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INLEIDING

Nanotechnologie is een nieuwe manier van materialen maken. Met behulp van 
nanotechnologie kunnen vaste stoffen heel gericht en op zeer kleine schaal, namelijk  
1 x 10-9 meter, voorzien worden van allerlei gewenste nieuwe eigenschappen: bolletjes, 
cilinders, driehoekjes, kristallen variërend in grootte en bestaande uit iedere gewenste 
chemische samenstelling, met bijvoorbeeld een betere geleiding, groter oppervlak, of 
andere kleur dan het uitgangsmateriaal.

De toepassingen van nanotechnologie zijn eindeloos. Coatings van nanokoolstofbuisjes 
worden aangebracht op tennisrackets om ze steviger te maken, of op bureaubladen om deze 
krasvast te maken. Titanium dioxide wordt al tijden toegevoegd aan zonnebrandcrème als 
UV filter, maar in nanovorm wordt het materiaal efficiënter en bovendien kleurloos in plaats 
van wit. Ook voor de geneesmiddelenindustrie is nanotechnologie uitermate interessant. 
Zo maakt men bijvoorbeeld nanobolletjes van zilver, die met hun antibacteriële werking 
aangebracht worden op verband voor brandwonden om zo ontstekingen te voorkomen. 
Medicijnen die in hun originele vorm moeilijk op de gewenste plek terechtkomen, 
kunnen verpakt worden in kleine silicabolletjes die wél bepaalde biologische barrières 
kunnen passeren. Om na te gaan of deze bolletjes daadwerkelijk bij het doelorgaan 
terechtgekomen zijn, kunnen de bolletjes bovendien voorzien worden van een label dat in 
het lichaam gevolgd kan worden, of van antilichamen die specifiek binden aan cellen van 
het doelorgaan.

Veel toepassingen zijn nog in ontwikkeling, maar er verschijnen steeds meer producten 
op de markt die gemaakt zijn met behulp van nanotechnologie, waaronder alledaagse 
gebruiksproducten voor consumenten zoals tandpasta, anti-zweetsokken en de reeds 
genoemde zonnebrandcrème. Mensen worden dus al dagelijks aan dit soort materialen 
blootgesteld en de verwachting is dat dit de komende tijd sterk zal toenemen. 

Met de populariteit van nanotechnologie groeit ook de bezorgdheid over de veiligheid 
van deze veelbelovende nanomaterialen voor de volksgezondheid. Nanodeeltjes zouden 
bijvoorbeeld mogelijk DNA-schade aan kunnen richten. Voor ‘gewone’ stoffen geldt dat de 
risico’s voor mens en milieu grondig in kaart moeten worden gebracht voordat men ze op de 
markt mag brengen. Een onderdeel van dit risicobeoordelingsproces is vaak het testen van 
de stof in verschillende dierproeven. Op basis hiervan wordt een veilig blootstellingsniveau 
afgeleid. In principe gelden dezelfde regels voor nanomaterialen, maar het is onduidelijk 
wanneer een ‘nieuw’ nanomateriaal getest moet worden. Nanomaterialen bestaan 
vrijwel altijd uit chemische samenstellingen die als ‘gewone’ stof veilig zijn bevonden 
en vaak al lange tijd worden toegepast. Een voorbeeld: zilver wordt al eeuwen gebruikt 
in sieraden zonder dat hier nadelige gevolgen van bekend zijn. Zouden nanobolletjes 



196

Nederlandse samenvatting

van ditzelfde metaal dan wél een risico vormen? Dat zou kunnen! Het nanomateriaal 
zilver heeft namelijk andere eigenschappen dan het metaal zilver, zoals een hogere 
antibacteriële activiteit. Bovendien kunnen de zilverbolletjes die in een verband op een 
open wond worden aangebracht door hun kleine afmetingen op eerder ontoegankelijke 
plekken in het menselijk lichaam terechtkomen. Men zou ervoor kunnen pleiten dat alle 
nanomaterialen een nieuw risicobeoordelingsproces moeten ondergaan voordat ze op 
de markt gebracht mogen worden. De variatiemogelijkheden voor nanomaterialen zijn 
echter gigantisch. Een nieuw risicobeoordelingsproces voor ieder nieuw materiaal zou een 
groot aantal proefdieren en geld kosten. Ook zou dat de veelbelovende mogelijkheden 
van deze technologie belemmeren. Er zijn dus dringend snellere en efficiëntere manieren 
nodig om de mogelijke risico’s van nanomaterialen in kaart te brengen.

