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PROFIEL VAN HET RIVM 

PROFIEL VAN HET 

Historie 

De kiem voor het huidige RIVM werd gelegd in 1909 met een Koninklijk Besluit tot 
oprichting van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. Het Centraal 
Laboratorium - dat zijn werkzaamheden begon in 1910 in een speciaal daarvoor 
opgetrokken gebouw in Utrecht - was bedoeld als laboratorium-organisatie voor het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Dat Staatstoezicht, ontstaan in de laatste de¬ 
cennia van de vorige eeuw op initiatief van de staatsman Thorbecke, is ook heden 
ten dage nog een van de instrumenten waarmee de rijksoverheid zich kwijt van een-
grondwettelijk vastgelegde taak: de zorg voor een goede volksgezondheid en een 
schoon milieu. Het besef dat de centrale overheid hier inderdaad een eigen verant¬ 
woordelijkheid heeft ontstond in het midden van de negentiende eeuw als gevolg van 
de opmerkelijke vorderingen die destijds in medisch-wetenschappelijk opzicht ge¬ 
boekt werden door onderzoekers zoals Louis Pasteur en Robert Koch. Men reali¬ 
seerde zich in toenemende mate dat er in ieders leefmilieu invloeden zijn die de ge¬ 
zondheid of de milieukwaliteit kunnen schaden waartegen vaak geen afdoende bevei¬ 
liging mogelijk is zonder collectieve inspanningen die vrij zijn van commercieel 
winstbejag. In de loop der jaren hebben enkele fusies plaatsgevonden met aan het 
Centraal Laboratorium verwante rijksinstellingen die na 1910 weiden opgericht. De 
basisdoelstelling werd verbreed door de bepaling dat het (gefuseerde) instituut ook 
bcleidsonderbouwend onderzoek voor de centrale overheid heeft te verrichten. 
Gaandeweg volgden diverse taakuitbreidingen waarvan er vele in Wetten zijn vast¬ 
gelegd. Thans vigeren in deze zin in Nederland enkele tientallen Wenen. 

Kerntaken 

Hierboven bleek dat het RIVM in essentie een kenniscentrum is ten dienste van het 
beleid en het toezicht van de rijksoverheid. Dit betekent dat het instituut zijn produk-
tcn (informatie, adviezen, meetgegevens, rapporten, publikaties) primair ter beschik¬ 
king stelt voor 4e ondersteuning en de uitvoering van het overheidsbeleid inzake 
volksgezondheid en milieu. Die produkten moeten dus uitmunten door wetenschap¬ 
pelijke kwaliteit en neutraliteit. Dit laatste houdt onder meer in dat het instituut niet in 
de positie verkeert om onderzoek te verrichten rechtstreeks ten behoeve van belang¬ 
hebbenden uit het bedrijfsleven. Wil de centrale overheid haar verantwoordelijkheid 
inzake volksgezondheid en milieu kunnen dragen dan moet zij kunnen beschikken 
over doeltreffende en actuele informatie over de feitelijke toestand (van volksgezond¬ 
heid en milieu), over de wijze waarop die is ontstaan onder invloed van uiteen¬ 
lopende factoren en over het voorziene effect van maatregelen die in het kader van 
het overheidsbeleid (zullen) worden genomen. Het is duidelijk dat bij al deze facet¬ 
ten een geïntegreerde benadering nodig is die zich nadrukkelijk richt op de relatie 
tussen mens en milieu. Diagnose en prognose van de toestand van volksgezondheid 
en milieu zijn aldus de sleutelbegrippen in de RIVM-taakstelling. Preciezer gezegd: 
het is de kerntaak van het RIVM om aan de rijksoverheid inzicht te verschaffen in: 
l.dc toestand van de gezondheid van het nederlandse volk en die van het milieu in 

Nederland, voor zover deze door biologische, chemische of fysische factoren 
worden beïnvloed 

2. de processen die aan bedoelde beïnvloeding ten grondslag liggen, waarbij de na¬ 
druk ligt op de wisselwerking tussen mens en milieu en ook op de onderlinge invloe¬ 
den van de factoren die de toestand van de gezondheid of van het milieu bepalen 

3. de te verwachten ontwikkelingen in de toestand van gezondheid en milieu, op basis 
van permanente observatie, bestudering van causale mechanismen en model¬ 
ontwikkeling. 

In directe samenhang hiermee moet het RIVM 
4. het instrumentarium verschaffen dat gezondheidszorg en milieubeheer voor hun 

praciisch functioneren nodig hebben, voor zover dit instrumentarium niet elders be¬ 
schikbaar is en voorzover de ontwikkeling daarvan zich voegt binnen het wettelijk 
kader van de aan het instituut opgedragen taken. 
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Een geprononceerd voorbeeld van de door het RIVM verrichte werkzaamheden 
is het document Zorgen voor Morgen dat eind 1988 door het instituut is uitgebracht 
als achtergronddocument voor het Nationaal Milieubeleidsplan. Voorbeelden van de 
4e kerntaak vindt men onder meer in de produktic van vaccins en andere biologi¬ 
sche agentia en in het optreden van het RIVM bij calamiteiten in het milieu, epi¬ 
demieën van besmettelijke ziekten, voedselvergiftigingen, etc. Het instituut beschikt 
onder meer over een milieu-ongevallenorganisatie, een nationaal vergiftigingen-infor-
matiecentrum en een medisch centrum immunisaties, voorzieningen die 24 uur per et¬ 
maal bereikbaar en inzetbaar zijn ten behoeve van - onder meer - overheden 
(lokaal, regionaal en nationaal), artsen, dierenartsen, apothekers en basisgezond¬ 
heidsdiensten. 

Positie 

Het RIVM maakt deel uit van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or¬ 
dening en Milieubeheer. Beide genoemde departementen zijn voor het instituut de 
belangrijkste opdrachtgevers, maar ook voor andere ministeries worden werkzaam¬ 
heden verricht. In nationaal en internationaal verbind werkt het RIVM samen met 
vele organisaties en instellingen (Wereldgezondheidsorganisatie, OESO, Raad van 
Europa, Europese Gemeenschap, universiteiten, TNO, KNMI. Rijkswaterstaat, enz.). 

Organisatie 

Het instituut heeft drie hoofdsectoren die elk bestaan uit een aantal laboratoria en en¬ 
kele coördinerende of adviserende burezus. De insihuutsorganisatie omvat naast de 
drie hoofdsectoren een aantal eenheden die een op het gehele RIVM gerichte onder¬ 
steunende of verzorgende functie hebben. Er is een vierhoofdige directie, bestaande 
uit een directeur-generaal en drie hoofddirecteuren. 

De taak van hoofdsector I 'MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE' omvat 
onder meer preventief en diagnostisch onderzoek van besmettelijke ziekten; produk¬ 
tic en cor.'rolc van vaccins voor het Rijksvazcinatieprogramma en het Militair Vacci¬ 
natieprogramma; produktic van middelen voor de behandeling van sommige trans¬ 
plantatie- of kankerpatiënten; produktie van monockmale antistoffen en diagnosti¬ 
sche reagentia; pathologisch en parasitologisch onderzoek; microbiologisch kwaliteit¬ 
sonderzoek van levensmiddelen en water; observatie en registratie van ent-reacties; 
deelname aan en coördinatie van AIDS-onderzoek. 

In hoofdsector II 'FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE' wordt onderzoek 
verricht naar het effect van sloffen op mens en milieu. Dat kunnen exogene stoffen 
zijn (geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, kleurstoffen e.d.) maar ook endogene 
zoals hormonen en enzymen. De hoofdsector brengt adviezen uit o.m. ten behoeve 
van het toelatingsbeleid van de overheid. Speciale aandacht wordt gegeven aan kan¬ 
kerverwekkende eigenschappen van sloffen en aan de relatie tussen in voeding aan¬ 
wezige stoffen en kanker. Ook wordt diagnostisch onderzoek verricht en worden re¬ 
ferentie-materialen geproduceerd. 

Hoofdsector III 'CHEMIE EN FYSICA' is belast met het onderzoek van de uit¬ 
stoot, het vóórkomen, het transport en het gedrag van mogelijk schadelijke stoffen in 
bodem, water en lucht. Ook onderwerpen als ioniserende straling en drinkwater¬ 
voorziening zijn daarbij inbegrepen. Intensief wordt bij het onderzoek gebruik ge¬ 
maakt van wiskundige (modellcrings)techniekcn. Op de gebieden van ecologisch en 
milieu-toxicologisch onderzoek wordt nauw samengewerkt met hoofdsector II. Ten 
dienste van hoofdsector I worden vooral veel chcmisch-analytischc metingen 
gedaan. Een nationaal onderzoeksprogramma inzake de vcrzuringsproblcmaiick 
wordt vanuit hoofdsector III gecoördineerd. 

De nuvolgcndc CENTRALE AFDELINGEN ondersteunen de werkzaamheden 
van de drie hoofdsectoren: centrum voor wiskundige methoden, centrum voor epide¬ 
miologie, afdeling procfdicrcnvoorzicning, bureau sirecklaboratoria, bureau ontwik¬ 
kelingssamenwerking en bureau kennis-exploitatie. Anno 1988 is begonnen met de 
oprichting van een planbureau milieuhygiëne, cen planbureau volksgezondheid en 
een centrum voor infccticzirklcn-bcstrijdmg. 
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Het RIJKSCONTROLE-LABORATORIUM neemt in de RIVM-organisatie een 
afzonderlijke positie in. 

Negen STAFAFDELINGEN, tenslotte, hebben een verzorgende functie: bureau 
directie, algemene zaken, personeel en organisatie, bedrijfseconomische dienst, 
veiligheidsdienst, bedrijfstechnische dienst, projectbureau vernieuwbouw, computer¬ 
centrum, documentatie en bibliotheek. 

Afgeronde kerncijfers (1 januari 1988) 

formatieplaatsen 1190 
personeelsleden* 146S 
wetenschappelijke staf** 310 
publikaties 1988 SSO 
rapporten 1988 300 
jaarbudget 1988 (min. gulden) 160 
bedrijfsoppervlak(m2) 90000 

• : incIiBiefdeckijd-cn|niccimedcwcikmM<n,cxel.«a(i«>(«)i 
• • : nota, biologen, chemici, diaruruen. femKcuen, fyüa, geologen, hydrologen, werktuigbouwkundigen, 

wiskundigen, ca. 

Het RIVM is gevestigd in Bilthoven, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9. 
postadres: RIVM 

Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 

telefoon: (030)749111 
telex : 47215 rivmnl 
telefax : (030)742971. 



RIVM-ORGANOGRAM 

Algemene Afdelingen Stafafdelingen 

Directie 
Directeur-generaal: ir.drs.R.B J.C.van Noort 
Hoofddirecteur Microbiologie en Immunologie: 
tvs. plv. dir.-generaal: proUr.E J.Ruitenberg 
Hoofddirecteur Farmacologie en Toxicologie: profdr.R.Kroes 
Hoofddirecteur Chemie en Fysica: ir.N.D.van Egmond* 

Hoofdsector 1 
Microbiologie en Immunologie 

Hoofdsector II 
Farmacologie en Toxicologie 

Hoofdsector III 
Chemie en Fysica 

* m.i.v. 1 januari 1989. Daarvóór: tol 1 oktober 1988 dr.ir.B.C.J.Zoctcman; 
van 1 oktober t/m 31 december 1988 ir.drs.R.B.J.C.van Noort (wnd.). 
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HOOFDSECTOR I: MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE 

Organogram 

Hoofddirecteur: proTdr.E.J.Kuitenberg 
Directeur Microbiologie: drs.H.W.B£ngel 
Directeur Immunologie: dr J.G.Vos 
Directeur Vacdnbereiding; dr.MJCrassclt 

Kwaliteitsbeheer 
drJf.AJ.de Vries Immunisaties 

dr.H.C.Rürokc 

Parenteralia en Media 
drs.GJ.Guijt 

Virologie 
drJ.G.Kapsenberc (wnd.) 

Bacteriologie 
dr.P.A.M.Guinée 

Water- en Levensmiddelen-
microbiologie 
drJrA.H.Havelaar 

Parasitologie en Mycologie 
drj.H.W.B.Engel 

Pathologie 
drJ.G.Vo* 

Bacterfële Vaccins 
drJ.Nigel 

Geïnactiveerde Virusvaccins 
drf.C.Beuverjr 

Levende Vaccins 
dr.A.D.Pt«nting« 

Controle Bacteriële Vaccins 
drJ.G.KrecRenberg 

Controle Virusvaccins 
dr.G.van Steenis 

Immunobiologle 
dr.A.D.M.E.Oilerhauf 
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HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

Organogram 

Hoofddirecteur: proTdr.R.Krots 
Directeur Farmacologie en Medische Toxicologie: prof-dr.BiUngsttr 
Directeur Toxicologie: drs.CA.van der Heijden 

Stafbureau Hoofdsector II 
proTdr.R.Kroes 

kwaliteitsgarantie 
drJJ.T.W.A.Strik 

Farmacologie 
drP.C.Hillrn 

Nationaal Vergiftigingen-
informatiecentrurn 
profJr.B-S»ngster 

Chemotherapie 
dr.B.van Klingeren 

Klinische Chemie 
proTdr.R.Kroes (wnd.) 

Teratologie 
dr.P.WJ.Ptten 

ï 

Ecotoxicdogie, Milieuchemk 
en Drinkwater 
dr.HAM.de Kruijf 

Toxicologie 
dn.CA.van der Heijden 

Carcinogenese en 
Mutagenese 
proTJr.G.R.Mohn 

Biotransformatie, Farmaco-^ 
en Toxicokinetiek 
dr.A.G.Rauwt 

Analytisch Residu-onderzoek 
dr.R.W5teph»ny 

Adviescentrum Toxicologie 
drs.A.G.A.C.Knaap 
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HOOFDSECTOR III: CHEMIE EN FYSICA 

Organogram 

Hoofddirecteur: ir.ND.van Egmond* 
Directeur Bodem- en Waterondennek: lr.NJ).van Egmond 
Directeur Lucht-, Stralings- en AfvaJston«MMderzoek: drJr.TSchiieider 

Projectbegeleiding 
ir.ND.vaa Egnwad 

[nspectieonderzoek en 
Milieu-ongevallendienst 

jJ3 

Bodem- en Grondwater-
onderzoek 
ir.N.D.van Egmond 

Luchtonderzoek 
drJt.M.vaa Aabt 

Organisch-analytische 
Chemie 
dr.H.A.van 't Klooster 

Stralingsonderzoek 
drJr.C.van den Akker (wnd.) 

Anorganische Chemie 
dr.A.W.Fonds 

Afvalstoffen en Emissies 
irJiXangcwcg 

Centrale Ingang 
Milieu-informatie 
dnJ.A.Bakkei 

* m.i.v. 1 januari 1989. Daarvóór: tot 1 oktober 1988 dr.ir.B.C.J.Zoeteman; 
van 1 oktober t/m 31 december 1988 ir.drs.R.B.J.C.van Noort (wnd.). 
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ALGEMENE AFDELINGEN EN STAFAFDELINGEN 

Organogram 

Rijkscontrole-laboratoriun 
drsJ.WDorpcnu 

Bedrijfsveiligheidsdienst 
drs.R.Wester 

Bureau Streeklaboratoria 
drs.H.W.B.Engd 

Centrum voor Wiskundige 
Methoden 

Idr Jr.C.v»n den Akker 

Centrum voor Epidemiologie 
pror.dr.D.Kromhout 

Bureau Directie 
L.M.Oostwoudcr 

Algemene Zaken 
ing.H.W.Boom 

Personeelszaken 
drs5.A.M.Reijitden 

Bedrijfstechnbche Dienst 
ing.A.dcn Hartogh 

Bedrijfseconomische Dienst 
M.Rook, mba 

Proefdierenvoorziening 
drj.B.C.Kruijt 

Projectbureau Vernieuwbouw^ 
ir.J-J.Meulcnkamp 

Bureau Ontwikkelings¬ 
samenwerking 
ir.A.R.Bergtn 

Computercentrum 
drs.A^.M.Koeleman 

Kennis-exploitatie 
proTdr.E.J.RulUnbtrg 

Documentatie en Bibliotheek' 
drj.P.H.A.M.Meli» 
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ALGEMENE INLEIDING 

ALGEMENE INLEIDING BIJ HET JAARVERSLAG OVER 
1988 VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR 
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE (RIVM) 

R3J.C.VAN NOORT 
EJ.RUITENBERG 
R.KROES 
N.D.VAN EGMOND 

Het RIVM heeft een succesvol jaar 1988 achter de rug. Enkele hoogtepunten waren: 
- De officiële opening van de nieuwbouw (het DrJI.Cohengebouw) op 2 juni. Deze 

gebeurtenis markeerde de voltooiing van de integratie van de drie onderzoeksinsti¬ 
tuten RW, RID en WA tot ién RIVM waarmee op I januari 1984 werd begonnen. 

• De pubtikatie op 30 augustus van de onderzoeksresultaten verband houdende met 
de massale sterfte van zeehonden. Door de onderzoeksgroep van het RIVM is in. 
samenwerking met de zeehondencrèche te Pieterburen het voor die sterfte verant¬ 
woordelijke virus geïsoleerd. Het betrof een wereldprimeur. 

- De publikatie op 18 december van het document "Zorgen voor Morgen". Dit rap¬ 
port vormt de wetenschappelijke onderbouwing van het Nationaal Milieu-beleidsp¬ 
lan (NMP). Het is voor het eerst dat een dergelijke omvattende milieuverkenning 
werd uitgebracht. 

