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> 50% van alle deeltjes 1 – 100nm 

• 1 – 50% van alle deeltjes 1 – 100nm  

Onder speciale omstandigheden 

Nanomaterialen and Nanoproducten 
Wanneer hebben we het over Nano? 

Nanomateriaal definitie: 

  

Europese Commissie (18 oktober 2011) Definitie nano 

Hoe kan “nano” er uit zien: 
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Nanotechnologie biedt Kansen 

ATMPs 

Tissue Engineered Products 

Gene Therapy 

Drug/device combinations 

Smart materials 

Personalised Medicine 

Targeted Drug Delivery 

Artificial organs  

Telemedicine  

Medical Imaging 

Diagnostics (lab on a chip) 

Materiaalkunde 

Bio-

wetenschappen 

Informatie 

technologie 

Cognitieve 

wetenschappen 

Nanotechnology brengt werkvelden samen 
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Product Type Geïntroduceerde Functionaliteit 

Textiel Wondverband (bandage, 
gaasjes, pleisters) 

Anti-bacterieel 

Anti-schimmel 

Anti-reuk Bedlinnen, patientenkleding 

Beschermende kleding   

(jas, shirt, broek, handschoenen, 
mondkapje) 
arts/assistent/verpleging 

Nano-medicijnen Nano-kristallen Verbeterde oplosbaarheid/ opname 

Nano-carrier systemen Locale, gedoseerde, langdurige afgifte van 
medicijnen, reductie bijeffecten, reductie 
bruto dosis 

Magnetische NP MRI, anti-kanker 

Goud-NP anti-kanker, Reumatische artritis, MS, 
Alzheimer 

Nano Imaging MRI  Hoge resolutie 

Implantaten Botcement Verbeterde celbinding, introductie 
groeifactoren 

Weefsels In vitro productie van nieuw weefsel 

Vaten  In vitro productie en in vivo reparatie 

Neurons In vitro productie en in vivo reparatie, 
Elektrische stimmulatie 

Pacemakers, gehoorapparaten  
ed. 

Verhoogde energie efficientie, kleiner, 
lichter 

Apparatuur Scalpels, nanonaalden, 
nanotang, catheters, 

Lab-on-a-chip 
Nano-sensors, nano-robotica 

Schoonmaak Ontsmettingsmiddel 

Oppervlakte behandeling (OK) 

Anti-bacterieel 

Een impressie van nanoproducten 
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Waar vind je nano… 

www.zorgvoornano.nl   
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http://www.nanogezond.nl/


Waarom zijn nanodeeltjes bijzonder? 

• Zeer kleine deeltjes, heel groot oppervlak, reactief, veranderende eigenschappen, 
nieuwe toepassingen 

• Toxiciteit nog onduidelijk, grootte en vorm belangrijk 

 
• Meeste synthetische nanodeeltjes zijn niet-afbreekbaar en onoplosbaar 

• Kennis over giftigheid is nog maar beperkt 

• Grootte en de vorm van de deeltjes bepalen het risico 

Totale oppervlakte 

6 cm2 Totale oppervlakte 

(in 1x1x1 mm) 

60 cm2 Totale oppervlakte 

(in 1x1x1 nm) 

60.000.000 cm2 



Nanodeeltjes in de werklucht 
Van bron naar werknemer 

Verschillende bronnen 
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Verschillende bronnen van 

nanodeeltjes op de werkplek 

  

Transmissie 

  Emissie Immissie 

 

  

MNM + 

PGNP + 

FCNP 

BG + PGNP 

  



Inademing?  
Grootte, depositie en transport 

Nanodeeltjes: 

• Via neus naar alveoli 

      (= diepste luchtwegen) 

• Slechte verwijdering 

Grovere stofdeeltjes: 

• Afgevangen in hogere 

luchtwegen, neus keel, 

bronchiën 

• Verwijderd via slijm 



Na opname verspreiding 
in het lichaam 

Verspreiding:  

• via bloed en lymfe 

  

Naar: 

•  hart, lever, nieren, hersenen 

en andere organen 

 

Uitscheiding: 

• via de urine 



Potentiele Gezondheidseffecten 
Typische effecten van nanodeeltjes 

• Onsteking (Oxidative stress) (vorming van reactieve zuurstofverbindingen) 
•  Afsterven van cellen (Cytotoxicity)  
•  Hart- en vaatziekten 
•  Carcinogene, mutagene of reprotoxische eigenschappen 
•  Asbest-achtige effecten voor lange rigide nanobuisjes 