In dit proefschrift hebben we drie methoden onderzocht die de risicobeoordeling van 
nanomaterialen efficiënter zouden kunnen maken:

1) De mogelijkheid om in vitro testen (testen met cellen afkomstig van proefdieren 
of mensen) te gebruiken om onderscheid te maken tussen meer en minder toxische 
nanomaterialen.

2) De mogelijkheid om veiligheidsgegevens van één nanomateriaal te gebruiken 
voor een ander nanomateriaal met dezelfde chemische samenstelling maar van andere 
afmeting.

3) Het vinden van een geschikte maat (massa, oppervlakte, aantal deeltjes) om een 
dosis nanomaterialen in uit te drukken, waaruit bijvoorbeeld één blootstellinglimiet voor 
meerdere, verschillende nanomaterialen afgeleid kan worden.

IN VITRO TESTEN VOOR DE RISICOBEOORDELING VAN NANOMATERIALEN

In vitro testen worden vaak genoemd als mogelijkheid om voor de risicobeoordeling alvast 
een onderscheid te maken tussen meer en minder toxische nanomaterialen. Deze testen 
maken gebruik van cellen (vaak afkomstig van rat, muis of mens) die in het laboratorium 
gekweekt kunnen worden en waarmee een bepaalde biologische respons (bijvoorbeeld 
de vorming van ontstekingsmarkers, of celdood) gemeten kan worden. In hoofdstuk 2 
hebben we op basis van een systematische vergelijking van gepubliceerde in vitro studies 
met nanomaterialen bekeken of deze testen mogelijk geschikt zijn een rol te spelen in de 
risicobeoordeling van nanomaterialen.

Een belangrijk onderwerp dat uit deze literatuuranalyse naar voren kwam, was 
dat de manier van blootstellen in in vitro test mogelijk niet representatief is voor de 
blootstelling die daadwerkelijk in mensen plaatsvindt. Dit geldt vooral voor in vitro testen 
die gebruikt worden om effecten van nanomaterialen in de long te onderzoeken. De 
meeste in vitro testen maken namelijk gebruik van cellen die gekweekt worden onder 
een laag celkweekmedium waaraan de te onderzoeken nanomaterialen toegevoegd 
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worden. In de long vindt de blootstelling van cellen echter plaats via de lucht. Daarin 
gedragen deeltjes zich anders dan in vloeistof. Ze gaan bijvoorbeeld meer klonteren, 
waardoor de blootstelling anders wordt. Bovendien wordt bij in vitro testen vaak serum 
met eiwitten aan het celkweekmedium toegevoegd. Deze eiwitten gaan op het oppervlak 
van de nanodeeltjes plakken en kunnen hierdoor het klonteren van deeltjes beïnvloeden. 
Ook kunnen oppervlakte gerelateerde eigenschappen zoals reactiviteit van de deeltjes 
veranderen. Dit soort eiwitten is in de long echter niet aanwezig. Kortom, in vitro 
testsystemen waarbij cellen ‘ondergedompeld’ zijn in eiwitbevattend celkweekmedium 
zijn mogelijk niet geschikt om effecten op longcellen te onderzoeken. Daarom wordt door 
verschillende onderzoeksgroepen gewerkt aan de ontwikkeling van in vitro testsystemen 
waarin cellen via de lucht kunnen worden blootgesteld. Voor blootstellingen die leiden tot 
opname van nanomaterialen in de bloedsomloop, zijn ondergedompelde testsystemen 
waarschijnlijk relevanter, omdat cellen in rest van het lichaam ook in contact staan met 
eiwitbevattende vloeistof, in tegenstelling tot die in de long. 