Het RIVM-jaarverslag over 1987 werd ingeleid met een beschouwing over de posi¬ 
tionering en de kerntaken van het instituut Diagnose en prognose van de staat van 
volksgezondheid en milieukwaliteit waren in die beschouwing de centrale begrippen 
van waaruit vier kerntaken werden geformuleerd. In 1988 is de ontwikkelde visie 
neergelegd in een nota "Contouren van een RIVM-strategie" en daarmee is een richt¬ 
snoer geschapen voor de wijze waarop het instituut in de komende jaren zijn functie 
in het nederlandse overheidsbestel hoopt te vervullen. De nota is in overeenstemming 
met een door de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) in juni 1988 
aan de regering uitgebracht advies over het missiepatroon van de niet-universitaire 
onderzoeksinstellingen in Nederland. De door de RAWB voorgestane kenniscentrum¬ 
positie van het instituut is in het daarop ingenomen regeringsstandpunt onder¬ 
schreven. Ten aanzien van de RIVM-onderzoeksfunctie heeft de regering daarbij de 
aantekening gemaakt dat zij, anders dan de RAWB die hier een beperking heeft be¬ 
pleit tot de verzameling en vertaling naar het beleid van elders gegenereerde onder¬ 
zoeksresultaten, van mening is dat het instituut zijn wettelijke overheidstaak niet naar 
behoren zal kunnen vervullen zonder substantieel vanuit de departementen opgedra¬ 
gen eigen onderzoek. De genoemde contourennota is ook gebaseerd op de resultaten 
van een studie die, op verzoek van de RIVM-directie, ten aanzien van de RIVM-stra¬ 
tegie is verricht door het adviesbureau IKON Beleidsconsulenten BV (1987/1988). 
De uit laatstbedoeld onderzoek resulterende aanbevelingen zijn door de minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) overgenomen in een brief aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Geheel in die lijn heeft de Ministerraad inmid¬ 
dels besloten om het RIVM niet te betrekken bij verdere privatiseringen van on¬ 
derdelen van de rijksdienst. 

De zojuist geschetste ontwikkelingen hebben tot een aantal vaststellingen geleid. 
Zo is vastgesteld dat het RIVM fungeert als kennis- en expertisecentrum binnen de 
rijksoverheid op de terreinen van volksgezondheid en milieubeheer. In die kwaliteit 
vervult het instituut diverse controle- en referentietaken en verricht het onderzoek ter 
ondersteuning van het beleid en het toezicht van de centrale overheid. Tevens ver¬ 
schaft het RIVM middelen en produkten die gezondheidszorg en milieubeheer voor 
hun praktische functioneren nodig hebben voorzover die niet elders beschikbaar ko¬ 
men en voorzover hun ontwikkeling of produktie past binnen het wettelijk kader van 
de aan het instituut opgedragen taken (o.m.: vaccinproduktic, milicucalamiteitenbe-
heersing, vergiftigingeninformatie). De genoemde onderzoeksfunctie is erop gericht 
om inzicht te verschaffen in: 

15 
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- de toestand van de volksgezondheid a i die van het milieu, voorzover deze door 
(exogene) biologische, chemische of fysische factoren worden beïnvloed; 

- de processen die aan deze beïnvloeding ten grondslag liggen; 
- de te verwachten toestandsontwikkeling op korte en middellange termijn. 

Een beperkt gedeelte van de instituutscapacitcil weid en wordt, buiten de ge¬ 
schetste binding aan de rijkstaak, ingezet voor door derden betaalde activiteiten. Het 
oogmerk van die activiteiten is verhoging van kennis en ervaring en van de kwaliteit 
van de onderzoeksfunctie. Strijdigheid met de rijkstaken van het instituut wordt daar¬ 
bij onder alle omstandigheden vermeden. 

Kenniscentrum en toekomstverkenning 

Tegen het einde van het verslagjaar publiceerde het RIVM het rapport "Zorgen voor 
Morgen" als achtergronddocument voor het Nationaal Milieubeleidsplan 1989 
(NMP) van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM). De verschijning van dit rapport markeert een uiterst belangrijke fase in het 
bestaan van het instituut omdat het een eerste zeer concreet resultaat is van de diag¬ 
nose- en prognosetaak waarvoor het RIVM zich, zoals hierboven werd geschetst, als 
kenniscentrum gesteld weet Van belang is de vaststelling dat het document, 
waaraan door diverse zusterinstellingen is meegewerkt, door het RIVM geheel in 
eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid is uitgebracht. Inmiddels heeft de 
minister van VROM het instituut opdracht gegeven om een dergelijke milieuverken¬ 
ning in de toekomst eens per twee jaar op te stelle:'.: de eerstvolgende produktie kan 
in maart 1991 worden verwacht. 

In studie zijn thans de mogelijkheden om soortgelijke omvattende verkenningen 
te ondernemen op het terrein van de volksgezondheid. 

Internationalisering 

Een studie als Zorgen voor Morgen toont de noodzaak aan van versterking van het 
milieuonderzoek en van de collectieve preventie, welke laatste ook in financieel op¬ 
zicht verre te verkiezen is boven de "end of pipe" benadering die tot dusverre vaak 
noodgedwongen in het milieubeheer werd toegepast Ook wordt in het rapport uit¬ 
eengezet dat de actuele en nog komende milieuproblematiek het uiterste vergt ter za¬ 
ke van internationale, ja zelfs mondiale samenwerking. Voor de volksgezondheid 
geldt dit in niet mindere mate. Te denken valt hier, bijvoorbeeld, aan de bestrijding of 
zelfs de mondiale uitroeiing van tal van infectieziekten (waaronder kinderverlam¬ 
ming), die zeker niet zal slagen als vaccinatie-programma's niet vergaand in interna¬ 
tionaal verband op elkaar worden afgestemd. 

Ook het RIVM zal derhalve zijn taken moeten internationaliseren. Deze interna¬ 
tionalisering, op diverse terreinen reeds in gang, zal zich met name ook moeten uit¬ 
strekken tot de opstelling van milieu-tockomstverkenningrn op het niveau van de 
Europese Gemeenschap. 

Vanouds speelt het RIVM een belangrijke internationale rol op hel gebied van de 
ontwikkeling en produktie van vaccins tegen diverse kinderziekten die vooral in 
ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen slachtoffers eisen. Diverse organisaties zetten 
zich in voor de preventie en de bestrijding van die ziekten. Zij zien zich daarbij in 
toenemende mate geconfronteerd met het probleem dat de ontwikkeling van juist 
voor die landen geschikte nieuwe vaccins in het algemeen bij commerciële vaccin¬ 
producenten weinig belangstelling ontmoet. Recent (november 1988) is in de Scienti¬ 
fic American een artikel over deze problematiek verschenen. Daarin wordt uit¬ 
eengezet dat bedoelde internationale organisaties grote behoefte hebben aan de lever¬ 
ing van vaccins tegen zo laag mogelijke prijzen. Commerciële vaccinproducenten 
hebben daarvoor slechts belangstelling als het gaat om bestaande vaccins waarmee 
op de thuismarkt de kosten van research en ontwikkeling al ruimschoots zijn terug¬ 
verdiend. Zij zijn over het algemeen niet bereid of in staat om te investeren in nieuwe 
vaccins die specifiek bestem J zijn voor ontwikkelingslanden. Speciaal in de Vere¬ 
nigde Staten doet zich daarenboven het probleem voor van financiële aans; zakelijk -
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heidskwcstics die uit de vaak onvermijdelijke vaccinbijwerkingen kunnen voort¬ 
vloeien. In dit kader is enkele jaren geleden in de VS de National Childhood Vaccine 
Injury Act aangenomen wa-rdoor de federale ovdheid deze aansprakelijkheid heeft 
overgenomen om zodoende de afnemende belangstelling voor de ontwikkeling en 
produktic van vaccins te keren. Feit is intussen dat orwikkelingslanden veelal versto¬ 
ken blijven van de juist voor hun omstandigheden geschikte vaccins, hoewel de 
ontwikkeling van die produkten in wetenschappelijk opzicht zeer wel mogelijk is. 

Algemeen heerst de overtuiging dat bij uitstek een overheidsinstelling ab het 
RIVM door zijn grote kennis en ervaring belangrijke bijdragen kan leveren aan het 
welslagen van internationale vaccinatie-programma's voor ontwikkelingslanden. Op 
initiatief van de Task Force for Child Survival (een samenwerkingsverband van 
WHO, Unicef, Wereldbank, UNDP en Rockefeller Foundation) ligt bet in de bedoeling 
om het instituut via een consortium met Scandinavische instituten ie betrekken bij de 
voorbereidingen voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins voor de Derde Wereld. 
Het RIVM beschikt tevens over een Centrum voor Technology Transfer waarvoor 
startsubsidies zijn verleend door het ministerie van Economische Zaken en hel mini¬ 
sterie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking). Dit centrum heeft di¬ 
verse projecten onderhanden die gericht zijn op training en kennisoverdracht ten 
bate van de opzet van vaccinproduktie-faciiiteiten in enkele grote ontwikkelings¬ 
landen. 

De europese eenwording, die in 1992 een geheel nieuwe fase zal ingaan, schept ook 
voor een instituut als het RIVM nieuwe uitdagingen. Nationale overheidstaken ten 
aanzien van toelating, certificatie of normering van produkten zullen in snel tempo 
naar een europees niveau verschuiven. Voor de thans op dit terrein werkzame natio¬ 
nale instellingen zal dit, ook in de competitieve sfeer, belangrijke gevolgen hebben. 
Reeds werd ir. het vorige jaarverslag het gevaar gesignaleerd van verwatering en 
verschraling vsn kwaliteitseisen voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voe¬ 
dingsmiddelen, milieu-eisen e.d. Van dergelijke risico's zijn inmiddels diverse voor¬ 
beelden bekend. Eén van die voorbeelden is een recente concept-EG-richllijn voor 
bloedprodukten die gevaarlijk zwakke en vage passages beval gelet op de risico's 
van AIDS-besmetting via dergelijke produkten en die in diverse opzichten de aan¬ 
vaarding van een in Nederland aanhangig wetsontwerp inzake bloedtransfusie in de 
weg zou kunnen staan. Een ander voorbeeld is de eind 1988 gerezen kwestie over de 
door minister Nijpels van VROM voorgestane fiscale subsidiëring van kleine schone 
auto's. Onmiskenbaar staat op dit moment nog het doel van de vrije europese handel 
op gespannen voet met aan milieubescherming en gezondheidszorg te stellen eisen. 
Europese milieu- en gezondheidsmaatregelen dreigen aldus op zijn best neer te ko¬ 
men op een gemiddelde tussen de behoudende en de vooruitstrevende krachten in de 
Gemeenschap. De veelal trage besluitvorming op EG-niveau onderstreept de 
noodzaak dat de beleidsautoritciten van de afzonderlijke lidstaten trachten om in klei¬ 
nere kring, bijvoorbeeld met buurlanden, tot afspraken te komen. 

Het RIVM is bereid en qua deskundigheid in staat om uit te groeien tot een euro¬ 
pees instituut voor post-marketing surveillance en referentie. Hieraan wordt reeds op 
diverse gebieden en langs verschillende lijnen gewerkt. Het voorshands ontbreken 
vaii scherp geformuleerde EG-richtlijnen is een ernstig probleem dat o.a. spech ter 
zake van de toelating van thuisdiagnostische tests en medische hulpmiddelen. Vast 
staat dat het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap zal nopen tot aan¬ 
zienlijke intensivering van de post-marketing surveillance in de afzonderlijke lidstaten. 
Vast slaat ook dat nog bijzonder veel werk verzet zal moeten worden om tot de ge¬ 
wenste internationale duidelijkheid ie geraken. 

Beheersing, eliminatie en diagnostiek van infectieziekten 

In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van strategieën op 
de terreinen van vaccins, biological response modifiers en diagnostics. De formu¬ 
lering van langc-tcrmijndoclstellingcn en de op basis daarvan toe te kennen prio¬ 
riteiten van onderzoeksactiviteiten hebben daarbij centraal gestaan. 

Aangaande bactcriële vaccins werd een belangrijk contract gesloten om, ten bc-
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hoeve van bet ncderlandse vaccinauepiogranima, bet door een araerikaanse indus¬ 
trie bereide kandidaatvaccin legen Haemophilia uiflmtnat type B, één van de ver¬ 
wekken van hersenvliesontsteking, in handen ie krijgen. Verrichte labontorium-
werkzaamheden om dit vaccin Ie koppelen aan het DKTP-vaccin waren 
veelbelovend en verwacht mag warden dat het DKTPH-vaccin over enkele jaren be¬ 
schikbaar zal zijn. Inzake era vaccin legen een andere verwekker van hersen¬ 
vliesontsteking, te weten Neisseria memitgititts groep B werd een belangrijk re¬ 
sultaat geboekt dat tot een patent heeft geleid. Het incorporeren van de M-compo-
nent" in de DKTP-cockuil zal enige jaren meer vergen dan de zojuist genoemde H-
component. Het beoogde DKTPHM-vaccin zal in het kader van de ncdertandse epi¬ 
demiologische verhoudingen zeker zijn nut bewijzen. Er is, voorts, liasd gewerkt aan 
de verbetering van de kmkhnett-component in het DKTP-vaccin. Een goede voor-
frf f Titling van de introductie van een absoluut veilig en werkzaam kwkhocstvaccBi is 
van groot belang. Substitutie van het huidige kinkhoestvaccin door een nieuw kan¬ 
didaat-vaccin zal slechts mogelijk zijn na gebleken effectiviteit m een gebied waar 
kinkhoest endemisch voorkomt. Een dergelijk onderzoek kan slechts op enkele plaats¬ 
en in de wereld adequaat worden verricht. Internationale samenwerking, zowel in 
het laboratorium als in het veW, is in dit verband een absolute voorwaarde. Ter zake 
zullen keuzes moeten worden gemaakt 

Veel aandacht is besteed aan de voorbereiding om een vaccin legen bof. mazelen 
en rode hond (BMR) m eigen beheer te bereiden. Het onderzoek naar een geïnac¬ 
tiveerd mazeknvaccin werd voortgezet. Met name de toepassing van nieuwe aan¬ 
biedingsvormen (het zgn. ünmunostimulating complex of ISCOM-principe) werd na¬ 
der op zijn mogelijkheden bij het beoogde geïnactiveerde mazelenvaccin onderzocht. 

i en aanzien van de technology transfer voor vaccins en de ontwikkelingssanien-
werking zullen in de nabije toekomst beslissingen moeten vallen. De oriëntatie-fase 
heeft veel boeiende mogelijkheden opgeleverd. Mede op basis van de inzet en inte¬ 
resse van potentiële partners en b-staande financiële mogelijkheden zullen welover¬ 
wogen keuzes moeten worden gemaakt. 

Op het gebied van de diagnostiek van infectieziekten werden de werkzaamheden 
voortgezet aanra^nde de betekenis van screening van trxoplasma-infecties tijdens 
de zwangerschap. Het RIVM zal voorts een bijdrage gaan leveren aan het WHO-pro-
gramma inzake de uitroeiing van poliomyelitis. In dit verband is, voor de veldcon-
tacien. voortgaande versteviging van de banden met de Streeklaboraloria en de Ba¬ 
sisgezondheidsdiensten belangrijk, evenals voortzetting van de ingeslagen weg ge¬ 
richt op het opzetten van netwerken met universitaire vakgroepen voor het 
laboratoriumwerk. Hierin past eveneens de nadere profilering van het epidemiolo¬ 
gisch onderzoek van infectieziekten, mede ter ondersteuning van het veld, door 
oprichting van een Centrum voor Infectieziekten-bestrijding (CIB). 

Beheersing*- of eliminatiestrategieën voor infectieziekten in Nederland kunnen 
niet los worden gezien van de doelstellingen die door met name hel europese kantoor 
van de WHO wenden geformuleerd. Afstemming met buitenlandse zusterinstituten -
in nauw overleg met de Geneeskundige Hoofdinspectie en met de belrokken 
beleidsafdelingen van het Directoraat-generaal van de Volksgezondheid - is hierbij es¬ 
sentieel. Langs deze weg kan ook meer gestalte worden gegeven aan de activiteiten 
die beoogd worden voor de planbureau-functie Volksgezondheid van het RIVM. 

Op het gebied van het AlDS-ondcrzoek heeft Hoofdsector I van het instituut, te 
zamen met het Centrum voor Wiskundige Methoden, een belangrijke rol gespeeld bij 
de onderzoekscoördinatie zowel binnen het RIVM ab nationaal en internationaal. Een 
hechtere samenwerking met andere instituten in Nederland en in de EG wordt op dit 
vlak nagestreefd. Diverse voorstellen werden gehonoreerd voor AIDS-projecten 
waarvan de financiering thans loopt via de Raad voor Gezondheidsonderzoek (o.a. op 
het gebied van vaccinontwikkeling). Enkele zgn. "ambachtelijke" en lot de RIVM-
kernlaken behorende onderzoeken (kwaliteitsbewaking, diagnostics) werden uit 
eigen middelen gefinancierd. Het wiskundig model-onderzoek naar de korte- tn 
langetermijn-ontwikkeling van Hl V-infecties verliep voorspoedig. Over dit onderwerp 
werd in juli 1988 een succesvolle EG-workshop in het RIVM gehouden. Eveneens 
vonden in hel instituut diverse bijeenkomsten plaats om de verschillende aspecten te 
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bespreken vait een eventuele anonieme screening op HIV-anüstoTet van welom¬ 
schreven subpopulaties van de nederlandsc bevolking. Cour Li RIV"M wordt onder¬ 
zot., naar de mogelijke verspreiding van HlV-mfectie- luiken de bckccfc giucpen 
met lisico-dragend gedrag wenselijk en uitvoerbaar geacht. Euvvhc c~. juridische as¬ 
pecten van een vergelijk onderzoek dienen echter nader 'je «orden gezr-aryseerd. 

V- Jagezondheid en milieu 

In het lappen» Zorgti voor Morgen is een afzonderlijk hoofdstuk pcwijd aan het ef¬ 
fect V U de milieuvervuiling op de volksgezondheid, een uudawcip waarvoor in de 
laatste jaren een betuigde belangstelling is gegroeid. Er is hier sprake van een zeer 
omvangrijk en nog goeddeels braakliggend terrein van onderzoek. Feitelijke blootstel¬ 
lingen zijn dikwijls niet bekend, risicoschattingen zijl zeer onzeker, weinig of niets is 
bekend ovei de onderlinge versterking of verzwakking van afzonderlijke gezondheids¬ 
bedreigende factoren, individuele personen kunnen grote verschillen in gevoeligheid 
vertonen. 

