ECHA'S KAMER VAN BEROEP IN BESLUIT STOFEVALUATIE 
SILICA 
De Kamer van Beroep van ECHA heeft 4 van de 5 door het 
lidstatencomité van ECHA gestelde vereisten voor het aanleveren van 
gegevens van synthetisch amorf silica (SAS) verworpen. Het verzoek 
voor een 90-dagen toxiciteitsstudie met inhalatieblootstelling aan vier 
vormen van pyrogeen SAS is gebleven. Het besluit toont aan dat de 
huidige REACH-Verordening tekortschiet voor nanomaterialen. 
 
Eind 2014 is door het lidstatencomité van ECHA het stofevaluatiebesluit 
genomen ten aanzien van de vele vormen van synthetisch amorf silica (SAS) 
(zie Signaleringsbrief KIR-Nano 2015 nummer 1), het eerste stof-
evaluatiebesluit voor een nanomateriaal. 
De nadruk van het besluit ligt op het aanleveren van verschillende 
karakteristieken (zoals grootte en oppervlaktechemie) van de verschillende 
vormen van SAS in het REACH registratiedossier. In 2015 heeft een groep van 
35 EU-gevestigde bedrijven aan de Kamer van Beroep van ECHA gevraagd om 
dit besluit van ECHA te verwerpen. 
De Kamer van Beroep van ECHA heeft nu een uitspraak gedaan in de zaak over 
het nanomateriaal SAS en heeft vier van de vijf informatieverzoeken in ECHA’s 
besluit verworpen. Het verzoek voor een 90-dagen-toxiciteitsstudie met 
inhalatieblootstelling aan vier vormen van pyrogeen SAS is niet verworpen. Er 
is bewijs uit een bestaande 90-dagen-inhalatiestudie dat pyrogeen SAS (een 
van de vier typen SAS) nadelige effecten in de lever geeft. Het is nog 
onduidelijk hoe relevant deze bevindingen zijn voor alle andere niet-geteste 
vormen van SAS, mogelijk zijn er nog schadelijker vormen van SAS. De 
gevraagde inhalatiestudie kan daar verder antwoord op geven en is daarom 
gerechtvaardigd volgens de Kamer van Beroep. 
 
De Kamer van Beroep heeft het informatieverzoek met betrekking tot de 
verschillende karakteristieken van de verschillende vormen van SAS 
verworpen. Voor een deel van de typen SAS is er onvoldoende bewijs dat ze 
gevaarlijke eigenschappen hebben en er een mogelijke zorg is. Daarnaast is 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4925011_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:NL:PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4513169_mt
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2015_nummer_1_maart
https://chemicalwatch.com/57787/information-requests-dismissed-in-reach-nano-case?q=echa+sas
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onvoldoende beschreven hoe de gevraagde gegevens verder gebruikt gaan 
worden om de toxiciteit te bepalen. Om vergelijkbare redenen is ook het 
verzoek om meer informatie over het gebruik van de verschillende vormen 
verworpen. Tenslotte was ook informatie gevraagd over vormen van SAS die 
een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan (een zogeheten coating). Deze 
vormen hebben mogelijk andere eigenschappen en andere toxiciteit dan de 
vormen zonder coating. Echter, volgens de Kamer van Beroep was er 
onvoldoende onderbouwing voor toxiciteit van deze vormen van SAS en is een 
algemene zorg niet voldoende. Ook deze vragen zijn daarom verworpen. 

RIVM/KIR-overweging: 

Het besluit toont aan dat de huidige REACH-verordening tekortschiet voor 
nanomaterialen. Er is onder de huidige wetgeving geen verplichting om 
informatie te geven over de eigenschappen van verschillende nanovormen van 
een stof. Zonder deze informatie, en zonder voldoende informatie over de 
toxicologie van de nanovormen, is het echter lastig om te onderbouwen of er 
een specifieke zorg is voor de gezondheid van mens en milieu. En zonder 
specifieke zorg kan er via een stofevaluatie geen informatie worden opgeëist. 
Deze uitspraak komt bijna vier maanden na de uitspraak m.b.t. de 
dossierevaluatie van titaniumdioxide (zie Signaleringsbrief KIR-Nano 2017, 
nummer 2). Uit die uitspraak bleek dat ECHA onder de huidige REACH-
verordening niet specifiek mag vragen wat de eigenschappen van de nanovorm 
van een stof zijn. Nu blijkt dat ook via een stofevaluatie niet zomaar informatie 
kan worden geëist. Aanpassing van de Bijlagen van REACH is daarom 
essentieel. 
Discussies over aanpassing van REACH zijn al een aantal jaren gaande, en op 9 
oktober jongstleden heeft de Europese Commissie het langverwachte voorstel 
tot aanpassing van de REACH Annexen gepubliceerd voor publieke consultatie 
en ter voorbereiding op discussies in het REACH-Comité. De verwachting is dat 
deze discussies niet voor de jaarwisseling zullen worden afgerond en 
goedkeuring van de lidstaten (in het REACH-Comité) zal dus niet eerder dan in 
het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. 
 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2017_nummer_2_juli
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Signaleringsbrief_KIR_nano/Signaleringsbrief_KIR_nano_2017_nummer_2_juli
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4925011_en
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