Toch blijkt het ook voor deze routes lastig om gegevens uit verschillende gepubliceerde 
studies met elkaar te vergelijken. Sommige nanomaterialen zijn niet goed te combineren 
met bepaalde types testen. Verder hebben de verschillende studies een uiteenlopende 
keuze in verschillende types testen, celtypes en blootstellingduur; dit beïnvloedt de 
uitkomst van experimenten. Bovendien kunnen concentraties waarbij effecten gezien 
worden in vitro niet zonder meer vertaald worden naar concentraties in vivo, waardoor 
er niet direct veilige blootstellinglimieten voor mensen uit afgeleid kunnen worden. Ook 
zijn er nog geen geaccepteerde in vitro testen beschikbaar om bijvoorbeeld effecten op 
de voortplanting en op het immuunsysteem te bestuderen. Een risicobeoordeling van 
nanomaterialen volledig baseren op in vitro studies is dus nog niet mogelijk. Het gebruik 
van in vitro testen is daarom vooralsnog vooral nuttig om de toxiciteit van deeltjes 
onderling te vergelijken, in het bijzonder voor effecten die relevant zijn voor deeltjes die 
opgenomen worden in het lichaam.

VEILIGHEIDSGEGEVENS VAN ÉÉN NANOMATERIAAL GEBRUIKEN VOOR 
EEN NANOMATERIAAL MET ANDERE AFMETINGEN

Een andere manier om het aantal testen met nanomaterialen terug te dringen, is het 
gebruiken van veiligheidsgegevens van één nanomateriaal voor de risicobeoordeling van 
andere nanomaterialen. Dit kan als er een verband wordt gevonden tussen een bepaalde 
eigenschap van het nanomateriaal en de effecten die het teweegbrengt. In hoofdstuk 3 
tot en met 5 hebben we onderzocht of de effecten van nanodeeltjes van silica groter zijn 
naarmate de nanodeeltjes kleiner zijn. In hoofdstuk 6 hebben we hetzelfde gedaan voor 
nanodeeltjes van zilver. We hebben gebruik gemaakt van een aantal in vitro testen die 
relevant zijn voor in het lichaam opgenomen deeltjes, daarbij rekeninghoudend met de 
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in hoofdstuk 2 genoemde factoren die de uitkomsten van dit soort testsystemen kunnen 
beïnvloeden. 

In vitro testsystemen
Alle nanomaterialen die we hebben meegenomen in het onderzoek zijn uitgebreid 
beschreven. Voor ieder nanomateriaal zijn in ieder geval de morfologie, primaire en 
hydrodynamische grootte(distributie), concentratie, oppervlaklading en reactiviteit van 
de deeltjes bepaald. Ook hebben we vastgesteld dat de nanodeeltjes vrij waren van 
bacteriële besmettingen en mogelijk toxische productieresiduen. De biologische effecten 
van deze goed beschreven deeltjes hebben we vervolgens in een aantal verschillende in 
vitro testen bestudeerd.

Om algemene toxische effecten van deeltjes op cellen te bepalen, hebben we twee 
cytotoxiciteitstesten gebruikt. Met de WST-1 test kan bepaald worden of de metabolische 
activiteit van cellen daalt na blootstelling aan nanodeeltjes. Schade aan celmembranen 
is bepaald met behulp van de LDH test. Deze testen zijn uitgevoerd in minstens twee 
verschillende celtypes. Ten eerste hebben we voor een macrofaag gekozen, omdat deze 
celtypen een belangrijke rol in het lichaam spelen bij het opruimen van deeltjes. Als een 
meer algemeen celtype zijn ook fibroblasten meegenomen in het onderzoek.