Een van de gesignaleerde problemen in het rapport Zorgen voor Morgen was dat 
van de tijóeüjk verhoogde luchtvcrontrcinigingsconcenmiies tijdens zgn. episodes, en 
de mogelijke acute effecten daarvan op de luchtwegen van de nederlandse bevol¬ 
king. In het verslagjaar weid op dit terrein onderzoek gestart dat een deel van de ge¬ 
signaleerde kennislacunes moet opvullen, bi dit onderzoek, dat door het RIVM wordt 
gecoördineerd, pntkipcicii ook de Landbouwuniversiteit Wageningcn en de Rijksuni¬ 
versiteit Groningen. Ten aanzien van de karakterisering van zure componenten van 
de luchtverontreiniging wordt samengewerkt met onderzoekers van de University of 
Medicine and Dentistry of New Jersey en de US Environmental Protection Agency. 

In voorgaande jaren werd uitgebreid onderzoek verricht naar de cadmiumpro-
blematiek in de Kempen. Daarbij bleek het schatten van de blootstelling van de be¬ 
volking een belangrijk probleem te zijn bij de evaluatie van gezondheidsrisico's. Met 
recent beschikbaar gekomen gegevens kon in het verslagjaar begonnen worden met 
een nadere kwantificering van de blootstelling van de bevolking aan cadmium via de 
voeding. 

In de context van het zojuist gestelde voegt zich de in het verslagjaar opgetreden 
massale zeehondensterfte in de Waddenzee. RIVM-onderzoekers slaagden er als 
eersten in om aan te tonen dat die sterfte door een virus werd veroorzaakt. De ca¬ 
lamiteit heeft de vraag opgeworpen in hoeverre de cumulatieve werking van moge¬ 
lijk reeds decermia-lang in het geding zijnde milieufactoren de algemene weerstand 
zodanig heeft bemvloed dat een plotseling opduikend virus een sterfte van 80% kon 
veroorzaken. 

Naast de vraagstelling inzake effecten op de volksgezondheid van specifieke 
verontreinigingen van continentale en regionale aard kan men zich afvragen of niet, 
juist in het licht van de zich als zorgwekkend aftekenende mondiale biosfeerproble-
matiek, de aandacht eveneens dient uit te gaan naar de indirecte gevolgen op lange 
termijn. De ervaring van mogelijke risico's en de psychische gevolgen van die risi¬ 
co's en van het verloren gaan van natuurwaarden kunnen op de duur belangrijker 
zijn dan de op korte termijn te verwachten lichamelijke schade. 

Mondiale biosfeer 

De aantasting van de mondiale biosfeer door de wereldwijde emissies van tal van 
verontreinigende stoffen wekt in snel toenemende mate grote bezorgdheid en zat in 
de eerstkomende jaren zeker een zeer hoge onderzoeksprioriteit moeten ontvangen. 
Trefwoorden zijn hier de ozonlaag-problcmatick en het broeikaseffect. Duidelijk is 
dat het onderzoek zich vooral zal moeten richten op de mogelijkheden tot snelle pre¬ 
ventie. 

Diverse instellingen in Nederland (waaronder het RIVM) zijn op hel hier bedoe¬ 
lde zeer brede onderzoeksgebied werkzaam. Begin 1988 is, mede door het RIVM, 
een initiatief genomen lot het opstellen van een nationaal programma. Dit initiatief, 
gesteund door de minister van VROM, heeft m het verslagjaar geleid lol de uilwer-
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king van een programma-voorstel dat inmiddels (januari 1969) aan de diverse be¬ 
trokken ministers is voorgelegd. Voor de realisering van dal ptugianuiu. waarin het 
KNMI en het RIVM samen *b nationaal referentiepunt zullen fungeren, is uitbreiding 
van de onderzoekscapaciteit noodzakelijk. Wegens afshnkings- en bezuinigingsope¬ 
raties zulkn de betrokken instituten die uitbreiding slechts Kn dele uit eiger. middelen 
kunnen genereren zodat aanvullende financiering - ten bedrage van ca. 50 miljjen 
gulden in totaal voor de komende vijf jaar - nodig is. Het programmatische aandeel 
van het RIVM zal zkh richten op de kwaliteitsaspecten, dr opstelling van cmissie-
profiekn en -scenario's, het meten in de stratosfeer met behulp van de in ontwikke¬ 
ling zijnde DIAL-opstdling en op de integrale effectmodellering. 

In het verslagjaar is door het RIVM intensief deelgenomen aan het project Kemon-
gevalfcnbcsirijding (PKOB) dat, na het kernongeval in Tsjemobyl (1986). van start 
ging onder leiding van het ministerie van VROM. Het project beeft geleid lot een ool-
werpnott voor de Tweede Kamer. Achtctgronddocumcnt voor die nou is een Na¬ 
tionaal Plan voor de Kemongevallenbeslrijding (NPK) waarin de structuur wordt 
voorgesteld van een organisatie voor het overheidsoptreden bij de bestrijding van de 
gevolgen van nucleaire ongevallen. 

Op grond van de in hel RIVM aanwezige smlmgscxpcrtise, in casu in het Labora¬ 
torium voor Stralingsondcrzock (LSO), speek het avMituut een belangrijke rol in het 
ontwikkelde NPK. Deze rol heeft diverse facetten. Zo zal het RIVM een stnlmgs-
mectnet realiseren en beheren dat m het milieumeetnet van het instituut is geïnte¬ 
greerd. Inmiddels is daarmee effectief begonnen. Voorts fungeert het RIVM als facili¬ 
tair centrum ten behoeve van de Technische Informatie Groep (TIG) van het NPK. 
Dit houdt onder meer een informatie- en documcntalicfuncie in via het nationale in-
formaticcentnon dat bij het LSO in opbouw is. Speciale aspecten zijn hier de opslag 
en de verwerking van gegevens uit de zogenoemde steuncentra waarin hel NPK 
voorziet (het RIVM is zdf een van de acht steuncentra), het maken van versprei-
dmgsberekeningcn en eflcctschatimgcn en het vervaardigen van totaal-overzichten 
van de actuele stralingssiliiatic. Een derde facet is de ondersteuning van de TK3 inza¬ 
ke de coördinatie van metingen en de keuze van meetsiraiegieën en -methoden. Ook 
zal het RIVM de coördinatie tussen de dusgehelen waakvlammsthufen behartigen. 
De Directeur-generaal van het instituut zal, in zijn kwaliteit als voorzitter van de 
Coördinatiecommissie voor de metingen van Radioactiviteit en Xenobioiische stoffen 
(CCRX), als adviserend lid zitting hebben in hel beleidsteam van de voorgestelde na¬ 
tionale kcmongevallcnbesirijdingsorganisaiie. 

Vermeldenswaard is dat in september 1988 het dreigende neerstorten van de rus-
sische satelliet Kosmos 1900 een ongezochte gelegenheid bood om het NPK-scena-
rio op zijn werkzaamheid te beproeven. Hoewel een feitelijke activering van de or¬ 
ganisatie niet nodig was (omdat op 1 oktober kwam vast te staan dat, door het cor¬ 
rect functioneren van een veiligheidssysteem aan boord van de satelliet, de 
kernreactor naar een veel hogere baan was gescholen), werd aldus veel nuttige er¬ 
varing opgedaan die, overigens, niet heeft genoopt tol belangrijke wijzigingen in de 
voorgestelde NPK- structuur. 

De noodzaak van een rampenplan als het NPK klemt evenzeer voor chemische 
milicucalamitcitcn. In dit verband kan worden herinnerd aan het ongeval met de 
methanoltrem dat zich onlangs te Boxtel heeft voorgedaan. Een zeer geprononceerd 
voorbeeld uit hel buitenland is de brand die in augustus 1988 uitbrak in een (illegale) 
afvalopslagplaais bij Montreal in Canada. Daarbij zijn ettelijke duizenden liters zui¬ 
vere PCB's en PCB-houdcnde afvalolie verbrand. Het resultaat was een uitent gif¬ 
tige rookwolk, die ondermeer gechloreerde dibenzofuranen bevatte, boven een woon-
men landbouwgebied ter grootte van 14 km . O p uitnodiging van de Canadese reger¬ 
ing heeft een toxicologisch expert van het RIVM deelgenomen aan een inicmattonalr 
groep voor de evaluatie van de gevolgen. Dit voorval heeft geleid tol de opstelling 
van een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over de rol die, in een 
voor dergelijke calamiteiten passend rampenplan, gespeeld zou kunnen worden door 
het RIVM in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. 
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Overige acUalkeken 

In voorgaande paragrafen werden enkele hoofdthema's beticht van de RIVM-Uken 
en -wakuamncden. Meer m detail bezien kan aanvullend de nu volgende selectie 
woiden gepresenteerd van in 1918 geboekte resultaten. Opgemerkt dient ie wolden 
dat een volledige opsomming te vinden is m de verslagen van de afzonderlijke ins£-
nmslaboratoria, weke verslagen zijn opgenomen in deel II van deze BcriciMcn. 

Onderzoek inzake zgn. biological response modifiers heeft, in weerwil van jaren¬ 
lange scepsis bij de buitenwacht, geleid lot de bevinding dat het tnbercukise-gc-
necsmiddd BCG w d degelijk bruikbaar is als üierapeuticum legen oppervlakkige 
Maitiwnorcn Duidelijk is raniddcb geworden dat veel kankcfvmiik'i unmunolo-
gDch Ie benvloeden zijn-

Een beier inzicht in de ontwaawswijiie van de auto-immuun nrkte adjuvant anhn-
tis bij de rat wad «cikiegcu via unduauik in samenwerking met de vakgraep Infec-
ticnckien en Immunologie van de facukeh Diergeneeskunde ie Utrecht. Deze bevin¬ 
ding is vamcedelijk van graot belang voor een nader begnp van de paihogenese, de 

en de behandeling van rhcumaioide aiihiitis bij de mens. 
In I9V0 went begonnen met onderzoek gericht op de ckmermg van irepottenc 

m Exoii K12. Scdmdien weiden enkele cloncn vukiigen die coderen voor 
TftitbJmti eiwinen (TmpA). Een done dk TmpA produceert werd uilcnnale ge¬ 
schikt bevonden als diagnosucum voor syphilis. De praktische tocpannig van impA 
ab diagnowicure wordt dooreen conwncrticcl bedrijf gacalisecd. 

De diagnostiek van de zoönose "Lyme disease" weid met behulp van een fluores-
cenüe-lest verder uitgewerkt en is thans operationeel. De evaluatie ervan gebeurt in 
een netweik van bacteriotogen, ncu.ok>grn en rheumatotogen van de academische 
ziekeriiuizen in Amstadam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht, één en ander ie za¬ 
nten met het RIVM. 

Belangrijke vorderinge.' werden gemaakt bij de ontwikkeling en de evaluatie van 
de DNA-hybridUatietechniek len behoeve van de le»cmiiiiudtlc«iiiuubiologie. 
DNA-sondes voor entcrotoxinogtne. Clostridiwn perfringens en Stapkjlococcus au-
reus weiden geïsokenl en gekarakteriseerd, terwijl ook belangrijke vooruitgang 
w a d geboekt bij de isolatie van sondes voor CloXridimn boiuliimm. Voorts is nu een 
sonde beschikbaar die onderscheid kan maken tussen pathogene en lüct-paihogene 
Lisicria-soorten. 

Met het Keuringsinstiniut voor WaKrIeidmgarukelcn (KIWA N.V.) weid een sa¬ 
menwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van de watcrvhologie. Hiermee 
wotdt de in het KIWA aanwezige kennis over isolatie en eliminatie van virussen uit 
(drink)watcr optimaal gebundeld met de in het RIVM bcschikbara know how inzake 
detectie en identificatie van mcnspalhogene virussen en ook met de expertise op hel 
gebied van de waterhygiënc. De overeenkomst, die financieel j, steund wordt door 
het Directoraat-generaal Milieubeheer van het Ministerie van VROM. heeft geleid lot 
de toevoeging van een afdeling Waiervirologie aan het Laboratorium voor Water- en 
Levensmiddeienmicrobioiogie. 

Een geheel nieuwe onderzoekslijn heeft betrekking op de humaan-diagnostische 
pathologie van opportunistische infecties. Op dit gebied wordt een samenwerking na¬ 
gestreefd met patholoog-anatomen uit den lande en zal aandacht worden gegeven 
aan de ontwikkeling van dicrmodellcn. 

Een begin is gemaakt om door middel van in situ hybridisaiie-technieken met be¬ 
hulp van DNA- en RNA-ptobes de diagnostische toepassingen op hislologuch mate¬ 
riaal uit te breiden. De bedoelde techniek maakt het mogelijk om de aanwezigheid 
van ziekteverwekkers direct in hiiiopathologisch materiaal aan te tonen, hetgeen een 
meer nadrukkelijke inschakeling betekent van de pathologie bij de microbiologische 
en parasitologischc diagnostiek. 

Het «oxoplïjma-infcctieprcveniie-onderzoek is nagenoeg afgerond. De in voor¬ 
bereiding zijnde aanbevelingen gaan in de richting van voorlichting in plaats van 
screening. 

Op het gebied van de inductie van afhankelijkheid door benzodiazepinen (slaap¬ 
en kalmeringsmiddelen) werd onder meer een model opgezet om de werking van 
deze middelen na ie gaan in een dopammerg systeem. Uit chronische dierproeven is 
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geMckcn dat bij torazcpam reeds in relatief lage doseringen gewenning optreedt. In 
Nederland kampen naar schatting 200.000 mensen met verslaving aan benzodiazepi-
nen. 

Naar het zkh laat aanzien zal het Nationaal Vcrjifligmgen-informaticccntrum 
(NVIC) van het RIVM worden aangewezen als nedcrlandsc instamk alwaar produ¬ 
centen van potentieel gevaarlijke (chemische) preparaten gedetailleerde gegevens 
over de samenstelling van die produkKn dienen ie dtponcim. (Ingevolge de EC-
picparaien richtlijn is elke lidstaat verplicht om in eigen land een dergelijke instantie 
aan ie wijzen). Voorbereidingen zijn getroffen om met behulp van automatisering de 
bij het NVIC te verwachten toevloed van gegevens Ie kunnen opvangen. 

Conform aanbevelingen van de Gezondheidsraad is, in samenwerking met de 
StrceUaboraloria voor de Volksgezondheid, een geautomatiseerd landelijk net van 
pcilstatioiis opgezet inzake de amibioüca-resistentie. Naast het landdjjk volgen van 
de reststemic-ontwikkeling is het doel om standaardisatie en harmonisatie van gevoe-
ligbcktsbepalingcn te bevorderen. De eerste resultaten van een in gang gezette proef¬ 
periode met drie Snxeklaboraioria zijn veelbelovend. 

Voor een categorie-indeling van geneesmiddelen ten aanzien van hun risico's bij 
gebruik tijdens de zwangerschap (een aspect waarover de bijsluiters in het algemeen 
te weinig informatie bieden) is aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
een voorstel gedaan. Inmiddels is met de beoogde indeling een aanvang gemaakt in 
samenwerking met de Ziekenfondsraad en de Koninklijke Maatschappij ter Bevorde¬ 
ring der Pharmacie. 

Via het raamproject "Ecologisch herstel van de Rijn" is gebleken dat de dalende 
trend in de toxiciteit van het Rijnwater, die reeds in de periode 1976-1981 was gesig¬ 
naleerd, zkh van 1981 tot 1988 heeft voortgezet 

Het toxicologische bcwakingsprogramma "Mens en Voeding" heeft in de loop der 
jaren tol diverse conclusies geleid. Zo Wijkt de gemiddelde dagelijkse consumptie van 
koolhydraten te laag ie zijn terwijl die van vetten en eiwitten te hoog 'u. De gemidde¬ 
lde inname, per persoon per dag, van calcium b toereikend maar die van kalium en 
magnesium aan de krappe kant terwijl die van fosfor en natrium te hoog b. Gemid¬ 
deld wordt voldoende mangaan opgenomen maar te weinig ijzer, zink, koper en sele¬ 
nium. 

Bij het chemische carcinogeniiciisondcrzock werd de GPA-mcthodc (Granuloma 
Pouch Assay) gcïmmducccrd. Dit is een kortdurende, proefdiersparende in vivo 
methode die snellere risico-schatting en (gcno-)toxischc classificatie mogelijk maakt. 

Een begin is gemaakt met het onderzoeken van de bruikbaarheid van 
"kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties" (QSAR's) bij toxicologisch onderzoek. 
Deze methode is van belang voor diverse aspecten van het toxicologisch onderzoek 
en kan - c-cnals de zojuist genoemde GPA-mihode - leiden tot aanzienlijke te¬ 
rugdringing van het proefdiergebruik. 

Het additionele Vcrzuringsondcrzock, dal door het RIVM wordt gecoördineerd, 
bevindt zich in de afrondende fase. Gesteld kan worden dat het vcrzuringsproblcem 
thans genoeg/aam bekend is om (politieke) besluitvorming mogelijk te maken. Er is 
sprake van directe schade (aan bladeren en naalden van geboomte) en indirecte 
schade via het wnrtclstclscl. De directe schade wordt hoofdzakelijk door ozon veroor¬ 
zaak! en is, incidenten daargelaten, in Nederland niet buitengewoon ernstig. (In 
landen ab Duitsland en Zwitserland, waar grote verzurende bronnen zoals bruin-
koolgcslooktc cncrgieccntraies operationeel zijn, is de directe schade wel ernstig.) 
De tndireclc schade behelst verstoring van de mineralen-huishouding en het vrijko¬ 
men van aluminium in de bodem. Vatbaarheid voor onder meer schimmels en insec¬ 
ten is een gevolg. Niet bckalfcing maar selectieve bemesting kan hier een goede 
(maar dure) oplossing zijn. Dal de verzurende emissies fors moeten worden terugge¬ 
drongen lijdt geen twijfel. 