Waarom zorg?  
Gezondheidsgevaren 

• Nog maar beperkte kennis over actuele blootstelling aan SNM 

• Nog geen beroepsgebonden “nano” aandoeningen 

• Milieustudies tonen verhoogde sterfte (hart- en vaatziekten) t.g.v. blootstelling (in 
milieu) aan ultrafijn stof (ultrafine particles = <100nm) 

• Handreiking veilig werken met nanomaterialen is beschikbaar 

Stand-van-zaken 



Verschillende instrumenten, een 
selectie… 
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Instrument Doel Ontwikkeld 
door 

Link 

Handleiding veilig werken 
met nanomaterialen en –
producten  

Risicobeheersstrategie bij minimale 
kennis 

VNO-NCW, CNV, 
FNV  

www.ivam.uva.nl/index.p
hp?id=399 

Stoffenmanager Nano Kwalitatieve risicobeoordelingstool bij 
meer uitgebreide kennis 

TNO, ArboUnie nano.stoffenmanager.nl/ 

Zorgvoornano.nl Gemakkelijk toegankelijke basisinformatie 
voor werknemers met hulpmiddelen hoe 
zelf voor een veiligere werkplek te zorgen 
specifiek voor de zorgsector 

FNV, Abvakabo, 
FNV Bouw, FNV 
Bondgenoten 

www.nanowijzer.nl 

NanoCentre Gericht op het MKB ter ondersteuning 
van veilig werken met nanomaterialen, 
algemene info en cases 

TNO, Syntens 
 

www.nanocentre.nl 

Nationaal Platform 
Nanomedicine 

Jaarlijkse themabijeenkomsten over 
nanomedicine en een Linked-in discussie 
platform voor stakeholders 

RIVM, KIR-NANO nl.linkedin.com/pub/natio
naal-platform-
nanomedicine/60/845/71
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Tijdelijke Nano Referentie 
Waarden 

Tijdelijke referentie waarden voor werken 
met inhaleerbare nanodeeltjes 

SER, 2012 http://www.ser.nl/nl/publ
icaties/adviezen/2010-
2019/2012/b30802.aspx  

http://www.ivam.uva.nl/index.php?id=399
http://www.ivam.uva.nl/index.php?id=399
http://nano.stoffenmanager.nl/
http://www.nanowijzer.nl/
http://www.nanocentre.nl/
http://nl.linkedin.com/pub/nationaal-platform-nanomedicine/60/845/713
http://nl.linkedin.com/pub/nationaal-platform-nanomedicine/60/845/713
http://nl.linkedin.com/pub/nationaal-platform-nanomedicine/60/845/713
http://nl.linkedin.com/pub/nationaal-platform-nanomedicine/60/845/713
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http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2012/b30802.aspx
http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2012/b30802.aspx


Risico-beoordeling 
van een gezondheidkundige benadering naar 

een zorg-benadering 

Risico = Giftigheid x Blootstelling 

Stofspecifiek: iedere stof uniek! Kans op nadeling effect 
(geen zekerheid)  

Inademing, huid, inslikken 

Overeenstemming over 
beheersniveau: 
 
geen nadelig gezondheidseffect ! 

Beoordeling giftigheid 
e.g, no-effect level 
Vaststelling grenswaarde 

Blootstellingsbeoordeling 
Massa/volume 

1 2 3 



Risico-beoordeling 

van een gezondheidkundige benadering 
naar een zorg-benadering (II) 

Karakterisering van het type NM  Chance for adverse effects 
(no certainty)  

mimimalisering blootstelling 
• geen data, geen blootstelling ! 

Agreement on control level: 
no adverse effect 

• grootte 
• vorm (granulaat / vezel) 
• persistentie 
• oplosbaarheid / oplossnelheid 
• EU definitie NMs 

 
• Nanoreferentiewaarde (NRV) 

1 2 3 

Kans op nadeling effect 
(geen zekerheid)  

Overeenstemming over 
beheersniveau: 
 
geen nadelig gezondheidseffect ! 