Effecten van blootstelling aan fijn stof worden vaak geassocieerd met ontstekingen in 
de long waarbij radicalen en - al dan niet gerelateerd hieraan - ontstekingsmarkers zoals 
cytokines gevormd worden. In het huidige onderzoek hebben we de vorming van deze 
markers gemeten in macrofagen na blootstelling aan nanomaterialen.

De potentie van nanomaterialen om DNA-schade te veroorzaken hebben we bepaald 
met twee in vitro testen die ook vaak gebruikt worden voor de risicobeoordeling van 
‘gewone’ stoffen: de micronucleus test en de genmutatie test. 

Tenslotte hebben we de nanodeeltjes onderzocht in de embryonale stamceltest. Deze 
in vitro test wordt als een veelbelovend alternatief gezien voor dierproeven waarin de 
effecten van stoffen op de ontwikkeling van embryo’s wordt beoordeeld. In de test worden 
muizenstamcellen blootgesteld aan nanomaterialen, waarna bekeken wordt of de cellen 
zich nog kunnen ontwikkelen tot kloppende hartspiercellen.

Op basis van deze testen is gekeken of de grootte van de deeltjes een rol speelde in de 
mate van de biologische effecten die ze induceerden. 

Resultaten met silica nanodeeltjes
Silica is een verbinding die al sinds jaar en dag gebruikt wordt in glas en cement. Met 
de opkomst van nanotechnologie zijn de toepassingen van silica enorm uitgebreid. Silica 
nanodeeltjes worden toegepast als voedseladditief, bestrijdingsmiddel en staan in de 
top 5 van meest gebruikte nanomaterialen in consumentenproducten. Omdat silica zelf 
een ongevaarlijke stof is wekken nanodeeltjes van silica ook de belangstelling van de 
farmaceutische industrie, bijvoorbeeld als drager van geneesmiddelen.
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Van vier verschillende silica nanodeeltjes (bolletjes) hebben we de respons in bovengenoemde 
testsystemen onderzocht: nanodeeltjes van gemiddeld 11 nm en 248 nm en twee nanodeeltjes 
van gemiddeld 34 nm (A en B) die onderling verschilden in oppervlaktelading.

In de embryonale stamceltest hadden twee van de vier nanodeeltjes een remmend 
effect op de ontwikkeling in kloppende hartspiercellen (hoofdstuk 3). Dit geeft aan dat 
van nanodeeltjes met dezelfde chemische samenstelling niet altijd dezelfde effecten 
verwacht kunnen worden. De verschillen konden echter niet toegeschreven worden aan de 
verschillende primaire groottes van de deeltjes. Van de twee 34 nm deeltjes remde slechts 
één (34A) de hartspier celdifferentiatie, terwijl de andere 34 nm deeltjes (34B) geen effect 
hadden. Ook de 248 nm deeltjes hadden geen effect, hoewel er met de electronenmicroscoop 
werd vastgesteld dat deze deeltjes wél werden opgenomen door de cellen.

Ook in de micronucleustest was er een verschil in effecten tussen de twee deeltjes van 
34 nm (hoofdstuk 4). In deze test resulteerde alleen blootstelling aan het 34B deeltje in 
een verhoging van het aantal micronuclei. Alle andere deeltjes hadden geen effect, hoewel 
ze wel allemaal door de cellen werden opgenomen. In de andere genotoxiciteitstest, de 
LacZ genmutatietest veroorzaakten wél beide 34 nm deeltjes een verhoogde DNA-schade, 
terwijl de deeltjes van 11 nm en 248 nm dit niet deden. Blijkbaar worden de effecten in 
deze test bepaald door andere eigenschappen van de nanodeeltjes dan de effecten in de 
micronucleus test.

Dat verschillende deeltjeseigenschappen een rol spelen in verschillende testen wordt 
ook aangetoond in hoofdstuk 5, waar de effecten van de silica deeltjes zijn onderzocht in 
testen voor cytotoxiciteit en de vorming van radicalen en ontstekingsmarkers. Terwijl alle 
deeltjes bij vergelijkbare concentraties een effect hadden op cytotoxiciteit en de vorming 
van radicalen, werden ontstekingsmarkers voornamelijk gevormd na blootstelling aan de 
11 nm en één van de 34 nm deeltjes (34A). 