Het eind 1988 gepubliceerde achtergronddocument "Zorgen voor Morgen" heeft 
gedurende het hele verslagjaar een fors beslag gelegd op de capaciteit die in het 
RIVM voor milieu rmdcr/ock beschikbaar is. De opstelling van hel document heeft, 
tezelfdertijd, geleid tot veel duidelijkheid aangaande de voor het milicu-ondcr/ock in 
de nabije toekomst te sicllcn prioriteiten. 
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Toekomst 

Uit de grote weerklank die het rapport Zorgen voor Margen heeft ondervonden blijkt 
ovcnnudelijk dat alom het besef groeit dat ondcrzocks- en belevinnspmttingcn voor 
milieubeheer en gezondheidszorg vóór alles gericht moeien zijn op de collectieve pre¬ 
ventie. AI eerder werd in deze inleiding betoogd dat bestrijding aan de bron in alk 
oplichten verre ie verkiezen is boven de dwang van end of pipe maatregelen. In dit 
licht bciicn is het. orn een voorbeeld te noemen, paradoxaal dat. ondti de druk van 
bezuiniging en afslanking, een instituut ab het RIVM in recente jaren enkele functies, 
waaronder de kliniscti-chcniischc lefcrentKfunctic. goeddeels heeft moeien beëindi¬ 
gen. In algemenere zin kan gesteld worden dat. au gebleken is dat de overheid ziek 
niet kan terugtrekken op 4e terreinen van nuheMumwimck en oollecticic preventie, 
de aan het RIVM opgelegde afslanking ( U S formabepUalscn tussen 19*6 en 1994)) 
niet juist is geweest. Het staat, integendeel, wel vast dat in de nabije toekomst forse 
uitbreidingen onontkoombaar zullen zijn. De eerste tekenen van deze ommtkrw zijn 
in het verslagjaar rirhrtnar geworden. Zo zijn aan het instituut extra middelen 
toegezegd voor de uitbouw van de milieuptanburcau-functic die, conform ministeriële 
wensen, levens zal omvatten dat prograrama*s van politieke partijen zullen worden 
doorgerekend op hun milieueffecten. 

Het beleid van de RIVM-dnxctic is erop gericht om. behalve voor de bedoelde 
planbureaufunctic die. zoals gezegd, ook voor de volksgezondheid wordt beoogd, in 
de eerstkomende jaren uitbreidingen en intensiveringen tot stand te brengen op de 
volgende activiieitsgcbicden. dit zoveel mogelijk in intcmaiionaal «uband: 
- mondiale biosfeer 
- verzuring en vermesting 
- relatie volksgezDndheiri-milieu 
- walcrnndcrxock (incl- drinkwater) 
- integrale miticuntcting en -modellering 
- risicoschatting en cffcctvoorspellmg 
- hcuordcling medische hulpmiddelen 
- pmt marketing survcillancr medische produklen 

ontwikkelingssamenwerking 
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BEHEERSVERSLAGINSTITUUTSDIRECTIE 
R J J.C.VAN NOORT 

De RIVM-gemccnschap heeft in 1988 mcl droefheid kennis genomen vin het overlij¬ 
den van oud-directeur-gcneraal dr J Spaander en vijf personeelsleden. 

DrJ-Spaander werd in 1979 gepensioneerd als directeur-generaal van het toen¬ 
malige RIV, van welk instituut hij sedert 1950 de leiding had. Hij was de geestelijke 
vader van het na-ooriogse RIV en, daardoor, de belangrijkste grondlegger van het in 
1984 gecreëerde RIVM. 

Het overlijden van drJ.Borsl (Stafbureau Hoofdseclor I). ir.H.H.de Haan 
(Laboratorium voor Geïnactiveerde Virusvaccins). prof.dr.A.C.Hekker (directeur Mi¬ 
crobiologie en hoofd van het Laboratorium voor Virologie). AJ_A.Kraaijeveld 
(Laboratorium voor Ecotoxirologie. Milieuchemie en Drinkwater) en W.van Wouden¬ 
berg (Algeene Zaken) betekende voor het instituut het gevoelige verlies van vijf zeer 
gewaardeerde medewerkers. Zij worden op deze plaats met respect en dankbaar¬ 
heid herdacht. 

Koninklijk onderscheiden 

Prof-drA-GHckker, v*n wiens overlijden zojuist gewag werd gemaakt, werd op IS 
januari door Hare Majesteit de Koningin benoemd lot Ridder in de Orde van de Ne¬ 
derlandse Leeuw. 

Bij gelegenheid van Koninginnedag 1988 werden koninklijk onderscheiden de 
heren: 
- D.van den Broek, Ercmcdaillc in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 
- ir.G.A.Bmggcman, Officier in de Orde van Oranje Nassau 
- K.KooJ, Eremedaillc in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 
- prof.dr.EJ.Ruitcnbcrg, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
- J.CSmils, Ercmcdaillc in zivcr verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 

Afslanking 

Onder verwijzing naar het hoofdstuk Personeel en Organisatie (in deel I van deze 
Berichten) kan vermeld worden dat de Stichting tot Bevordering van de Voksgczond-
hcid en Milieuhygiëne (SVM) op 30 september notarieel is opgericht. Deze stichting 
is ten nauwste aan het RIVM gelieerd; de msütuutsdircclie fungeert als stichtings¬ 
bestuur. Op 28 december werd een convenant ondertekend strekkende lot onder¬ 
brenging van de werkzaamheden van de Dienst voor Parcnicralia en Media (PEM) 
in de SVM. Langs deze weg /al naar verwachting een flink deel (circa 50 plaatsen) 
worden gerealiseerd van de aan het RIVM opgelegde afslanking met 115 plaatsen 
tussen 1986 en 1990. Inmiddels is, sedert 1 januari 1989, hel voltallige PEM-pcrso-
ncel gedetacheerd bij de SVM. 

Huisvesting 

Door de ingebruikneming van vier nieuwe gebouwen onderging de huisvesting van 
het instituut belangrijke verbeteringen. In de Algemene Inleiding bij dit jaarverslag is 
al genoemd de officiële opening van het Dr.H.Cohcngebouw op 2 juni, verricht door 
de minister van VROM, drs.E.H.T.M.Nijpcls, en - namens de minister van WVC - de 
heer H.A.dc Boer, secretaris-generaal van het Ministerie van Welzijn, Volksgezond¬ 
heid en Cultuur. Voorts werden in gebruik genomen de nieuwe gebouwen Gl 
(mengen, afvullen, vriesdrogen en inpakken van farmaceutische produklcn), G4 
(administratie) en SE (energie-opwekking). 

Het renovatie-project voor de enkele tientallen jaren oude RIVM-gcbouwcn in 
Billhovcn ging van start met de algehele inwendige vernieuwing van twee vleugels 
van gebouw V-Oost en Li sedertdien volgens plan voortgeschreden. Vermeldens¬ 
waard is ook dat begonnen is met een grondige vernieuwing van diverse infrastruc¬ 
turele voorzieningen (gas-, sloom-, vcrwarmingslcidingcn cd.), in welk kader onder 
meer de kclclhuisiatiallalic volledig werd vervangen. 
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Financiën 

Mede dankzij aan het instituut toegekende extra geldmiddelen (voor onder meer in¬ 
vesteringen en de intensivering van de controle op bloed en bloedprodukten) kon, 
voor het eerst na een lange reeks jaren, voor 1989 een sluitende RIVM-begroting 
worden opgesteld. Nadere algemene financiële gegevens worden gepresenteerd in 
het hoofdstuk Financiën, verderop in deze Berichten (deel I). 

Stafbenoemingen 

Op 1 mei werd prof.dr.R.Kroes, hoofddirecteur Farmacologie en Toxicologie, belast 
met de waarneming van de leiding van het Laboratorium voor Klinische Chemie 
(vacature drJ.C.Koedam) dat in het kader van de afslanking 1986-1990 tot 31 de¬ 
cember van het verslagjaar in staat van opheffing verkeerde. 

Dr.ir.C.van de Akker, hoofd van het Centrum voor Wiskundige Methoden, werd 
op 1 juni tevens belast met de leiding van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek 
(vacature dr.M.Frisscl). 

Dn.H.W.B.Engel, hoofd van het Laboratorium voor Parasitologie en Mycologie, 
tevens hoofd van het Bureau Steeklaboratoria, werd - onder handhaving van beide 
genoemde functies - op 1 juli benoemd tot directeur Microbiologie (vacature 

HrA.CHckker). 
< hoofd van het Laboratorium voor Luchtonderzoek werd op 1 augustus be-

.w<.md dr.RA1.van Aalst, voordien waarnemend hoofd van dit laboratorium (vacature 
ir.N.D.van Egmond). 

Op 1 september trad prof.dr.ir.D.Kromhoui in dienst als hoofd van het Centrum 
voor Epidemiologie (vacature prof.dr.F.de Waard). 

Op 15 september trad dnM.Krasselt in dienst als directeur Vaccinbereiding. 
Dr.ir.B.CJ.Zoetcman. hoofddirecteur Chemie en Fysica, verliet op 1 oktober de 

RIVM-dienst wegens zijn benoeming tot plaatsvervangend directeur-generaal Milieu¬ 
beheer bij het Ministerie van VROM. Als zijn opvolger werd voorgedragen 
irN.D.van Egmond, hoofd van het Laboratorium voor Grondwateronderzoek en - se¬ 
dert 1 augustus - directeur Bodem- en Waieronderzoek (vacature ir.Tj.Hofker). Be¬ 
doelde functie van hoofddirecteur Chemie en Fysica is van 1 oktober tot en met 31 
december door schrijver dezes waargenomen. 

De heer M.Rook mba, hoofd van de Bedrijfseconomische Dienst, fungeerde van 1 
september tot 1 december tevens als waarnemend hoofd van het Computercentrum 
(vacature ir.J.H.Smeenk). In deze vacature werd op 1 december definitief voorzien 
door de benoeming tot hoofd van het Computercentrum van drs.A.S.M.Koclcman die 
op genoemde datum in RIVM-dienst kwam. 

Hoogleraarsbenoeming 

Dr.R.Kroes, hoofddirecteur Farmacologie en Toxicologie, werd op 1 september be¬ 
noemd tot deeltijd-hoogleraar in de biologische toxicologie aan de Faculteiten Ge¬ 
neeskunde, Biologie en Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Gepromoveerd 

Zeven instiluutsmcdcwcrkcrs verwierven in 1988 de doclorsgraad, te weten: 
- mw.ir.P.dc Vries (Bijzondere Afdeling Immunobiologic) aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht 
en de heren 
- H.Abdillahi (cx-RIVM, Laboratorium voor Bactcriclc Vaccins) aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen 
- D.Evcnberg (Laboratorium voor Bacicriëlc Vaccins) aan de Technische Univer¬ 

siteit Eindhoven 
- ir.P.H.M.Jansscn (Ccntium voor Wiskundige Methoden) aan de Technische Univer¬ 

siteit Eindhoven 
- ir.A.PJ.M.dc Jong (Laboratorium voor Organisch analytische Chemie) aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht 
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- ir.W.J.G-M.Peijnenburg (Laboratorium voor Ecetoxicologie, Milieuchemie en Drink¬ 
water) aan de Technische Universiteit Eindhoven 

- P.W.Wester (Laboratorium voor Pathologie) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Produktie 

In hierna volgende hoofdstukken (deel I van deze Berichten) worden beknopte ge¬ 
gevens gepr<- onteerd inzake de produktie in 1986, 1987 en 1988 van goederen, dien¬ 
sten, informatieverstrekking, wetenschappelijke bijeenkomsten, rapporten en publi¬ 
caties. 

Het aantal in 1988 verschenen RIVM-rapporten (bijna 300) wijkt niet belangrijk 
af van de produktie in 1987 (1986: 236; 1987: 290). Een relatief sterk stijgende lijn is 
zichtbaar in het aantal publikaties van RIVM-(co)auteurs in wetenschappelijke tijd¬ 
schriften en boeken (1986: 400; 1987:410; 1988:550). 

Voorlichting 

Begonnen werd met de uitgave van twee extern gerichte RIVM-kwartaalschriften, 
i.e.: 
- het Infectieziektenbulletin, een algemeen informerende uitgave onder auspiciën van 

het in oprichting zijnde Centrum voor Infectieziektenbestrijding 
- het bulletin "RIVM presenteert", bedoeld als forum voor de publieke presentatie 

van alle per kwartaal verschenen RIVM-rapporten. 

Diversen 

Voor de toetsing van de introductie van nieuwe of gewijzigde vaccins wordt door de 
V/et op sera en vaccins een Medisch-Ethische Commissie vereist. Op 12 januari 
werd een Medisch-Ethische Commissie voor het RIVM geïnstalleerd door plaatsver¬ 
vangend directeur-generaal prof.dr.EJ.Ruitenberg. Afgezien van de secretaris ze¬ 
telen in deze commissie geen personeelsleden van het instituut. Voorzitter is prof. 
dr.F.Schwarz, leden zijn mw.dr.G.Derksen-Lubsen, mr.A.K.Huibers, mw.C.E.T.Man, 
mw.dr.E.A.Schlesinger-Was, prof.dr.J.L.Slangcn en prof.dr.J.M.N.Willers. Het secre¬ 
tariaat van de commissie is in handen van mw.L.M.Ooslwouder, hoofd Bureau Direc¬ 
tie. 

Voor de marginale toetsing van instrumentele investeringen werd geïnstalleerd de 
Commissie Instrumentele Toerusting RIVM (CIT). 

Begonnen is met de voorbereidingen gericht op de instelling bij het RIVM van 
een Planbureau Volksgezondheid en een Planbureau Milieuhygiëne. Belast met deze 
voorbereidingen werden resp. dr.J.C.Jager (Centrum voor Wiskundige Methoden) en 
drs.L.Hordijk (Laboratorium voor Afvalstoffen en Emissies). 

Q 
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OVERLEG DIENSTLEIDING-DIENSTCOMMISSIE 
A.H.VAN VLIET 

In 1988 vonden zes overlegvergaderingen tussen de dienstleiding en de dienstcom¬ 
missie plaats, te weten op 25 januari, 15 april, 22 juni, 26 augustus, 13 oktober en 8 
december. Tevens werden extra overlegvergaderingen gehouden op 4 maart, 27 mei 
en 10 november. Als voorzitter en plv. voorzitter van de overlegvergaderingen fun¬ 
geerden resp. de directeur-generaal en de plv. directeur-generaal. Het hoofd Perso¬ 
neel en Organisatie was als vaste adviseur van de dienstleiding aanwezig. Incidenteel 
werden deskundigen gevraagd aan het overleg deel te nemen. Dit was o.a. bij de be¬ 
handeling van de verzelfstandiging van de Dienst Parenteralia en Media en bij de 
jaarlijkse algemene overlegvergadering het geval. 

De Dienstcommissie was in 1988 samengesteld uit: namens AbvaKabo: 
GJ.Verschraagen, mw.H.Mesters-Bakhuys, S.Andela, J.B.H.J.Linders, mw.M.v.d. 
Veer en J.Koster; namens CFO: W.van Duyvenbooden en J.H.Franchimont; namens 
CMHA: H.G.v.Waegeningh; namens de Vrije Lijst: A.H.v.d.Broek en R.A.L.van 
Duyse. De heren A.H.v.d.Broek en S.Andela volgden in de loop van het jaar resp. de 
heren H.R.Veenendaal en E.H.T.Koops op. 

Het secretariaat werd verzorgd door mw.E.A.M.Dansc-van Amstel en de heer 
A.H.van Vliet. 

Het overleg heeft zich in de verslagperiode o.a. beziggehouden met enkele organi¬ 
satieveranderingen, de bezwarenprocedure van het functiewaarderin£sonderzoek, de 
afslankingsoperatie, het witten van de projectmedewerk(st)ers, de 55 plus-regeling, 
de oprichting van een kinderdagverblijf, de toegangsbeveiliging en de stand van za¬ 
ken met betrekking tot veiligheid, financiën en (vernieuwbouw. In het kader van de 
afslankingsoperatie werd een extra overlegvergadering gewijd aan de voorgenomen 
opheffing van het Laboratorium voor Klinische Chemie. Daarnaast zijn uitgebreide 
dhcussies gevoerd over de verzelfstandiging van de Dienst Parenteralia en Media. In 
een extra overlegvergadering werd het strategieplan-RIVM, opgesteld door IKON 
Bclcidsconsulcntcn BV, toegelicht. 

Voor een uitgebreide weergave van de behandelde onderwerpen kan verwezen 
worden naar de notulen van de overlegvergaderingen, die in de bibliotheek ter inzage 
aanwezig zijn. 

Q 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 
SJV.M.REUNDERS 

Hoofdzaken personeelsbeleid 

In het verslagjav deden zich twee in wezen tegengestelde ontwikkelingen voor. 
Enerzijds heeft de afslanking 1986-1990 verder gestalte gekregen, anderzijds was 
sprake van aanzienlijke uitbreiding van additionele en structurele taken, hetgeen tot 
uitdrukking kwam in een sterke stijging van het aantal projectmedewerk(st)ers. De 
ondersteuning van deze gecombineerde krimp-groeibeweging door de Afdeling Per¬ 
soneelszaken is redelijk goed gelukt maar vroeg grote inspanningen van velen. 

Vanuit de Afdeling Personeelszaken zijn daarenboven op uiteenlopende terreinen 
initiërende, adviserende of uitvoerende bijdragen geleverd. Met name kunnen ge¬ 
noemd worden: 
- Deelname aan de in 1988 opgezette stichting Kinderdagverblijf De Bilt/Bilthoven. 

Besloten is om zeven plaatsen (zeventig dagdelen per week) te kopen of te reser¬ 
veren voorkinderen van RIVM-personeelsleden. 

- Via geleverde bijdragen aan convenant, tewerkstellingsvoorwaarden, arbeidsvoor¬ 
waarden, voorlichting en personele inrichting werd meegewerkt aan de in het ver¬ 
slagjaar opgezette Stichting tot Bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhy¬ 
giëne SVM. 