Risico = Zorg x Blootstelling 



NANOREFERENTIEWAARDEN (NRVS)  
Class Description NRV  (8-hr TWA) 

1 

Rigide, biopersistente vezelvormige, onoplosbare NM waarvoor asbestachtige effecten 

niet zijn uitgesloten 

• SWCNT or MWCNT of metaaloxide nanobuisjes  

0.01  

vezels/cm3 

2a 

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en  

dichtheid  > 6 kg/dm3 

• Ag, Au, CeO2, CoO, Fe, FexOy, La, Pb, Sb2O5, SnO2,  

20,000 

deeltjes/cm³ 

2b 

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en  

dichtheid  < 6 kg/dm3 

• Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, nanoklei  

• Carbon Black, C60, dendrimeren, polystyreen 

• Nanovezels waarvan asbestachtige effecten expliciet zijn uitgesloten  

40,000 

deeltjes/cm³ 

3 
Afbreekbare/oplosbare granulaire nanomaterialen  

• bijv. NaCl-, lipide- ,meel-,  sucrose-, deeltjes 

Bestaande 

grenswaarde 

 

NB:        Kortdurende piekblootstelling:          NRV15min-TWA = 2 x NRV8hr-TWA 

 

Precaution Characterization Ratio: 

 

 PCR>1  verdere beheersmaatregelen noodzakelijk 

 PCR<1  geen verdere beheersmaatregelen noodzakelijk 



Stappenschema Handreiking - Vereenvoudigd 

 



Hoogste risico: 
Activiteiten waarbij nanomaterialen in poedervorm worden gebruikt. 

Bijvoorbeeld het aanmaken van botcement, poeder vormige medicatie, 

onderzoek 

 

Medium risico:  
Activiteiten waarbij materialen worden gebruikt waarin nanomaterialen 

zijn verwerkt en waarbij deze materialen “hoog energetisch” worden 

bewerkt zoals schuren, polijsten, vermalen...  

 

 

Laag risico:  
Handelingen met nanomateriaal bevattende materialen of producten in 

vaste of vloeistofvorm zonder dat daarbij stof of aerosol vorming 

optreerdt, of werkzaamheden met nanotechnologie instrumenten 

waaronder lab on a chip. 

Risicovolle werkactiviteiten 
Handelingen met kans op blootstelling 
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Emissie bij het gebruik van poeders 

Verfmengen met nano-TiO2 

M = nano-TiO2 A= Achtergrond;  G = vaste additieven;  K = grof TiO2;  R = 

CaCO3 

• PCR8hr-TGG  = 0.07 

• PCR15min-TGG = 0.70 



 6.000 NP/cm3  Background  3.000 NP/cm3

     

46.000 NP/cm3 Work related exposure 4.000 NP/cm3 

 
     

Werkvoorbeeld: Spuiten van nanolak 



Doel Productnaam Producent 
Eetlust onderdrukker Megace® ES Par Pharmaceutical Companies, Inc.  

Kanker Abraxane™ American Pharmaceutical Partners, Inc.  

Doxil® ALZA Corporation 

Emend® Merck & Co., Inc.  

Cholesterol TriCor® Abbott Laboratories 

Imaging Qdot Nanocrystals Invitrogen Corporation 

TriLite™ Technology Crystalplex Corporation 

Materialen EnSeal Laparoscopic Vessel Fusion System SurgRx, Inc.  

TiMESH GfE Medizintechnik GmbH 

Acticoat® Smith & Nephew, Inc.  

SilvaGard™ Technology AcryMed, Inc.  

Botcement Vitoss Orthovita 

Zirconium Oxide Altair Nanotechnologies, Inc.  

Diagnostiek CellTracks® Immunicon Corporation 

NanoChip® Technology CombiMatrix Corporation 

Microarrays CombiMatrix Corporation 

Hormoontherapie Estrasorb™ Novavax, Inc.  

Immunosurpressant Rapamune® Wyeth 

Nanoproducten FDA, een selectie 
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Interessante ontwikkelingen 
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Pilot (NL): Blootstellingsregistratie (2014 – 2015) ;  

Door: IVAM UvA BV & Bureau KLB in opdracht van FNV en VNO-NCW, mogelijk 

gemaakt door SZW.  