Resultaten met zilver nanodeeltjes
Zilver nanodeeltjes zijn momenteel de meest toegepaste nanomaterialen in 
consumentenproducten. Door hun sterk antibacteriële eigenschappen zijn ze zeer 
interessant voor de voedselproductie en de medische industrie. Veel van deze toepassingen 
kunnen leiden tot opname van zilverdeeltjes in het lichaam.

In hoofdstuk 6 hebben we de rol van deeltjesgrootte van zilver nanodeeltjes van 
drie verschillende groottes (20 nm, 80 nm en 113 nm) onderzocht in dezelfde testen als 
voor silica nanodeeltjes. In al deze testen hadden de 20 nm deeltjes meer effect dan de 
twee grotere deeltjes. Het is mogelijk dat er door het relatief grotere oppervlak van deze 
deeltjes meer zilverionen vrijkomen, en dat het de ionen zijn die de effecten veroorzaken. 
Echter, in L929 fibroblasten waren de 20 nm deeltjes cytotoxischer dan eenzelfde massa 
zilverionen. Dit duidt er op dat er een deeltjes specifiek effect plaatsvindt in dit celtype. 
In de andere celtypes (macrofagen en stamcellen) was de toxiciteit van de 20 nm deeltjes 
vergelijkbaar of minder dan zilverionen. 
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De observatie dat de hoogst blootgestelde cellen, macrofagen, niet het meest gevoelig 
waren voor de zilverdeeltjes geeft aan dat meerdere celtypes meegenomen moeten 
worden in een in vitro evaluatie van de veiligheid van nanomaterialen.

Het extrapoleren van veiligheidsgegevens
De resultaten van in vitro testen met silicadeeltjes (hoofdstuk 3, 4 en 5) geven aan dat 
het niet zonder meer mogelijk is om veiligheidsgegevens van een silicadeeltje van één 
bepaalde grootte te gebruiken voor een silicadeeltje met een andere grootte. Blijkbaar 
spelen naast grootte ook andere eigenschappen een (aanvullende) rol in de effecten 
van deze deeltjes. Dit is op het eerste gezicht niet in samenspraak met wat andere 
onderzoekers hebben gevonden. In vergelijkbare cytotoxiciteitsstudies van zowel Waters 
et al. (2009) als Napierska et al. (2009) waren kleinere silicadeeltjes consequent toxischer 
dan grotere. Er zijn enkele mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Ten eerste werd 
in bovengenoemde studies geen serum toegevoegd aan het celkweekmedium, wat de 
opname en de effecten van deeltjes beïnvloed kan hebben. Ten tweede is het mogelijk dat 
de deeltjes die in deze studies gebruikt zijn allemaal een vergelijkbare oppervlaklading 
hadden, terwijl dat in onze studie niet het geval was. Oppervlaklading speelt mogelijk een 
rol in de effecten van silica deeltjes, maar een systematisch onderzoek met silicadeeltjes 
met verschillende oppervlakteladingen is nodig om dit te bevestigen.

Uit onze studie is ook gebleken dat de eigenschappen die een rol spelen in de effecten 
van nanodeeltjes niet hetzelfde zijn voor alle testen. Dit betekent dat er altijd meerdere 
testen nodig zijn voor een veiligheidsevaluatie van nanomaterialen.

De resultaten van in vitro testen met zilverdeeltjes geven aan dat de effecten van 
zilverdeeltjes groter worden naarmate de deeltjes kleiner worden, mogelijk doordat er 
meer toxische zilverionen vrijkomen. Op basis hiervan zou men kunnen suggereren dat het 
mogelijk is om één blootstellinglimiet af te leiden voor alle zilverdeeltjes, gebaseerd op 
de veiligheidsgegevens van een klein zilverdeeltje. Hierbij moet echter opgemerkt worden 
dat de zilverdeeltjes in onze studie allemaal ‘kaal’ waren en dezelfde oppervlaklading 
hadden. Eigenschappen zoals oppervlaklading spelen mogelijk ook en misschien nog wel 
een grotere rol dan grootte in de effecten van nanodeeltjes.