- Diverse grotere en kleinere reorganisties en aanpassingen (o.a. tengevolge van de 
afslanking, veranderende werkwijzen, gewijzigde taken) kregen hun beslag. 

- Op het terrein van de kwaliteitszorg (GMP, GLP, kwaliteitsgroepen) en arbo-wet 
(werkgroep, verdere afstemming veiligheid, gezondheid en welzijn) werden uiteen¬ 
lopende activiteiten ontwikkeld. 

- Ten behoeve van de met vaccinproduktie en -controle belaste laboratoria werd 
een cursus produktie-planning opgezet. 

- Gewerkt is aan een betere beheersing van uitgaven inzake overwerk, uitzend¬ 
krachten, salarissen, vorming en opleiding. 

- Bijgedragen werd aan een beheersing van het ziekteverzuim en aan het garan¬ 
deren van de voortgang bij ziekte van de werkzaamheden van diverse onder¬ 
steunende diensten. 

- Een bezinning heeft plaatsgevonden op d* ^volgen voor het RIVM van de univer¬ 
sitaire 2-fasen-structuur (i.e. opleidingseisen en evL inrichting van aio-plaatsen). 

- Medio 1988 is de zogeheten "wit-operatie" uitgevoerd die ertoe heeft geleid dat 
voorheen "grijze" functies zichtbaar zijn gemaakt in de personeelsbegroting. 

Figuur 1 

RIVM-formalie* per 31 december 1988 (totaal toegestaan 1192 formatieplaatsen) 

RIVM-segmcnt 

Hoofdsector I: Microbiologie en Immunologie 
Hoofdsector II: Farmacologie en Toxicologie 
Hoofdsector UI: Chemie en Fysica 
Algemene afdelingen en stafafdelingen 

aantal formatieplaatsen 

100 200 300 400 
1 1 1 ' 

* weergegeven zijn de maximaal toegestane aantallen formatieplaatsen; 
de feitelijk bezette aantallen bedragen gemiddeld ruim 99% hiervan. 
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Personeelsbestand 

Bezien naar dienstverband kunnen drie hoofdcategorieën van RIVM-personeel 
worden onderscheiden: 
- regulier personeel (personen met een aanstelling in vaste nf in tijdelijke dienst, per¬ 

sonen met een arbeidsovereenkomst, wetenschappelijk secretaresses in opleiding) 
- overigen (projcctmcdcwerk(st)er$, gedetacheerden, vrijwilligers, onbezoldigde 

ambtenaren, tewerkgestelde erkende gewetensbezwaarden) 
- stagiair(c)s. 

Op 31 december waren 1534 personen in een van de zojuist genoemde betekenis¬ 
sen aan het instituut verbonden, en wel 1313 reguliere personeelsleden, 154 overigen 
(waaronder 142 projectmedewerk(st)ets) en 67 stagiaii(c)s. 

De formatieve sterkte van het instituut bedroeg op 31 december 1988 1192 for¬ 
matieplaatsen (bezet door de genoemde en al dan niet in deeltijd werkzame 1313 re¬ 
guliere personeelsleden). Een hoofdindcling van de formatie is gepresenteerd in 
Üguur 1. 

In 1988 kende het RIVM een totale personele in- resp. uitstroom van (ongeveer) 
310 resp. 220 personeelsleden. Figuur 2 beschrijft een nadere precisering van de mo¬ 
biliteit. Een derde deel van de totale netto aanwas van ongeveer 90 personen blijkt 
uit stagiair(e)s te bestaan. Opvallend is de nagenoeg gclijkgebleven omvang van het 
reguliere personeel. Binnen deze hoofdcategorie is echter het aantal personen in 
vaste resp. tijdelijk dienst fors gedaald resp. gestegen. Eveneens fors gestegen (en 
wel met ongeveer 50) is het aantal projectmedewerk(st)ers. Exclusief slagiair(c)s be¬ 
staat de netto aanwas (60 personen) uit 25 mannen en 35 vrouwen. Gegeven het feit 
dat ongeveer 35% van het personeel uit vrouwen bestaat, betekent dit een relatief 
sterke toename van het aantal vrouwen in RIVM-dienst. 

Figuur 2 

In- en uitstroom RIVM-personeel 1988, naar dienstverband 

categorie 

regulier 

overigen 

siagiair(c)s 

dienstverband 

1. vaste dienst 
2. lijd. dienst, onbep. tijd 
3. tijd. dienst, bep. tijd 
4. arbeidsovereenkomst 
5. wetensch. secretaresse in opl. 

totaal regulier 

6. projectmedew. 
7. gedetach., vrijw., onbez. ambt. 
8. tewerkgesteld erk. gewetensbezw. 

lotaal overigen « c l . slag. 

9. stagiair(e)s 

personen uit 

120 100 8060 40 20 

• 

personen in 

20 40 60 80 100 120 

m 

• 

Figuur 3 

In- en uitstroom RIVM-personeel 1988, naar sexe 

sexe 

mannen 
vrouwen 

personen uit 

120 100 80 60 40 20 
• * i i i i 

personen in 

20 40 60 80 100120 
1 1 |l 1 1 1 
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De leeftijdsopbouw van het reguliere RIVM-personeel per 31 december 1988 
(1313 personen) is, afzonderlijk voor mannen en vrouwen, weergegeven in figuur 4. 
Figuur 5 beschrijft de leeftijdsopbouw per 31 december 1988 èn per 31 december 
1987; uit deze figuur blijkt dat in het verslagjaar een relatief sterke daling is opge¬ 
treden in het aantal personeelsleden ouder dan 55 jaar. 

Figuur 6 toont, per ultimo 1987 èn 1988, de verdeling van het reguliere RIVM-per¬ 
soneel over de salarisschalen van het BBRA. 

Tenslotte zijn in Figuur 7, zowel voor 1987 als 1988, de maandelijks gemiddelde 
ziekteverzuim-percentages weergegeven. Opvallend is het relatief lage ziekteverzuim 
in de maanden januari, februari en maart in 1988 terwijl gedurende de resterende 
maanden geen grote verschillen tussen 1987 en 1988 waarneembaar zijn. 

De in het voorgaande geschetste personele kenmerken van het jaar 1988 (i.c: 
een mobiliteitssurplus van 60 personen excl. stagiair(e)s, relatief sterke groei van het 
aantal vrouwen, sterke daling van het aantal 55-phissers, totale instroom ongeveer 
310 personen, formatieve bezetting ruim 99%, licht gedaald ziekteverzuim) kunnen 
aangevuld worden met de vermelding dat gedurende 1988 een aanzienlijke stijging 
(67%) is opgetreden in de deelname aan cursussen, congressen, etc. terwijl het in 
geld gemeten overwerk daalde met circa 15%. 

Afslanking 

Het beleid om de opgelegde afslanking 1986-1990 (115 formatieplaatsen) te realise¬ 
ren d.m.v. natuurlijk verloop en vervroegde uittreding is in 1988 voortgezet. Een deel 
van de taakstelling 1987 is over de jaargrens heen geëffectueerd via VUT, pensioen 
of 55plus-regeling. De voor 1988 geldende taakstelling (27,4 formatieplaatsen) werd 
bijna geheel gerealiseerd d.m.v. de 55plus-regeling: 38 personen maakten van deze 
regeling gebruik. Overigens hebben alle personen die van deze regeling gebruik wen¬ 
sten te maken in hel verslagjaar bericht ontvangen over de bijbehorende voorwaar¬ 
den en zij hebben daarmee definitief ingestemd. 

De stand van zaken m.b.t. de afslanking is t/m 1988 dat 62,1 formatieplaatsen zijn 
ingeleverd terwijl 79 personen zijn vertrokken of overgeplaatst. 

Figuur 4 

Leeftijdsopbouw regulier RIVM-personeel, per sexe, 
31 dec. 1988. 

Figuur 5 

Leeftijdsopbouw regulier RIVM-personeel. 
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Organisatie-advistring 

Nadat het pN. hoofd van de Afdeling Personeelszaken gebruik had gemaakt van de 
mogelijkheid van vervroegd uittreden is er een "gat" ontstaan in de begeleiding door 
APZ van organisatie- en veranderingsprocessen. In een professionele organisatie als 
het RIVM was het gebruikelijk om de Laboratoria en Diensten te begelei¬ 
den/ondersteunen bij het oplossen van organisatie-vraagstukken, waarbij de nadruk 
lag on het formuleren/inventariseren van door hen gewenste veranderingen. De per¬ 
sonele consequenties vormden het zwaartepunt van deze activiteit. De steeds verder¬ 
gaande bezuinigingen en afslankingen en de voor het Instituut belangrijke politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen, die tot uilbereidingen leiden, vragen ook van APZ 
een verdere ontwikkeling van taken op het gebied van organisatie en bedrijfskunde. 
Dit betreft vnl. onderzoeken in opdracht van Directie en/of hoofden van laboratoria, 
waarbij het onderzoek wordt geleid door een of meer medewerkers van APZ, dan-
wel dat er een stimulerende werking van de Afdeling uitgaat om een onderzoek in¬ 
tern/extern te laten uitvoeren. Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage, 
waarbij gestreefd wordt naar een optimale verhouding tussen organisatorische en 
personele belangen. 

In het afgelopen jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar de organisatiestructuur 
van de se», "ar Immunologie (Hoofdsector I) en is een begin gemaakt met een onder¬ 
zoek naar een zo efficiënt mogelijke uitoefening van huishoudelijke werkzaamheden 
bij de laboratoria. 

In de begeleidende zin zijn onderzoeken uitgevoerd naar de facilitaire dienstver¬ 
lening op het gebied van de (ver-)nieuwbouw (Twijnstra-Gudde) en vond advisering 
plaats bij een onderzoek naar strategisch beleid en een optimale directievorm van het 
Instituut (IKON Beleidsconsulenten B.V.) 

ü 

Figuur 6 

Regulier RIVM-personeel ingedeeld naar salaris¬ 
schaal. 

31 dec 1987. 31 dec 1988 

16 

salansschoal nummer 

Figuur 7 

Ziekteverzuimpercentage RIVM-personeel, gemiddeld 
per maand. 
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FINANCIEN 
M.ROOK 

Jaarcijfers 

Na aanmerkelijke begrotingsoverschrijdingen in 1985 t/m 1987 is het in 1988 vrijwel 
gelukt om binnen de toegestane begroting te blijven. Dit was a.g.v. aanzienlijke inves¬ 
teringen in het lucht-onderzock nog niet mogelijk voor het luchl-onderdeel van de be¬ 
groting. 

Het begrolingsbeheer is in het verslagjaar aanmerkelijk verbeterd. Op een aantal 
punten is dit gerealiseerd door interne budgettering op het niveau van laborato¬ 
ria/diensten, anderzijds door een strakkere bewaking van centrale budgetten en ver¬ 
sterking van de "controller"-functie. Soms ging dit gepaard met inhoudelijke conse¬ 
quenties voor de uit te voeren werkzaamheden. 

Mede door het honoreren van enkele begrotingsclaims ligt het uitgavenniveau 
thans structureel beduidend boven dat van de jaren vóór 1987. Met name de al¬ 
gemene exploitatiekosten zijn gestegen als gevolg van decentralisatie van budgetten 
vanuit WVC, extra onderhoudskosten bij de infrastructurele voorzieningen en de uit¬ 
besteding van schoonmaakwerkzaamheden. In dit verband mag het constructieve 
overleg in dezen met de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken niet onver¬ 
meld blijven. 

Mede door de verscherpte begrotingsbewaking op de exploitatiekosten en als 
gevolg van onderuitputting bij andere WVC/VROM-onderdelen kon in 1988 voor het 
eerst in jaren aanmerkelijk geïnvesteerd worden in de vervanging van verouderde ap¬ 
paratuur. Uit een interne analyse blijkt dat op basis van vervangingswaarde liefst 
40% van de aanwezige apparatuur ouder is dan 10 jaar. De komende jaren moet der¬ 
halve zonder hapering het bedrag voor investeringen verder stijgen, temeer daar de 
steeds scherpere kwaliteitseisen inzake CLP, CMP en ARBO-wctgcving leiden tot 
forse kostenverhogingen. In dat verband speelt de kennisexploitatie een uiterst be¬ 
langrijke rol. Zonder de mogelijkheid tot aanwending van de surplusinkomsten uit de 
KE in de invesleringssfeer zou de kwaliteit van de aanwezige infrastructuur van het 
RIVM steeds verder verslechteren. Deze tendens is op zich niet ongevaarlijk: het 
RIVM kan te afhankelijk worc.n van "incidenteel commercieel succes", hetgeen de 
onafhankelijke functie van het instituut als kenniscentrum van de overheid op de duur 
zou kunnen aantasten. Strategisch gezien mag de omvang van de KE derhalve niet al 
te groot worden en zijn daarom ook meer inhoudelijke beperkingen ingebouwd. 

Uitgaven en ontvangsten RIVM (in miljoen guldens) per jaar 

In het hierbij afgedrukte overzicht wordt het verloop van de uitgaven en ontvangsten 
van het RIVM globaal geschetst. Uit het overzicht blijkt dat de algemene exploitatie¬ 
kosten na aftrek van incidentele posten op het niveau liggen van f 16 a 17 miljoen. 
De specifieke uitgaven belopen na de toevoeging van de aankoopkosten BMR-vaccin 
ca. f 30 miljoen. In het separaat van dit jaarverslag uitgebrachte Financieel Overzicht 
1988 zijn deze bedragen uitgesplitst. 

Van de post aanschaf inventaris is een bedrag van f 6,7 miljoen ten laste van de 
KE geïnvesteerd. 

De personele uitgaven zijn t.o.v. 1987 gestegen, aangezien vanaf 1988 tijdelijke 
projectmedewerkers die ten laste komen van RIVM-budgeltcn (o.m. Streeklab., 
Lucht-begroting, KE) niet meer uit de M- maar uit de P-begroting worden betaald. 
Dit verklaart ook grotendeels de uitgaven-da'.ing bij de strccklab.-activiteiten. Zonder 
deze toevoeging zouden de personeelsuitgaven t.o.v. 1987 met ca. f 2 miljoen zijn 
gedaald als gevolg van de opgelegde afslanking. 

Zowel de ontvangsten uit gedeclareerde onderzoekingen als uit KE zijn t.o.v. 
1987 belangrijk geslepen. Voor de komende jaren moet voor de onderzoekingen toch 
op een verdere daling worden gerekend, mede i.v.m. de sinds 1989 op dit gebied in¬ 
gevoerde taakstellende budgetten van ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn steeds minder 
bereid bijzonder materiaal tegen de huidige COTG-tarievcn in te sturen indien extra 
diagnostisch onderzoek noodzakelijk is. Hierdoor komt het referentie-onderzoek 
steeds meer in de knel, hetgeen een regeling ter zake binnen de AWBZ-structuur 
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Uitgaven en ontvangsten RIVM per jaar (min. gulden) 

materiele «agaven 

specifieke potto 
aanschaf mveafara 

maL projcct-nkig«*cn Li* , dcnfcn 
(tncl. - " « 1* hAMccnni VROM) 
stycckUb-actrriicitcn 

penoode uiifs*c& 
RIVM focmaoe. incL uitzendkrachten 
projectmedewerkers tl.», derden 

totaal der uitgaven (cacl. projecten) 

ontvangsten 
algemeen 
sera/vaccins. t A 

kenntsexploiucie 
project-inkomsten van daden 

trxaai der onfvanfaen (excl. proj.) 

19M 

IIJ 
24.» 

20.1 

PM 

«.0 

75.3 
PM 

139.5 

0.4 
20.6 

PM 

27.4 

1917 

23.81» 
29.9^) 
194 

PM 

9.4 

77.9 
PM 

1604 

0.1 
3O.5c> 
34 
7.5 «") 
PM 

413 

19M 

b) 

24.1 

PM 

7.7 

73.9 
PM 

159.2 

3.9 
B.4 
PM 

43.0 

Toelichting 
i: inclusief badgeimpusmg »«n f S miljoen voor vernieuwbouw 
b: inclusief f 1,4 miljoen afboeking van oude projecten, samenhangend met de f ine 
c: tnchisief BMR -vaccin 
d: vnaf I9»7 is de kennisexploitaue binnen begrotingsverband verantwoord 

noodzakelijk maakt. De ontvangsten uit sera/vaccins daalden, vooral als gevolg van 
de verminderde verkopen van anti-tetanus-immunoglobulinc, welk produkt buiten het 
Rijksvaccinatieprogramma door ziekenhuizen wordt betrokken. 

De projecten ten laste van derden (inclusief de projecten welke additioneel door 
VROM worden gefinancierd) zijn ook in 1988 extra-comptabel verantwoord. 

Een steeds groter deel van de uitgaven heeft betrekking op (de verbetering en 
het onderhoud van) de infrastructurele voorzieningen, vooral door het noodgedwon¬ 
gen aanhouden van het Slcrrenbos, onvoldoende onderhoudsbudget bij de Rijksge¬ 
bouwendienst (RGD) en het sterk achtergebleven groot en klein onderhoud. 

Nadat in 1987 de financiering van de vernieuwbouw rond kwam, bleken zich in 
1988 overschrijdingen voor Ie doen in het door de RGD geraamde budget. De ver¬ 
nieuwbouw blijkt mede a.g.v. eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en werkom¬ 
standigheden en van veel achterstallig onderhoud aanmerkelijk ingrijpender te wor¬ 
den dan aanvankelijk geraamd. Bovendien neemt het aantal RIVM-mcdcwcrkers als 
gevolg van nieuwe taken (o.m. planfunctic milieu) veel meer toe dan gedacht. Najaar 
1988 is met de RGD en Financiën het overleg geopend over oplossingsmogelijkheden 
voor verhoging van de bouwbudgetten; dit moet in het voorjaar 1989 zijn afgerond. 