Doelstelling: 

1. Onderzoeken onder welke randvoorwaarden het registreren van blootstelling 

van werknemers aan nanomaterialen informatief, haalbaar, werkbaar en zinvol is. 

pvbroekhuizen@ivam.uva.nl 

 

 

Project (NL): Nanomedicine, Benefits and Risks; Horizon Scan 2020  

Door: RIVM 

Doelstelling: 

1. Opzetten van een database voor nanomedicin 

2. In kaart brengen van kansen, voor- en nadelen 

3. Analyseren van nano-gerelateerde “bij”-effecten 

• PhD project interactie van nanomaterialen met het immuunsysteem 

• Ontwikkeling van methode en criteria voor evalueren van immunoeffecten 

robert.geertsma@rivm.nl 



Eerste resultaten Nanomedicine 2013 
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Regulatory body: Goedgekeurd # medicine 2013 

EMA 43 

EU 47 

FDA 71 (EMA & FDA = 40) 

In clinische trials 101 29 in fase I 
47 in fase II 
25 in fase III 
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Year of approval by EMA 

Data extracted from Noorlander et al. in prep., Horizon scan of nanomedicinal products 



Eerste resultaten Nanomedicine 2013 
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0 10 20 30 40 50 60 70

Cancer treatment

Infectious diseases

Cardiac/vascular disorders

Degenerative disorders

Inflammatory/immune disorders

Endocrine/exocrine disorders

Kidney diseases

Neurological diseases

Imaging

Other

Number of products 

Approved

Investigational

figure taken from Noorlander et al. in prep., Horizon scan of nanomedicinal products 



Nanovakbondsactieplan 
Wat werknemers willen weten… 
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Wat is nano? 
Waar kom ik nano tegen? 
Wat zijn de risico’s? 
Hoe bescherm ik mij? 
Waar kom ik meer te weten? 
FAQ’s 



…Hoe vraag je om informatie… 
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Conclusies 1 

 Daggemiddelde blootstelling en piekblootstelling aan MNMs in de 

werklucht op doorsnee werkplekken in de bouw zijn in het 

algemeen laag. 

 Gebruik van droge nanopoeders geeft in het algemeen kortdurende 

hoge piekblootstellingen 

 Werken met vloeibare of vaste nanoproducten geeft doorgaans 

geen significante blootstelling aan nanodeeltjes. (uitzondering: 

verspuiten van nanoverf) 

 Boren, schuren, zagen, polijsten, extruderen, etc. van 

‘nanoproducten’ genereert nanostof, maar doorgaans een mengsel 

van synthetische nanodeeltjes gehecht aan het ‘schuurstof’ 

 Onderhoud en reinigingsactiviteiten op een ‘nanowerkplaats’ geeft 

vaak blootstelling aan nanodeeltjes 



Conclusies 2 

 Concentraties in de lucht van Process-Generated NPs (PGNPs) 

kunnen hoog zijn, vaak hoger dan de concentratie synthetische 

nanodeeltjes. 

 PGNPs kunnen niet genegeerd worden bij de risicobeoordeling 

 Hoge-energie activiteiten behoeve hoge prioriteit bij de 

risicobeoordeling 

 Verhitting, verbranding, electrische apparatuur, laser, schuren, 

boren , extrusie, ….. 

 Nanodeeltjes kunnen ook vrijkomen bij gebruik van conventionele 

stoffen. Deze dus ook meenemen in risicobeoordeling.  



Conclusies 3 

 Blootstellingsmetingen aan nanodeeltjes kunnen gemakkelijk 

gedaan worden met een NanoTracer of vergelijkbare 

apparatuur.  

 Conventionele beheersmaatregelen (bijv. gerichte afzuiging, filters, 

pbm’s….) zijn in het algemeen efficient voor het afvangen van 

nanodeeltjes 

 Voor een indicatie van de blootstelling aan nanodeeltjes is een 

uitvoerige chemische analyse van de deeltjes veelal niet nodig. 

 Algemene benadering bij onvoldoende kennis: 

 no data no exposure (geen data, voorkom alle 

blootstelling) 



Dank u voor de aandacht 

 
Dr Fleur van Broekhuizen 
 
    IVAM UvA 
Plantage Muidergracht 24 
P.O. Box 18180 
1001 ZB  Amsterdam 
The Netherlands 
00 31 20 525 5080 
 
fvbroekhuizen@ivam.uva.nl  
 
www.ivam.uva.nl  
 
 
 
Veilig werken met nano:  http://www.arboportaal.nl/types/tools-en-instrumenten/handreiking-veilig-werk-met-

nanomaterialen-en-producten.html 
Nano in de zorg: http://www.zorgvoornano.nl 
Nano in de RI&E: http://degoedepraktijk.nl/watdoenwe.asp?dc=16006&Cat=4010&Mnu=3000  
Nanomedicine Linked-in:nl.linkedin.com/pub/nationaal-platform-nanomedicine/60/845/713  
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