Zelfs als deze eigenschappen geen enkele rol van betekenis zouden spelen, zou het 
afleiden van een enkele blootstellinglimiet voor alle zilverdeeltjes op basis van de gegevens 
van een klein zilverdeeltje nog geen ideale situatie zijn. Bijvoorbeeld, producenten die 
de veiligheid van hun product willen verbeteren door grotere zilverdeeltjes te gebruiken, 
kunnen zo beperkt worden door een onrealistische blootstellinglimiet die is afgeleid 
van gegevens over een veel kleiner zilverdeeltje. Het naar boven schroeven van deze 
blootstellinglimiet voor grotere zilverdeeltjes zou een geraffineerdere manier zijn. Maar 
met hoeveel moet deze blootstellinglimiet dan omhoog: evenredig met de diameter, het 
oppervlak, het volume? Of met een heel andere maat? Om dit te bepalen is het nodig 
om de relatie te definiëren tussen deeltjeseigenschappen en de dosis die nodig is om een 
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effect te veroorzaken. Deze relatie kan vervolgens geïntegreerd worden in een dosismaat 
die gebruikt kan worden om een enkele blootstellinglimiet voor groepen deeltjes af te 
leiden. 

HET VINDEN VAN EEN JUISTE DOSISMAAT VOOR NANOMATERIALEN

In hoofdstuk 7 presenteren we een methode waarmee systematisch kan worden 
onderzocht wat een juiste dosismaat zou kunnen zijn voor nanomaterialen. Deze methode 
is gebaseerd op het vinden van een relatie tussen deeltjeseigenschappen en de doses 
die leiden tot hetzelfde effect in een bepaald testsysteem. De methode werd toegepast 
op gegevens uit hoofdstuk 5 en 6 van verschillende in vitro testen met silica en zilver 
nanodeeltjes van verschillende groottes. 

De methode bleek succesvol om een relatie te vinden tussen deeltjesgrootte en de 
dosis die nodig was om een effect te veroorzaken. Zo werd de metabole activiteit van 
macrofagen door silicadeeltjes verminderd in verhouding tot de toegediende massa, terwijl 
de vorming van radicalen in deze macrofagen door zilverdeeltjes evenredig verhoogd 
werd met het toegediende oppervlakte. De remming van stamceldifferentiatie was ook 
gerelateerd aan deeltjesgrootte van zilver, maar niet evenredig met de oppervlakte of 
het volume. Dergelijke kwantificeerbare relaties kunnen nuttig zijn bij de afleiding van de 
dosismaat voor blootstellinglimieten en voor doses in veiligheidsstudies.

Het bleek niet mogelijk om voor nanodeeltjes van verschillende chemische 
samenstellingen dezelfde dosismaat te gebruiken. Het gebruik van één dosismaat voor 
deeltjes met dezelfde chemische samenstelling heeft nog steeds als voordeel dat een 
enkele blootstellinglimiet kan worden afgeleid voor nanomaterialen met verschillende 
grootte(verdelingen).