Organisatorische aspecten 

In het verslagjaar is de administratieve organisatie op tal v?n punten versterkt, mede 
in het licht van de verbetering van de financiële infrastructuur binnen de Rijksover 
heid. Procedures en bevoegdheden zijn waar nodig (opnieuw) vastgelegd, vooral in 
de sfeer van de ontvangsten. In dat verband is ook de financiccl-administratieve pro¬ 
cesgang voor de per 1-1-1989 gestarte Stichting tot bevordering van de Volksgezond¬ 
heid en Milieuhygiëne (SVM; voorheen dienst PEM) beschreven, 

Voor- en nacalculatie van onderzoekprojecten en produktcn vormen in het RIVM 
steeds meer de basis van kostprijzen en tarieven. Hierbij is het een uiterst gelukkige 
omstandigheid dat het RIVM naast de comptabele overheidsadministratic tevens een 
bedrijfseconomische boekhouding voert met een kostentoerekening naar primaire 
kostenplaats, gebaseerd op afschrijvingen en rente op duurzame gebruiksgoederen. 
Op deze wijze konden vasle tarieven voor projectmedewerkers ingevoerd worden; 
ook de vaccintaricvcn zijn hierop gestoeld (zie Financieel Overzicht 1988). 
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GECONFECTIONEERDE EN GELEVERDE EENHEDEN 
VACCINS, SERA EN REAGENTIA, PER JAAR (DIENST 
VOOR PARENTERALIA EN MEDIA) 
GJ.GLJJT 

VACCINS EN SERA 

cholera 
cholera 
tyfus 
tyfus 
tetanus 
tetanus 
tetanus 
DTP 
DTP 
polio 
polio 
polio 
polio (Divalent bulk concentraat) 
OKTP 
DKTP 
DKTP (dubbele samenstelling) 
DKTP (dubbele samenstelling) 
DKTP (dubbele samenstelling) 
stafylococcen fosf. tox. 
rubella 
rubella 
BCG 
BCG immunostimulatie 
BCG 
pokslof 
mazelen 
mazelen 
mazelen 
rabies 
BMR 
BMR 
auto- + slockvaccin.s 
tetanus toxoid 
ATG 
tetanus - immunoglobul ine: 

profylactisch 
therapeutisch 

serum tegen difterie 
diverse sera 

HU1DDIAGNOSTICA 

kattckrab 
Frci-anligccn 
PPD van atypische 
mycobactcricn 
gezuiverd lubcrcullinc PPD 
gezuiverd lubcrcullinc PPD 

eenheden 

lml 
10 ml 
lml 

10 ml 
0,5 ml 
10 ml 
0,5 ml 
lml 

10 ml 
lml 
5 ml 
10 ml 

(dosis) 
lmi 

10 ml 
2,5 ml 
5 ml 
10 ml 
03 ml 

multidosis 
monodosis 
monodosis 

multidosis 
multidosis 
duodosis 

monodosis 
monodosis 
multidosis 
monodosis 

(ml) 
10 ml 

monodosis 
monodosis 

2 ^ ml 

monodosis 
multidosis 

multidosis 
lml 

10 ml 

1986 

22974 
9065 

26528 
49400 

138 038 
17 777 

268 282 
24 781 
48 958 

285032 
— 
— 
--

10577 
78300 

— 
-
--

1668 
8103 

10990 
4 657 

— 
— 
7 

1300 
— 

156215 
1331 
5 830 

80250 
— 
— 

1719 

89424 
15 
54 
--

1012 
--

2569 
14 152 
8 851 

19S7 

20417 
6714 

27070 
47753 

135 594 
16730 

255 615 
51934 
62905 

469193 
— 

5000 
--

295373 
52883 
5000 
2500 
4138 
1371 

10229 
12 528 
4480 

436 
1663 

9 
— 
— 

75 
2183 

32015 
292185 

1675 
4500 
2193 

85 205 
17 
44 
60 

950 
— 

2324 
14 797 
8 620 

1988 

20155 
5564 

38 452 
55 314 

107 560 
15 648 

207351 
146 696 
48 731 

573 371 
— 

5 373 
250000 
604 888 

15 528 
— 

3163 
3000 
1260 
3 560 
3 046 
3 864 

634 
1936 

7 
— 
— 
— 

1912 
30054 

285 739 
251 

9010 
2108 

69117 
21 
36 
--

1000 
--

2516 
13 157 
8 356 
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1986 1987 1958 

LABORATORIUM-REACENTIA 

aggl. salmonella sera 
aggl.E-coliOenOK 
antiscra 
pTccipttercndc sera 
(Mz. 71 Vademecum) 
baclcric-suspensic 
(blz. 72 Vademecum) 
hemiglobine-cyanide-
oplossing 
paardeserum lyoflcl 
gedroogd 
diverse reagenüa 
(blz. 73 Vademecum) 
geleverde aantallen 
eenheden vaccins, sera 
en rcagentia die niet zijn 
vermeld in Vademecum 

1 ml/5 ml 

5 ml 

lml 

10 ml/50 ml 

aón.alOml 

a6fi.a5ml 

1836 

1106 

88 

999 

2428 

2979 

6874 

2069 

1262 

154 

920 

2470 

2652 

5 857 

1647 

975 

-

628 

2295 

2069 

4188 

23 297 5408 5798 
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 
EJ-RUITENBEtCRJCROES 

Overzicht van aantallen - voor enkele globale categorieën - van onderzoekingen die 
in divas* RIVM-labomoria werden verricht op externe aanvraag (van o.m. artsen, 

oxen, ondcTTwisinsteflingcn) of in het kader van surveillance- of screcnings-

catcgonc MVM-laboraiorium 1916 19T7 1968 

bactcnele typenng, scro» 
diagnostiek 

kfrikhncn-Mrtfof-
bepaling 

rrhshebepcunff Hifi 

mtcroDicic gcnecsniiu-
delen, antibiodca-
resistcnae, sieriliteit 

biologische ijking en 
keuring van genees¬ 
middelen 

perinaule screening 
(bloedgroep, syfilis, 
PKU.CHT) 

virologische diagnos¬ 
tiek 

B~*riologie 

Bacteriologie (voor I sept. 
1987: Bacuriêk Vaccins) 

Chemotherapie 

Klinische Chemie 

Virologie 

56335 

11900 

6210 

880 

85 600 

22310 

40640 

16170 

6675 

770 

85145 

19865 

39400 

5 910 

5660 

625 

85 425 

19115 
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RAPPORTAGE T.B.V. HET COLLEGE TER 
BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN 
A.G.RAUWS EN J.W.VAN DER LAAN ( M M H B « J U . G . M . W GcsseQ 

Het College Ier Beoordeling « a Geneesmiddelen is een onafhankelijk orgaan, dat bij 
wet (Wet op de gcmisiiiiddcknvouinciimg) verantwoordelijk is voor de toelating 
van geneesmiddelen voor gebruik bij de mens op de nederiandsc markt. Toelating ge¬ 
schiedt op giond van bcooidekiig van undt i Dorkgcgcvcns die worden overgelegd 
door de aanvrager van registratie. 

Bij bovengenoemde wet is het RIVM verantwoofddijk voor de beoordeling van 
een deel van de overgelegde ondci ipekgcgcvms. D e s gegevens omvatten dicislu-
dies ben ellende de farmacodynamiek van het gnw t uniddcl, loxicilcitssoidics CA dier¬ 
en humane studies betreffende fannacokinctiek. 

Beoordeling vindt plaats door wetenschappelijke medewerkers van ojn. het Labo¬ 
ratorium voor Farmacologie, het Labontonum voor Chemotherapie en de Unk 
Biocrmsformatic en Farmaco- en Toxicokinetick. 

De aantallen adviesrapponen die zijn opgesteld in 1966. 1987 en I9BS zip ver¬ 
meld in onderstaande tabel. Na een aanvankelijke daling nam het aanbod van dos¬ 
siers weer sterk toe. Hierdoor, door vertrek van twee tijdelijke medewerkers en door 
langdurige ziekte van mw.drs.HJ.G.M.GcsseI, beliep de achterstand eind 1988 83 
rapporten. 

categorie 1986 1987 1988 
evaluatierapporten t.b.v. registratie 
aanvullende rapporten t.b.v. registratie 
adviezen/commentaren na registratie 
adviezen aan het R1GO* 
totaal 697 582 573 

* dccladviezcn inzake sterililcit, pyrogeniteit en biologische gchallebepalingen. 

241 
163 
168 
125 

208 
154 
155 
65 

163 
176 
184 
50 
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VERGIFTIGINGEN-INFORMATIE 
B.SANGSTER 

Het Nationaal Vergifhgmgen-mfornutieccnlruni (NVIQ vervult sinds 1959 een taak 
ten behoeve van de curatieve gezondheidszorg alsmede ten behoeve van de gezond¬ 
heidsbescherming. Het huidige takenpakket bestaat uit hel verstrekken van infor¬ 
matie bij acute en chronische intoxkaaes, het behandelen van gemtoxiceeróe patiën¬ 
ten, bet verrichten van onderzoek en het geven van voorlichting en onderwijs. 

Vm een advertentie en stickers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
is aan medici landelijke bekendheid gegeven over het recent veranderde telefonische 
informatienummer 030-74MS8 waarmee men 24 uur per dag alle dagen van hel jaar 
het NVIC kan benaderen voor mfonnaties met betrekking tot vergiftigingen. 

Acute 'uttoxicaties 

In 1988 werd telefonische informatie verstrekt ten behoeve van 20514 personen en 
dieren. Dit betekent dat na stabilisatie van het aantal gegeven informaties in de voor¬ 
gaande 2 jaren wederom een stijging valt waar te nemen (figuur 1). Ook het aantal 
informatieverzoeken door particulieren blijft jaarlijks toenemen. Van 1985 lot 1988 
steeg dit van 885 tot 1482 per jaar. Evenzo neemt het aantal informaties toe dat niet 
direct betrekking heeft op een patiënt met een vermoede inioxicatie. In 1988 bedroeg 
dit aantal 1546 (figuur 2). 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van informatie-verzoeken die verdeeld zijn 
over de verschillende categorieën van aanvragers (totaal 18292). Tabel 2 geeft een 
overzicht van informatie-verzoeken per categorie van produkten en gebruikersgroep. 
Bij 1776 verzoeken werd informatie gevraagd naar aanleiding van een vermoede in-
toxkatic met meer dan één produkt 

Ten gevolge van een vermoede intoxkatie met benzodiazepinen in combinatie 
met andere produkten overleden in de verslagperiode 6 personen. Met betrekking lot 
vermoede intoxicaties met bestrijdingsmiddelen werden ten behoeve van 3 overleden 
personen informaties verstrekt in verband met paraquat, ten behoeve van 2 overle¬ 
den personen in verband met een cholmesterase-remmendc stof en ten behoeve van 
één overleden persoon in verband met strychnine. Met betrekking lot bestrijdingsmid¬ 
delen werden ten behoeve van 22 overleden dieren informaties verstrekt. In de ver¬ 
slagperiode zijn 32 personen en 47 dieren overleden waarvoor met betrekking tot 
een vermoede inioxicatie als oorzaak informaties zijn verzocht. 

Figuur l 

Aantal telefonische informaties per jaar verstrekt door het 
NVIC inzake (vermoede) vergiftigingen 

Figuur! 

Algemene en aan particulieren door het NVIC verstrekte 
informaties per jaar 

soo 

I98S 1988 «er 1988 

I •Ig.informetifft CU particulieren 

38 



PRODUKTIE 

Tabel 1 

Vergiftigingen-informatieverzoeken per jaar en per categorie van aanvragers 
(NV1C) 

categorie 1986 1987 1988 

huisartsen 
ziekenhuisartsen 
dierenartsen 
apothekers 
GGD/DGD-artscn 
bedrijfsartsen 

particulieren 

9786 
5137 

819 
482 
223 
127 

1219 

totaal 17793 

9695 
5126 

833 
448 
182 
124 

1330 

17738 

10277 
4968 

815 
442 
163 
145 

1482 

18 292 

Tabel 2 

Vergiftigingen-informatieverzoeken 1988, per produktsoort en gebruikersgroep 
(NV1C) 

hoofdgroep 

geneesmiddelen (humaan) 
geneesmiddelen (veterinair) 
huishoud, doe-het-
zelfprodukten 
cosmetica 
bestrijdingsmiddelen 
industrieprodukten 
voedsel, drank, tabak 
planten, paddestoelen, dieren 
speelgoed, vrijetijdsprodukten 
overige middelen 

aantal 
informaties 
absoluut 

8944 
95 

4007 
967 

1477 
1263 
1220 
1472 

301 
768 

% 

44 
04 

20 
4,7 
IX 
6X 
5.9 
IX 
14 
3.7 

leeftijd 
t/m 12 jaar 

17 

ox 
11 
3,6 
1,9 
0,6 
1,8 
4.2 
1,1 
1.3 

personen 
leeftijd 
13 jre.o. 

21 
<0,l 

3,9 
0,7 
U 
2,0 
3,2 
0,7 
0,2 
1.0 

leeftijd 
onbekend 

5,4 
<0,l 

3.7 
0.4 
1.6 
3.2 
0.9 
U 
0,2 
1.1 

dieren 

0,8 
0,1 

0.6 
<0,l 
23 
0,4 

<0,l 
1,1 

<0.1 
0.4 

Mini-calamiteiten 

Het aantal mini-calamiteiten is in 1988 weer toegenomen (1987:45; 1988:54). De 
coördinatie en de signalerende functie naar het beleid blijft hierbij een belangrijk 
punt. Zo kon in een situatie na een bcgassing van een huis met cyanide door snel in¬ 
grijpen van huisarts en kinderartsen een kind met een cyanidc-intoxicatic op de juiste 
manier worden behandeld waarbij de dienstdoende medicus voortdurend ter beschik¬ 
king was om adviezen te geven. In deze situatie werd samengewerkt met de afdeling 
Inspectie-onderzoek en Milieu-ongevallendienst van het RIVM en de afdeling Bestrij¬ 
ding van Plaagdiurcn van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne. 
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Curatieve laken 

Evenals in vorige jaren blijkt er in toenemende mate niet alleen behoefte te bestaan 
aan informatie over de diagnostiek en behandeling van acute inloxicaties maar ook 
aan advies met betrekking tot de diagnostiek en de behandeling en in sommige 
gevallen zelfs bijstand. Deze bijstand kan ter plaatse worden verstrekt maar ook cen¬ 
traal worden geleverd in hel Academisch Ziekenhuis Utrecht waar, zoals bekend, het 
NV1C is gehuisvest in de afdeling Reanimatic en Klinische Toxicologie. Door de 
reeds jarenlang bestaande samenwerking beschik' het NVIC hier over klinische faci¬ 
liteiten. Naast handhaving va.: de zorg voor de reguliere patiënten bestaat zo de 
mogelijkheid om 30 patiënten extra op te nemen op deze afdeling. Ook de poliklini¬ 
sche activiteiten vinden hier plaats. 

Chronische inloxicaties 

Het aantal verzoeken om informatie omtrent chronische intoxicaties bedroeg in 1988 
183 waarvan er 13S schriftelijk afgehandeld werden. Een aantal is nog in bewerking, 
een gedeelte werd telefonisch afgehandeld en een gedeelte leidde tot een verwijzing 
naar de polikliniek Medische Toxicologie. 

Op de polikliniek Medische Toxicologie werden 137 mensen in consult gezien, 71 
hiervan waren nieuwe verwijzingen terwijl 66 controle-consulten plaatsvonden. Bij 
dit aantal was een groep van 29 mensen die in verhoogde mate blootgesteld waren 
aan cadmium. Van alle mensen die gezien werden op de polikliniek werd individueel 
gerapporteerd aan de huisarts terwijl van de genoemde groep van 29 mensen daar¬ 
naast een apart rapport zal worden uitgebracht. 

Voorlichting 

Evenals in de voorgaande jaren deden zich weer enkele gevallen van milieuveront¬ 
reiniging voor waarbij in een vroege fase door het NVIC informatie werd verstrekt 
aan gczondhcidswcrkcrs (huisartsen en specialisten alsmede artsen van basisgezond¬ 
heidsdiensten in het betrokken gebied). Dit was het geval in Helmond, Rotterdam, 
Kcrkradc en Gcmcrt. In al deze gevallen werd door de Inspecteur van de Volksge¬ 
zondheid het NVIC beschikbaar gesteld voor consultatie. Tevens werd hel NVIC op 
deze wijze beschikbaar gesteld ten aanzien van milieu-accidenten in Leerdam en de 
Bommclcrwaard. In alle situaties werd de mcdisch-milicukundige (in opleiding) 
zoveel mogelijk hierbij betrokken. 

Posl-exposiüe rabics-behandeling 

Het aantal jaarlijks door het NVIC verrichte post-expositie-rabiesvaccinaties be¬ 
droeg tot en met 1986 steeds een kleine honderd. Zij waren voor het merendeel 
noodzakelijk wegens exposities in het buitenland. In 1987 werd dat aantal mei 151 
gevallen belangrijk overschreden. Dit was een gevolg van de zich dat jaar voor het 
eerst prcscnlcrcndc rabiesproblematiek rond de vleermuizen in Nederland, hetgeen 
goed was voor 74 exira vaccinaties. 

Ook dit jaar werden nog ruim honderd vaccinaties uitgevoerd, t.w. 121. Naast de 
gebruikelijke buitenlandse exposities (65) waren deze voor een belangrijk deel een 
gevolg van exposities in Nederland zelf (56). Daaronder waren thans evenwel aan¬ 
zienlijk minder vleermuizencontacten (17). Een kleine rabicscxplosic onder dieren in 
Zuid-Limburg compenseerde voor deze teruggang. In verband hiermede werd per 01-
07-1988 de vaccinatie voor de provincie Limburg voorlopig voor een jaar gedele¬ 
geerd aan de Basis Gezondheidsdienst Heerlen. 

