
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst die de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) 
organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT-AT) 
 

Gezondheidseffecten over generaties door (beroepsmatige) blootstelling? 
 
 

Donderdag 13 maart 2014  
13.30 - 16.30  

Ontvangst vanaf 13.00 uur 
 

Locatie: Golden Tulip - Hotel Central, Den Bosch 
Burg. Loeffplein 98, 5211 RX, Den Bosch 

www.hotel-central.nl/ 
 

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is NIET nodig. Een bewijs van deelname kan alleen 
verstrekt worden aan leden van de CGC en NVT. 

 
 
Inleiding 
Epigenetica is een betrekkelijk nieuw en uitdagend onderzoeksgebied dat zich in toenemende 
belangstelling mag verheugen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat door omgevingsfactoren prenataal 
veroorzaakte epigenetische veranderingen geassocieerd zijn met een verhoogde kans op later in het 
leven optredende (chronische) ziekten. Hieraan liggen dan overerfbare veranderingen in genexpressie 
ten grondslag. Als relevante omgevingsfactoren voor het induceren van deze veranderingen worden 
voedingsfactoren, microbiële factoren en sommige vormen van luchtverontreiniging genoemd. 
Epigenetica werpt hiermee een nieuw licht op reproductietoxiciteit. 
Na een algemene inleiding over de achtergronden en mechanismen met betrekking tot de epigenetica, 
zal getracht worden om aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zicht te krijgen op de praktische 
betekenis van de epigenetica voor risicobeoordeling en risicobeheersing. 
 
Het programma: 
Dagvoorzitter is Teake Pal 
 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

 
13.30 - 13.45 Opening door de bestuursleden Teake Pal (bestuurslid NVT-AT) en  

Paul Scheepers (voorzitter CGC).  
Mededelingen uit de besturen van CGC en NVT-AT. 
 

13.45 - 14.15 Wat is epigenetica  
Sedert 2000 gaat meer en meer aandacht naar inductie van 
epigenetische veranderingen door omgevingsfactoren. Epigenetische 
effecten zijn overerfbare veranderingen in genoom functie, waaronder 
gen expressie, zonder wijzigingen in de DNA sequentie. Een belangrijk 
onderscheid tussen genetische en epigenetische mechanismen is dat 
epigenetische veranderingen potentieel gemakkelijker omkeerbaar zijn. 
De belangrijkste epigenetische effecten zijn DNA-methylatie, 
histoonmodificatie en wijzigingen in het microRNA. Metalen, 

http://www.hotel-central.nl/
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luchtverontreiniging, (nano)partikels, benzeen en andere persisterende 
organische componenten zijn in staat om enerzijds een globale DNA 
hypomethylatie en anderzijds een specifieke DNA hypermethylatie van 
genen (bv. tumor suppressor genen) te induceren. Anderzijds hebben 
omgevingsfacoren ook een impact op de methylatiestatus van histonen. 
De studies op mRNA zijn nog voorlopig beperkt, maar er zijn 
indicaties dat blootstelling ook mRNA expressie kan verstoren. 
Lode Godderis, Universiteit Leuven. 
 

14.15 - 14.45 Het geheugen van onze genen: lessen uit Hongerwinteronderzoek 
Het Hongerwinteronderzoek heeft ons geleerd dat ondervoeding bij het 
ongeboren kind geassocieerd is met verhoogde cardiometabole risico’s 
later in het leven. Aan de hand van genoombrede DNA methylatie 
studies in tweelingen, langlevende families en personen die als 
ongeboren kind blootgesteld werden aan de Hongerwinter, wordt 
getracht de epigenetische veranderingen die met dit verhoogde 
cardiometabole risico samenhangen, te ontrafelen. De resultaten van 
deze studies zullen worden toegelicht tegen de achtergrond van hun 
implicaties voor vandaag de dag. 
Bas Heijmans, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
 

14.45 - 15.00 Pauze 
 

15.00 - 15.30 Impact van blootstelling aan fijn stof op DNA –methylatie in de 
placenta 
Blootstelling aan tabaksrook en luchtverontreiniging (fijn stof deeltjes) 
tijdens de zwangerschap kan de utero-placentale uitwisseling van 
nutriënten verstoren en zo het risico op laag geboortegewicht en 
vroeggeboorte verhogen. De onderliggende oorzaken blijven 
onduidelijk maar recent onderzoek toont aan dat biochemische, 
genetische en epigenetische mechanismen veranderen onder invloed 
van in utero blootstellingen. In deze presentatie wordt  aangegeven hoe 
de epigenetica van de placenta beïnvloed wordt door blootstelling aan 
fijn stof met nadere toelichting van de rol van mitochondriale 
methylatie en functie. 
Bram Janssen, Hasselt University Centre for Environmental Sciences 
 

15.30 - 16.00 Epigenetica en blootstelling aan chemicaliën. Betekenis voor de 
bedrijfsgezondheidszorg. 
Aan de hand van de resultaten van een aantal studies waarin de relatie 
tussen epigenetische veranderingen en gezondheidseffecten zijn 
onderzocht bij verschillende vormen van chemische blootstelling, 
wordt de betekenis van deze bevindingen voor de 
bedrijfsgezondheidszorg besproken. 
Roel Vermeulen, IRAS Universiteit Utrecht 
 

16.00 - 16.30 Discussie 
 

16.30 Afsluiting 
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De sprekers: 
 
Prof. dr. L(ode) Godderis is professor arbeidsgeneeskunde en -toxicologie aan het centrum 
“Environment & Health” van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is het divisiehoofd van het van 
“Laboratory of Occupational and Environmental Hygiene”, gespecialiseerd in de analyse van lucht- en 
biomonitoringstalen. Daarnaast is hij directeur van “Knowledge, Information & Research” bij IDEWE, 
de grootste Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.  
Hij bestudeert de impact van omgeving op de gezondheid en zoekt hierbij naar de onderliggende 
mechanismen. Hij leidt verschillende projecten over genetische en epigenetische veranderingen door o.a. 
nanopartikels en vezels, solventen, kunstharsen, composieten en voeding. Verder is hij lid van het 
management comité van Modernet, een Europees netwerk voor de vroegtijdige detectie en trends in 
beroepsziekten. Een volledige lijst van wetenschappelijke projecten en publicaties kan je vinden op 
http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00005874. 
 