Een ander resultaat van deze studie was dat de juiste dosismaat voor de nanodeeltjes 
niet alleen afhankelijk was van de chemische samenstelling van de deeltjes, maar ook 
van het type effect. Uiteraard is deze situatie verre van ideaal voor de risicobeoordeling 
en wettelijke doeleinden, omdat het suggereert dat meerdere blootstellinglimieten 
zou moeten worden afgeleid voor hetzelfde nanomateriaal. In het voorbeeld van de 
zilverdeeltjes zou men een blootstellinglimiet moeten afleiden voor metabole activiteit en 
inductie van radicalen met oppervlak als de dosismaat, en een andere blootstellinglimiet 
op basis van stamceldifferentiatie met Nxd2.4 als dosismaat (waarbij N = aantal deeltjes 
en d = NP diameter). Vervolgens zouden deze limieten moeten worden vergeleken met 
informatie over de grootteverdeling van het nanomateriaal in kwestie om te bepalen welke 
limiet moet worden gebruikt. Uiteraard is dit een zeer arbeidsintensief proces als blijkt dat 
de geschikte dosismaat voor elk type effect gemeten in veiligheidsstudies anders is, en zelfs 
kan worden beïnvloed door verschillende blootstellingsroutes. Systematisch onderzoek 
naar dosismaten met in vivo gegevens op een vergelijkbare manier zoals gepresenteerd 
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voor de in vitro gegevens in hoofdstuk 7 kan helpen om te bepalen of afleiden van 
meerdere blootstellinglimieten voor één nanomateriaal een rationele benadering is, en of 
meerdere types effecten met dezelfde dosismaat kunnen worden beschreven.

CONCLUSIES

Er zijn verschillende factoren geïdentificeerd die de uitkomst van in vitro studies met 
nanomaterialen beïnvloeden, maar veel daarvan kunnen relatief eenvoudig onder controle 
worden gehouden. Om in vitro testen geschikt te maken voor een risicobeoordeling van 
nanomaterialen, moeten de experimentele omstandigheden zodanig worden afgestemd 
dat ze representatief zijn voor in vivo blootstelling aan nanomaterialen. Dit vereist 
onvermijdelijk het genereren van meer vergelijkende in vitro en in vivo gegevens. Concreet 
verwachten wij dat ondergedompelde celkweeksystemen waaraan serum is toegediend, 
relevanter zijn voor in het lichaam opgenomen nanomaterialen dan voor blootstelling van 
de longen, waarvoor lucht-vloeistof blootstellingsystemen wellicht geschikter zijn.

Met behulp van verschillende gecontroleerde in vitro testsystemen die relevant zijn 
voor in het lichaam opgenomen nanomaterialen, hebben we aangetoond dat de effecten 
van zilver nanodeeltjes toenamen naarmate de deeltjes kleiner waren. Dit houdt mogelijk 
verband met een verhoogde afgifte van zilverionen van het relatief grotere oppervlakte 
van kleinere nanodeeltjes. Hoewel deze resultaten het algemene idee bevestigen dat 
kleinere deeltjes biologisch actiever zijn dan grotere, hebben we ook aangetoond dat 
voor silica nanodeeltjes de grootte van de deeltjes niet de enige eigenschap is die de 
effecten van nanodeeltjes beïnvloedt. Dit geeft aan dat gegevens van nanomaterialen 
niet direct kunnen worden vertaald naar deeltjes met andere groottes. De rol van 
andere deeltjeseigenschappen in verschillende types effecten moet eerst beter worden 
begrepen.

Een handig hulpmiddel hierbij is de grafische methode die we hebben gepresenteerd 
om de relatie te onderzoeken tussen deeltjeseigenschappen en de dosis die nodig is 
om een bepaald effect te veroorzaken. Deze relatie kan vervolgens gebruikt worden om 
een geschikte dosismaat af te leiden voor nanomaterialen. Uit het toepassen van deze 
methode op gegevens van verschillende in vitro testen met zilver en silica nanodeeltjes 
bleek dat geschikte dosismaten afhankelijk waren van zowel de chemische samenstelling 
van de deeltjes als het type effect. Meer systematisch onderzoek met gebruik van deze 
grafische methode kan helpen om groepen nanomaterialen en effecten te identificeren 
waarvoor dezelfde dosismaten gebruikt kunnen worden.

Al met al blijft de risicobeoordeling van nanomaterialen een uitdaging, maar 
verdere ontwikkeling van de verschillende aanpakken die in dit proefschrift beschreven 
zijn, zal helpen om onderscheid te kunnen maken tussen meer en minder gevaarlijke 
nanomaterialen.