De tabellen 3 en 4 geven een overzicht van de vaccinaties, onderverdeeld in 
buitenlandse respectievelijk binnenlandse exposities. Daarin zijn ook de diersoorten 
aangegeven waarmee het contact zich voordeed. In de mccsle gevallen is dit de 
hond. 
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Tabel 3 

Aantal post-expositie rabiesvaccinaties i.v.m. buitenlandse exposities verricht 
door het NV IC 

\ land van gcvacc. begin vaccinatie DIER 
| expositie totaal in Ned. / elders hond kat vos aap knaagdier onbekend ander 

1 Frankrijk 
België 
Turkije 
Thailand 
Nigeria 
Marokko 
Tunesië 
India 
Indonesië 

Restgroep* 

Europa 
Afrika 
Azië 
Verre Oosten 

6 
5 
5 
7 
7 
4 
4 
3 
3 

9 
6 
1 
2 

Z&M-Amerika 2 
Onbekend 

TOTAAL 

1 

65 

6 
5 
2 
4 

1 
1 
2 
3 

4 
6 

1 
2 

37 

3 
3 
7 
3 
3 
1 

5 

1 
A 

1 

28 

5 
2 
5 
7 
2 
4 
3 
3 
1 

6 
4 
1 
2 
2 
1 

48 8 1 

*: max. 2 exposities per land. 

f diersoort 

| vleermuis 
| hond 
| kat 
| knaagdier 
\ vos 
| marter-achtigen 
|koe 

Aantal post-expositie rabiesvaccinaties i.vm. binnenlandse exposities verricht 
door het NVIC (1988) 

buiten provincie 
Limburg 

17 
3 
0 
3 
0 
0 
0 

0 
7 

11 
1 
1 
3 

10 

: totaal 23 33 

| *: In verband met een rabies-explosie onder dieren in Z-Limburg is sinds 1-7-1988 
| de vaccinatie voor Limburg tijdelijk gedelegeerd aan de BaGD Heerlen. 

'/////////S///S//S///SS, 

• 
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TERATOLOGIE INFORMATIE 
P.WJ.PETERS 

Het aantal aanvragen om informatie over de mogelijke schadelijkheid van stoffen ten 
aanzien van de voortplanting inclusief de tcratogeniteit nam ook dit jaar weer toe ten 
opzichte van voorgaande jaren, zoals blijkt uit het kolomdiagram (fig. I). In de figuren 
2 en 3 is, voor 1988, te zien wie om deze informatie vraagt en waarover informatie 
wordt gevraagd. Omdat ongeveer 70% van het aantal aanvragen geneesmiddelen be¬ 
treft zijn deze in figuur 4 in groepen uitgesplitst. In 55 gevallen betrof het een vraag 
met een retrospectief karakter: dit wil zeggen dat na de geboorte van een kind met 
een ontwikkelingsstoornis een verband vermoed wordt over blootstelling aan stoffen 
en de afwijking. Vragen met betrekking tot effecten op de spermatogenese werden 
19 keer gesteld. In 5 gevallen betrof de vraag de passage van een geneesmiddel naar 
de moedermelk en in 4 gevallen een intentionele autointoxicatie. 

Figuur i 

Teratologie informatie: 
aantal aanvragen per jaar 

'80 BI '82 '83 '84 '85 '85 '87 '88 

Figuur 2 

Teratologie informatie: 
indeling naar aanvrager, 1988 

69 A 
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62 
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[[]] patient 

Figuur 3 

Teratologie-informatie: 
aanvragen naar onderwerp, 1988 

1? 
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 • 
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inf ziekten vaccin 

straling 
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Figuur 4 

Teratologie-informatie: 
aanvragen per soort geneesmiddel, 1988 

68 

antihypertensiva 

antiasthmatica 

antihistaminica 

maagdarm middelen 

[ | hormonen 

antibiotica 

cytostatica 

middelen CZS 

analgefica 

overige geneesmidd 
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TOXICOLOGISCHE ADVISERING 
A.G.A.C.KNAAP 

In 1988 werden door het Adviescentrum Toxicologie 447 toxicologische adviesrap¬ 
porten en evaluaties opgesteld ten behoeve van 14 nationale en internationale instan¬ 
ties. 

Er is in vergelijking met 1987 sprake van een verdubbeling, die met name veroor¬ 
zaakt werd door het grotere aantal aanmeldingen voor de Wet milieugevaarlijke stof¬ 
fen en de Diergeneesmiddelenwet. Daarnaast leverde de inhaalmanoeuvre oude be¬ 
strijdingsmiddelen een groot aantal adviesrapporten op. 

Bijdragen aan de in de tabel samengevatte werkzaamheden werden ondermeer 
geleverd door de laboratoria voor Toxicologie; Carcinogenese en Mutagcncsc; Eco-
toxicologie. Milieuchemie en Drinkwater; Bodem en Grondwateronderzoek; Orga-
nisch-analytischc Chemie; Afvalstoffen en Emissies. 

ten behoeve van 

Bestrijdingsmiddelenwet: 
- volksgezondheid 
- milieu 
- inhaalmanoeuvre oude bestrijdingsmiddelen, milieu 
Adviescommissie Warenwet 
Wet milieugevaarlijke stoffen 
Diergenecsmiddelenwet 
Veevoederoverlegorgaan 
WVC 
VROM 
EG/SC Cosmetology 
EG/SC Food 
EG/SC Feed 
WHO/JMPR 
WHO/JECFA 
WHO/IRPTC/IPCS 
overige 

aantal 
1987 

}31 

-
4 

120 
6 
1 
6 

19 
2 

16 
3 
4 
. 
6 
2 

* 
1988 

23 
11 
50 

3 
167 
141 

4 
8 

18 
2 

10 
2 
2 
1 
3 
2 

Totaal 221 447 

* Voor specificatie: zie verslag Adviescentrum Toxicologie in deel II van jaarver¬ 
slag 1987 resp. 1988. 

Q 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
AJt-BERGEN 

In onderstaande tabel zijn de hoofdzaken uit 1988 samengevat van de adviserende 
en coördinerende activiteiten van het RIVM op het gebied van ontwikkelingssamen¬ 
werking. 

land aantal RIVM-missies projectonderwerpen opdrachtgever 

Bangladesh 2 drinkwatervoorziening, directoraat-gene-
sanitation raal voor Internatio¬ 

nale Samenwerking 
van het ministerie 
van Buitenlandse 
Zaken (BuZa/DGIS) 

Birma 1 drinkwatervoorziening, BuZa/DGIS 
sanitation 

Burkina Faso drinkwatervoorziening, BuZa/DGIS 
ïflununisaüeprogramma 

China 1 lokale vaccinproduktie. Wereldbank 
technology transfer. BuZa/DGIS 
waterkwaliteitsbeheer 

Colombia 3 drinkwatervoorziening, BuZa/DGIS 
milieu-onderzoek, lokale RIVM 
vaccinproduktie 

Egypte 1 lokale vaccinproduktie, RIVM 
technology transfer 

India 7 waterkwaliteit Ganges RIVM 
schone technologie, BuZa/DGIS 
versterking institutioneel 
milieukader, biomonito-
ring, lokale vaccinpro¬ 
duktie, watervoorziening, 
sanitation 

Indonesië 6 drinkwatervoorziening, BuZa/DGIS 
sanitation, gezondheids- RIVM 
effectenstudie, lokale 
vaccinproduktie, diverse 
onderzoeksprojecten 
(volksgezondheid, geo-
hydrologie, UASB 
waterzuivering) 

voedselhygiëne BuZa 

(geo)hydrologie BuZa/DGIS 

drinkwatervoorziening BuZa/DGIS 

drinkwatervoorziening BuZa/DGIS 

Kenya 

Mozambique 

Nicaragua 

Niger 

2 

1 

2 
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Pakistan - lokale vaccinproduktie, BuZa/DGIS 

technology transfer 

Peru 1 drinkwatervoorziening BuZa/DGIS 

Sri Lanka - drink/afvalwater BuZa/DGIS 

Tanzania - aidsonderzoek RIVM/KUN 

Vietnam - kwaliteitscontrole UNICEF 
lokale vaccinpro¬ 
duktie 
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SYMPOSIA, WORKSHOPS, STUDIEDAGEN e.d. IN 1988 
GEORGANISEERD IN OF (MEDE) DOOR HET RIVM 

13 januari - Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. Am¬ 
sterdam 

2 februari - Symposium "Screening en behandeling van HIV-infectics in 
Nederland". Utrecht 

19 februari - Informatiedag "Chemische samenstelling van neerslag: onder¬ 
zoek en monitoring in Nederland" 

25-26 februari - Vergadering werkgroep "Packaging Materials" van de EG 
wetenschappelijke commissie voor de Menselijke Voeding 

26 februari - Nascholingscursus bedrijfsartsen "Acute intoxicatics op de 

werkplek". (i.s.m. PAOG Utrecht) 

2 maart - Studiedag "Informatievoorziening" 

3-4 maart - Cursus "Vaccineren, maar hoe?" Lunteren. (ausp. Ned. Vereni¬ 
ging voor Immunologie) 

25 maart - Studiedag "Toepassing van genetisch gemodificeerde micro-or¬ 
ganismen in landbouw en milieu", (i.s.m. Rijksuniversiteit Gro¬ 
ningen) 

30 maart - Themadag "Thermoluminescentie-dosimetrie" (org. Ned. Vere¬ 
niging voor Stralingshygiëne e.a.) 

12 april - Vergadering Programma-coördinatiecommissie AIDS-onder-

zoek. Den Haag. (ausp. Ministerie van WVC) 

19 april - Stralegiedag "Onderzoeksbeleid voor de jaren negentig" 

21 april - Symposium "Hepatitis B". Rhencn 

21-22 april - Vergadering werkgroep "Packaging Materials", (zie ook 25-26 
februari) 

9-13 mei - US-Dutch International Symposium "Atmospheric ozone re¬ 
search and its policy implications". Nijmegen (i.s.m. EPA-USA) 

17-19 mei - EMEP-Workshop "Emission Inventories". Keulen (i.s.m. NILU 
en UBA) 

27 mei - Wetenschappelijke Dag "Diergeneesmiddelen en volksgezond¬ 
heid". (i.s.m. VHI) 

2 juni - Symposium "Public health and environmental protection" a glo¬ 
bal challenge", (t.g.v. opening dr.H.Cohengcbouw) 

17 juni - Wetenschappelijke Dag "Immunochcmic en Residu-onder¬ 
zoek", (i.s.m. Hit c.i VHI) 

1 juli - Colloquium "Microbiologie len bate van het milieubeleid". Wa¬ 
gen ingen 
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6-8 juli - EG-Workshop "Kwantitatieve analyse van de AIDS/HlV-epide-
mie". 

16 september - Bijeenkomst Emergency Scientific Working Group. Amster¬ 
dam, (i.s.m. Stichting Zeehondencrechc Pieterburen) 

19-21 September - Specialized Seminar on Sanitary Landfilling. Amsterdam, (org. 
Netherlands Association of Waste Management e.a.) 

11-12 oktober - Jubileum-symposium College ter Beoordeling van Geneesmid¬ 
delen 

17-19 oktober - Jaarvergadering IUPAC-Commission on Food Chemistry 

20-2' oktober - Vergadering werkgroep "Packaging Materials", (zie ook 25-26 
februari) 

21 oktober - Studiedag "Modelmatige beschrijving van transport- en omzet-
lingsprocessen (van milieuverontreinigende stoffen)", (org. 
KNCVenNVT) 

26 oktober - Symposium "Nasal Carcinogenesis in rodents: relevance to hu¬ 
man health risk". Veldhoven, (org. CIVO-TNO) 

7-11 november - International Conference NATO/CCMS "Pilot study demon¬ 
stration of remedial action technologies for contaminated land 
and groundwatcr". (i.s.m. TNO) 

17 november - UTOX-Symposium 'Toxicologie en maatschappij". Utrecht. 
(i.s.m. Rijksuniversiteit Utrecht en TNO) 

22 november - Landelijk Overleg Voorlichting Vaccinatie 

24-25 november - Vergadering werkgroep "Packaging Materials", (zie ook 25-26 
februari) 

28nov.-2dec. - EC-Workshop on GC-MS reference methods for residues of 
growth promoting agents, (i.s.m. RIKILT) 

30 november - Bijeenkomst Proefdiermicrobiologen 

6 december - Bijeenkomst Landelijke Werkgroep Dierpathologen 

8 december - Virologendag. (org. Ned. Vereniging voor Microbiologie) 

9 december - Symposium "Kortdurende testen en het carcinogcncnbeleid". 
(org. NVT) 

14-16 december - PAON-cursus "De rol van de toxicologie bij het carcinogenen-
bcleid m.b.t. de werkplek en de voeding". Zeist, (i.s.m. Land¬ 
bouwuniversiteit Wageningen en Rijksuniversiteit Utrecht) 

U 
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WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN RIVM 1988 

28 januari - Atbcrosclerosc 

F.CMUen - Inleiding 
LHJCDanse - Atherosclerose in diemtodelkn en de mens 
GJASpeijers - Atherogene stoffen 
GJASpeijers - Atherosclerose: biochemische aspecten 
DJ.de Wildt - Multifactoriëleinductie « n atherosclerose 
F.CJiiüen - Anti-atherogcne farmaca 

3 maart - Mycobacteriën en immuunmodalatie 

EJJtuitenberg - Inleiding 
J .DA.van Embden en J E.RTkole - Expressie van mycobacierium antigenen in 

Exoli en karakterisering van B- en T-ccl 
epitopen op een immunodominant en arthri-
togecn 65 kO eiwit 

W.van Eden (Faculteit Diergenees¬ 
kunde, RU Utrecht) - Specifieke immunomodulatie: toepasbaar bij 

behandeling van rheumatoide arthritis? 
W Jijde Jong - Hislopalhologische veranderingen na intra-

vesicale toediening van BCG-RIVM bij de 
cavia 

EC.deBoer - De aanwezigheid van interleukine-2 (IL2) in 
urine, na intravesicale toediening van BCG 
bij patiënten met oppervlakkige blaastumo-
ren 

AP.M van der Meijden (St. Radboud 
Ziekenhuis, KU Nijmegen - Voorlopige resultaten van immunothcrapic 

met BCG-RIVM bij patiënten met opper¬ 
vlakkige blaastumoren 

29 maart - Management van milieu-onderzoek 
(Bijzondere vergadering t.g.v. het afscheid van ir.Tj.Hofkcr, directeur Bodem- en Wa-
teronderzoek) 

B.CJZoeteman - Milieu-onderzoek: schieten op een bewe¬ 
gend doel 

Tj.Hafker - Strategisch kiezen 
ND.vanEgmond • Van diagnose naar prognose 
TSchneider - Samenwerkende instituten: living apart to¬ 

gether 

31 maart - Carcinogen» aromatische aminen, in het bijzonder pyrolyseproduk-
ten van aminozuren en eiwitten 

J.F.CStavenuiler - Inleiding 
E.Kriek (Nederlands Kanker Insti¬ 
tuut, Amsterdam) - Metabolisme en DNA-interactic van aroma¬ 

tische aminen 
J.F.CStavenuiler - Hetcrocyclische aromatische amincn als py-

rolyseproduktcn van aminozuren en ciwiticn 
J.Lingering (Nederlands Kanker Insti¬ 
tuut, Amsterdam) - Methoden voor detectie van DNA-adducicn 
C.E.Voogd - Mutagcncsc van enige aromatichc amincn 
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28 april • New bacterial vaccines 

EJMwXenberg 
JJPoolman 

GTJtijkers (Wilhelmina Children's 
Hospital. Utrecht) 
HCJtümke 

RJtappuoli (Sclavo Research 
Center. Siena, Italy) 

Opening 
Vaccine development against bacteria] me¬ 
ningitis 

Immunology of sugar antigens 
Field trial in Sweden with second generation 
pertussis vaccine 

Third generation pertussis vaccine 

9 juni - Dioxiacs in ness en milieu 

HA.van 't Klooster 
RCMJheeUn 
J.G.Vos 

AASein 
R.C.C.Wegman 

A-P.de Jong 

Inleiding 
Risico's van dioxines voor mens en milieu 
Effecten van dioxines op het immuun¬ 
systeem 
Vorming van dioxines. (Zijn dioxines overal)? 
Isolatie van extreem kleine hoeveelheden di¬ 
oxines uit complexe mengsels 
Massaspectrometrische analyse van diox¬ 
ines 

30 juni - Verwekkers van gastroenteritis 

- GasUo-cnteriiis: een probleem? HJ.Beckers 
P.GH.Peerbooms en A Lecntvaar 
Kuypers (GG&GD, Amsterdam 
S.H.WNotermans 

J.G.Kapsenberg 

H.v.dAvoorl 

J.Vinjé 

A M'M' Iloogenboom-Verdegaal 

- Gastro-enteritis onderzoek Amsterdam 
- Diarree veroorzaakt door Closl'ïdium per-

fringens 
- Virale gasiro-enteritis bij kinderen: verwek¬ 

kers, betekenis en diagnostiek 
- Moleculaire biologie van adenovirus typen 

40 en 41 
- Detectie van rotavirus en adenovirus in facc-

cs 
- Epidemiologisch onderzoek van gastro-cn-

teritis: hoc verder? 

29 september-AIDS 

EJ.RuUenberg - Inleiding 
J.LAron (Johns Hopkins University, 
Baltimore - Modelling heterosexual transmission of HIV 

in the USA 
- HIV scroprevalcntic in Nederland UlLumey 

J.II.Huisman (Centraal Laboratorium 
voor de Blocdtransfusicdicnsl, 
Amsterdam) 
J.C.CBorleffs (Academisch 
Ziekenhuis Utrecht) 

- De moleculaire biologie van HIV 

- Economische aspecten van de AIDS patiën¬ 
tenzorg 
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M September-Zorgea voor Morgea 
(Bijzondere vergadering Lg.v. het afscheid van dr.ir.B.CJ-Zoetemm, hoofddirecteur 
Chemie en Fysica) 

EJJtmtenberg - Opening 
FLangeweg.ND/vanEgmond - Zorgen voor Morgen - De studie en het 

RIVM onderzoek 
LJteijHÓers (Amsterdam) - Zorgen voor Morgen - Ons Milieu 
PJ'Verkerk (Leidschendam) - Zorgen voor Morgen - Het milieubeleid 
B.CJZoeteman - Zorgen voor Morgen - Milieubeheer in een 

veranderend tijdsbeeld 
RBJC.vmNoort - Sluiting 

M oktober - EpMesiologfc 
(Bijzondere vergadering Lg.v. het afscheid van prof.dr.F.de Waard, hoofd van het Bu¬ 
reau Epidemiologie) 

RJCroes - Inleiding 
HBBuenode Mesquita - Eerste resultaten van een patiënt-controle 

onderzoek nar de oorzaken van pancreas 
carcinoom 

D.Trichopoulos (University of Athens, 
Department of Hygiene and Epide¬ 
miology, Athens) - Todays understanding of the etiology of 

breast cancer 
D Kromhout - Voeding en longkanker (De Zutphen studie) 
RJCroes - Toespraak 
F Je Waard - Woord van afscheid 

AMinderhoud - Drinkwateronderzoek in het RIVM, nu en in 
de toekomst 

GJ.Heij - Drinkwater uit grondwater. Hoe lang nog en 
hoeveel? 