Dr. B(as).T. Heijmans is universitair hoofddocent moleculaire epidemiologie aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum. Zijn onderzoeksgroep richt zich op het identificeren van epigenetische veranderingen 
door de omgeving en hun invloed op cardiometabole gezondheid. Daartoe verricht hij genoombrede 
DNA-methylatie studies in tweelingen, langlevende families en personen die als ongeboren kind 
blootgesteld werden aan de Hongerwinter. Om de onderzoeksgegevens optimaal te analyseren 
ontwikkelt hij methoden om differentiële methylatie te detecteren die zowel statistisch robuust als 
biologisch relevant is. Zijn langere termijn doel is om epigenoom gegevens te integreren met genoom, 
transcriptoom en andere –oom gegevens. Door het effect van moleculaire veranderingen te volgen door 
deze onderling verbonden lagen van biologische informatie, kunnen cruciale nieuwe inzichten verkregen 
worden in de etiologie van humane ziekten en veroudering. 
  
Drs. B(ram).G. Janssen is geboren in 1988. Hij behaalde zijn bachelor Biomedische Wetenschappen in 
2010 en zijn master Milieu & Gezondheid (magna cum laude) in 2011 aan de universiteit van Hasselt. In 
2011 startte hij zijn doctoraat aan het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt in de 
onderzoeksgroep moleculaire milieu-epidemiologie onder leiding van professor Tim Nawrot. Zijn 
onderzoek richt zich naar de effecten van milieufactoren zoals luchtverontreiniging tijdens de 
zwangerschap en hoe moleculaire merkers van veroudering in utero beïnvloed worden. Dit onderzoek 
kadert in het ENVIRONAGE geboortecohort dat hij tevens heeft mee helpen opstarten. Bram heeft een 
deel van zijn doctoraat voltooid aan de School of Public Health, Harvard Universiteit in Boston waar hij 
gedurende 6 maanden epigenetische mechanismen onderzocht heeft. Verder is hij naar tal van meetings 
geweest om zijn resultaten te presenteren [PPTOX III, Parijs, Frankrijk (2012) / DOHaD, Rotterdam, 
Nederland (2012) / ISEE, Basel, Zwitserland (2013)]. In 2012 werd hij bekroond met de ‘Pfizer Young 
Investigator Award’ voor zijn onderzoek naar mitochondriale veranderingen in de placenta en de 
blootstelling aan fijn stof tijdens de zwangerschap.  
 
Dr. R(oel).C.H. Vermeulen is an Associate Professor at the Institute of Risk Assessment  Sciences at 
Utrecht University, The Netherlands and holds an adjunct Professor position at the Public Health 
department at the University Medical Center Utrecht, The Netherlands. His scientific research focuses 
on environmental risk factors for cancer, asthma and neurological diseases with a strong emphasis on 
integrating epidemiology, high quality exposure assessment, and molecular biology into 

https://webmail.amc.nl/owa/redir.aspx?C=53l8onbdCk6veh068OREXE9flnTz6NAIle-ijF8Y40y9x0f2POQLprwh2-afmUZKzxSwvx7KDqQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.kuleuven.be%2fwieiswie%2fnl%2fperson%2f00005874
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multidisciplinary investigations to 1) identify new risks, clarify exposure-response relationships and 
effect modification by individual susceptibility, and elucidate underlying mechanisms of disease. One of 
his current research areas is the exploration of new methods for quantifying the external and internal 
exposome. The exposome concept refers to the quantification of the totality of environmental exposures 
from conception onwards by for instance application of biotechnological advances in studying exposure 
signatures in the adductome, epigenome, transcriptome, proteome, and metabolome.He serves at several 
international committees/boards, such as the International Agency of Research on Cancer (IARC) and 
the National Toxciology Program in the US. He is a member of the Dutch Expert Committee for 
Occupational Standards and the committee on nanomaterial in the workplace of the Dutch Health 
council. He is an associate editor of the Annals of Occupational Hygiene and Frontiers in Cancer 
Epidemiology and Prevention.   
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De Contactgroep Gezondheid en Chemie 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het 
uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het 
bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt gerealiseerd door het 
organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, 
toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk 
van het thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 
(NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor 
Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themamiddagen bieden de 
mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire 
netwerken te laten ontstaan. 
 
Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de Nederlandse 
Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor “contactgroepen” en  
“Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s en presentaties van de CGC-bijeenkomsten die 
al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 
 
Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van 
deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de CGC maar wel 
lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen beroepsvereniging 
verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken.  
 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via info@epsnet.nl 
 

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 
12 juni 2014 in samenwerking met de NVAB 

11 september 2014 in samenwerking met de NVMM 
13 november 2014 in samenwerking met de NVvA 
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