AW.Fonds - Het jaarlijks controle-onderzoek voor de 
Hoofdinspectie Milieuhygiëne 

AM.vanDijk-Looyaard - Toepasbaarheid van chloordioxydc bij de 
desinfectie van drinkwater 

All Havelaar - Aeromonas in drinkwater 

24 november - Antibiotica resbtentie, surveinance en mechanismen 

B.van Klingeren - Inleiding 
J.de Jong (Ziekenhuis De 
Lichtenberg, Amersfoort) - Resistcntiepciling m.b.v. de micro-dilulic-

methode en geautomatiseerde dataverwer¬ 
king 

WJ.van Leeuwen (mede namens 
CE. Voogd) - Resistcntie bij Salmonella. Een probleem? 
B.vat. Klingeren - Resistentiesurveillancc bij Neisseria gonor-

rhoeae en Haemophilus influenzae 
E Slobber ingh (Rijksuniversiteit 
Limburg) - Peiling van antibiotica rcsistentic in de huis-

praktijk 
AJ.de Netting - Mechanismen van rcsistentic tegen p-lac-

tam antibiotica bij Pseudomonas aerugino.ia 
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22 decoaber - Prevcatk va* afvafctoff» 

FLangeweg - Preventie, de weg naar een duurzame 
ontwikkeling 

JMJoosten - Preventie van (prioritaire) afvalstromen, het 
toekomstperspectief 

E JU.Ver hagen - Kwantitatieve preventie van gehaloge-
neerde koolwaterstoffen 

IHAntkonissen - Kwalitatieve preventie gericht op nuttige 
toepassing van afvalstoffen 

J.C.van Wee/Kit (Interfacultaire Vak¬ 
groep Milieukunde, Universiteit van 
Amsterdam) - Preventief ontwerpen 
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RIVM-RAPPORTEN 1988 

Per rapport zijn vermeld: 
- auteursnamen (cursief) 
- titel en aantal pagina's 
- RIVM-rapportnummcr (9-cijferig) 

/ A*mnud W, Ruijttr van Sliveninck ED de. Wil JAW de. 
CazemierWG 
Ecological rehabilitation of the river Rhine: a proposal for a 
Netherlands research programme. 17 pp. 
71M10001 

2 Akktr Cvandtn, Blommatrt AF, Boom UW, Buitelaar RC, 
Engel HWB, Groot G de, Gmjt GJ, Heijna-Merkus E, Kloos¬ 
terboer PP, Langewtg F. Valentijn-Buys GM 
Rapport Kwaliteitsgrocp "Werving A Selectie". 26 pp. 
108800001 

3 AitdtlaS, Budding RW, Dijk E van 
Een fillerwissdaar voor de RIVM röntgencalibratie-opstel-
ling. 17 p p. 
248471001 

4 Anker M vanden 
Benzeen rondom benzinestations. 80 pp. 
228475004 

5 Anthonissen III. Versluip CW 
Onderzoek naar de milieuhygiënische implicaties bij het loe-
pissen v an AVI-slakken als ongebonden funderingsmateriaal. 
45 pp. 
738504001 

6 Anthonisstn / / / , Versluijs CW 
Onderzoek naar chemische en biologische beschikbaarheid 
van zware metalen in verontreinigde en gereinigde gronden. 
79 pp. 
738507003 

7 Balfoort UW, Bloemen HIT, Rombout PJA 
Generation and characterization of an aerosol for animal inha¬ 
lation experiments. I: Nebulized solutions. 28 pp. 
668302002 

8 Bouw DH. Ktijzer J. Wilde PGM dt, Aalbtrs TG 
Uiüoogtest voor organische componenten uit afvalstoffen. 46 

PP-
738710001 

9 Beek AIM van de, Cornelissen AAJ. Aalbtrs TG 
Fysisch en chemisch onderzoek aan huishoudelijk afval. 26pp. 
738505005 

10 BetltnPvan.WernarsK 
De mogelijke risico's van hel vrijlaten van micro-organismen 
met gemodificeerd erfelijk materiaal in het milieu. Een over¬ 
zicht gebaseerd op een studiedag in Nederland en de "First 
International Conference on the Release of Genetically Engi¬ 
neered Microorganisms". 32 pp. 
718825001 

11 BekerD 
Recirculatie van percolatiewater. 52 pp. 
738471002 

12 Berg R van den. Mesterx-Bakhuijs H. Staden JJ van. Berg S 
vanden 
Extractie fluoride uit rivierklei. Simulatie van de beschikbaar¬ 
heid in de koemaag. 20 pp. 
758474006 

13 Bergkamp WGM, Taaiman RDFM. Knaap AGAC 
Gastogene effecten van acrylamide, methacrylamide en met-
hy lmethicrylaat in de muis beenmerg micronucleustest. 22 pp. 
658803001 

14 BelheBM, Havelaar AH, Schijven JF.WUMcU 
Watenbehandeling en hygiene in hydrothcrapie-baden. Fase 1. 
Inventarisatie. 35 pp. 
148606001 

15 Betuw CAI van, Hofstee AWM, Songster B 

Acute intoxicaties in de arbeidssituatie: 1987. 44 pp. 

348708002 

16 BlaauboerRO.VaasLH 
De geschatte stralingsbelasting in Nederland in 1986. (eerste 
interimrapport). 128 pp. 
248601001 

17 Bloemen HJT, Balfoort HW, Brtt L van, Dormans JAMA, 
Rombout PJ'A 
Tolerance to ozone induced by preexposure to cadmiumchlo-
ride aeroso 1. 27 pp. 
668302003 

IS BlomW.OnaerdelindenD 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1986. Regio 
1 Limburg, regio 2 Nootd-Brabanl, regio 3 Zeeland. 72 pp. 
228702002 

19 BlomW,OnderdelindenD 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1986. Regio 
4 Zuid Holland, regio 5 Noord-Holland. 75 pp. 
228702003 

20 BlomW,OnderdelindenD 
Landelijk Meetnet luchtkwaliteit. Meetresultaten 1986. Regio 
6 Utrecht, regio 7 Gelderland, regio 8 Overijssel, Regio 9 
Noord-Nederland. 78 pp. 
228702004 

21 BlomW, Onderdelinden D 
landelijk Meetnet luchtkwaliteit. Meetresultaten 1987. Regio 
1 Limburg, Regio 2 Noord-Brabant, Regio 3 Zeeland. 92 pp. 
228702006 
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22 BlomW, Onderdelinden D 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1987. Regio 
4 Zuid-Holland. Regio S Noord-HoUand. 102 pp. 
228702007 

23 BlomW.OiukrdelindenD 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1987. Regio 
6 Utrecht, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel, Regio 9 
Noord-Nederland. 109 pp. 
228702008 

24 Blom WF, Buijsman E. Onderdelinden D 
Luchtkwaliteit, jaarverslag 1987. 188 pp. 
228702009 

25 Blommatrt FA, Lmtnn H van, Krajnc El, Rombout PJ-\, Vos 
JG 
Detection of effects of bis(tri-n-butyltin)ojude, hexachloro-
benzene and ozone on natural killer activity in the rat lung, 
using a newly developed method. 35 pp. 
158802001 

26 BotrKFde.OllshoornTN 
Kaarten in Lotus: Landsdekkende presentatie en conversie 
volgens diverse gebiedsindelingen. 28 pp. 
758807001 

27 Bogle JJ, Breure AM, AndelJG van 
Kleinschalige anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwa¬ 
ter. Interimrapport 2.44 pp. 
738518003 

28 BoinkABJT 
Distribution of Haemiglobincyanide Solution, Batch no. 
40600, Period 1987 (WHO. Fifth International Reference Pre¬ 
paration of Haemiglobincynaide. 10 pp. 
378002025 

29 Bom CM 
Onderzoek naar en modificatie van methoden voor de gchal-
tcbepalinge n van chloordioxyde en chlonct-ionen in waterige 
oplossingen. 120 pp. 
718502002 

30 BooisHde,RolmansJ,SwartRJ 
Stand van zaken en perspectieven van de broeikasproblema-
tiek. Presentatie door dr.ir. B.C.J. Zoctcman aan de hand van 
het RIVM-model IMAGE voor hel mondeling overleg van de 
Vasle Commissie voor Milieubeheer van de Tweede Kamer op 
25 november 1987. 10 pp. 
758471001 

31 Bool R, Arnhem A van, Pols K 
Kooipreferenlie bij individuele huisvesting van Java apen. 16 

PP-
948473001 

32 Bos HP, Schippers JT, Michel FJ 
Metingen rondom bezinestatiom. Mecttechnische aspecten en 
resultaten. 52 pp. 
228475003 

33 BoumansUM,Linden MMAvander 
In situ meting van nitraatverwijdcring uil grondwater van een 
verzadigde zone. 22 pp. 
728472005 

34 Boumans UM, Meinardi CR. Krajenbrink GJW 
Nitraatgehalte en kwaliteit van het grondwater onder grasland 
in de zandgebieden. 51 pp. 
728472013 

35 Bourgeois FC. Reuuiers A 
Definitiestudie. Toxicologische Kennis- en Informatiebank 
(TIK). 59 pp. 
238707001 

36 Brader U, Verhoef A. GarbisBerkvens JM, Mulder EJH, 
Peters PWJ 
In vitro kweek van ratte-embryo's tijdens de organogenese in 
humane insuline-afhankelijke-diabelische, sera. 65 pp. 
198601001 

37 BrandhofEJ van den. Canton JU, MathyssenSpiekman EAM 
Onderzoek naar een mogelijke verbetering van het kweekme-
dium voor "Daphnia magna sinus". 38 pp. 
718625002 

38 Bremmer HJ 
Halogeenverbindingen in metaalbewerkingsvloeistoffen. 22 

PP-
738608004 

39 Bremmer HJ 
Het voorkomen van microverontreinigingen bij een secundaire 
aluminiumsmelterij, in relatie tot literatuurgegevens. 25 pp. 
748704015 

40 BremmerHJ.En^ilhardWFJM.ErkelJ van, JoiUaseJ,Troost 
LM, Verhagen H ed, Visscher K 
Inventarisatie halogeenkoolwaterstoffcn in Nederland - afval¬ 
stoffen en emissies - verwerkings- en bcslrijdingslechnieken. 
298 pp. 
738608002 

41 Brinkman J, Visscher K, Kuikens Wil 
Overzicht van de ontwikkelingen in het milieubiotechnolo-
gisch onder zoek in Nederland. Inventarisatie l.b.v. het Onder¬ 
zoek- en Ontwikkelingsprogramma Milieubiotechnologie 
1989-1992.76 pp. 
738706001 

42 BrinkmannFJJ,FondsAW,MinderhoudA 
Referentiekader Drinkwater. Vergelijking van Waterleiding¬ 
wet, Walerleidingbesluit en Aanbevelingen van de VEWCS* 
met de voorwaarden voor kwaliteitsborging. Eerste fase. 26 pp. 
758705001 

43 Brinkmann FJJ, Remmen IIP, Wegman RCC, Marsman JA, 
WammesJIJ, Werken G van de, Groenemeijer GS, Vredenbregt 
MJ, Boer JLM de, Steen CE van der. Kliesl JJG 
Onderzoek naar aanleiding van een poging om PCB-houdcnde 
transformator-olie te verstoken bij een transportbedrijf te Gre-
venbichl in de gemeente Bom. 46 pp. 
748704009 

44 Burgers PC, Evers EAIM, Jong APJM de 
De massaspcctromcirie van grote moleculen. II De massabar-
ricre: verleggen of niet? 13 pp. 
638720002 

45 Clee/RAF 
Bodcmkwalitcitseijcn; stand van /aken en ontwikkelingen 
binnen het RIVM. 30 pp. 
728800002 
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46 Clevtn RFMJ. Fokkert L, Essenveld FC van 
Adsorbeerbaar organohalogeen (AOX) bcpalaintcn me* de 
Bimas Telacsy nanocoulometer. 46 pp. 
217702012 

47 Cltven RFMJ, Wolfs PM 
De volummetrischc bepaling vm anorganisch As(HI) naast 
Cu(ll), Pb(II) en Cd(D) op mug/1 niveau. 19 pp. 
217702011 

48 Clevtn RFMJ, Wolfs PM, Janssen CM 
Experimentele variabelen in stripping vohammetrie: effecten 
op de piekslroom in DCASV. 21 pp. 
217702013 

49 Colenbrander B.Aalbers TG 
Monsterneming en monstervoorbereiding van primaire en se¬ 
cundaire grondstoffen voor het MAMMOET-project. 69 pp. 
738504002 

50 CornelissenAAJ 
Sorteerproeven met huishoudelijk afval. Resultaten 1987. 88 

PP-
738505006 

51 Dijk E van 
Bepaling van de dosis en de dosisdistributie tijdens een steri¬ 
lisatie-procedure van de bestralingsinstallalie van Gammaster 
B.V. te Ede. 13 pp. 
248477003 

52 Dijk-Looyaard AM von.WondergemE 
Chloordioxide als nadesinfectiemiddel: toepasbaarheid in Ne¬ 
derland. 44 pp. 
718502003 

53 DijkLooyaardAMvan,JansenPCJM,SlingerlandP,VisserT 
Betekenis van de minerale olie parameter in drinkwater. 40 pp. 
718614001 

54 Dis WA van, Gestel CAM van, Sparenburg PM 
Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effec¬ 
ten van chemische stoffen op regenwormen. I. Effecten van 
cadmium en koper op de groei en geslachtelijke ontwikkeling 
van Eisenia andrei. 26 pp. 
718480002 

55 Dongen R van 
Richtlijnen voor het gebruik van radionucliden, splijtstoffen en 
ioniserende stralen uitzendende toestellen binnen het RIVM. 
75 pp. 
248800001 

56 DormansJAMA.BoereAJF, Rombout PJA 
Study for the development of an animal model for pulmonary 
fibrosit. 30 pp. 
668304003 

57 Dor-uins JAMA, Mane M, Rombout PJA 
Injury and recovery of r.t lung after repeated exposures to 
NO2.28pp. 
668107003 

58 Drechl G van. Berg S van den. Gast LFL, Grtve PA, LochJPG, 
Timmer T 
Een kolomondcrzoek met de bestrijdingsmiddelen alachloor 
en dimethachloor in twee onverzadigde Nederlandse bodem¬ 
profielen. 72 pp. 
728471002 

59 Drost RMS, Kodwijk AC, MatternFCM 
Onderzoek naar de radioactiviteit van neerslag en luchlstof 
n.a.v, de depositie van SAHARA-zand in de periode van 7/8 
mei 1988.12 pp. 
248701001 

60 Duvoort-van Engers LE 
Antimony in sewage sludge. 15 pp. 
738471003 

61 Duvoort-van Engers LE, Erp PJ van 
Zuiveringsslib en dierlijke mest. Verslag werkzaamheden ten 
behoeve van EG-COST 681.22 pp. 
738800001 

62 DuiijnRF.AndetJGvan 
Biodegradaüe xenobiotica m. Studie naar de biologische af¬ 
breekbaarheid van pentachloorfenol. Voortgangsrapport. 71 
pp. 
738517003 

63 Egmond HP van, Pauken WE, Sizoo E A 
Onderzoek naarde toepasbaarheid van Enzyme-linked Immu-
nosorbent Assay (ELISA) voor het bepalen van aflatoxinen in 
voedings- en vcedermiddelen. TI: Selectie van experimentele 
omstandigheden van een basisprocedure voor ELISA van af-
latoxineBl. 31 pp. 
388471002 

64 Egmond HP van, SpeijersGJA 
Strategie-noU "Onderzoek Natuurlijke Toxinen". 37 pp. 
388800002 

65 EijkerenJCH van 
Theoretische beschouwing van het uhlooggedrag van de on¬ 
derdelen van de standaard uiüoogtest. 24 pp. 
218704002 

66 Eijkeren JCH van, Sauter FJ 
Vergelijking lussen Convex en Alliant mini-super systemen. 
27 pp. 
958702011 

67 Eijkeren JCH van, Slijn TL van, Praagman S 
Numerical Advection Schemes: the Second Moment Method. 
42 pp. 
958702002 

68 Ellen G 
Geneesmiddelen en N-nilrosovcrbindingen. 33 pp. 
388800001 

69 Ellen G 
Exposure to preformed N-nitroso compounds, 33 pp. 
388800003 

54 



PRODUKTIE (RAPPORTEN) 

70 Ellen G. Egmond E. Sahertian ET 
Dagelijkse opneming van nitraat, nitriet en vluchtige N-nitro-
samine n, bepaald via analyse van duplicaat 24-uurs voedin¬ 
gen, • emonsterd in 1984/1985. 20 pp. 
388474009 

71 Ellen G. Loon JW van, Tobt 
Dagelijkse opneming van e 
spoorelementen, bepaald vi 
voedingen, bemonsterd in 1' 
388474010 

ge essentiële en niet-essentiële 
analyse van duplicaat 24-uurs 
4/1985.22 pp. 

72 Ellen G, Loon JWvan 
Het ontwikkelen en valideren "ai. twee bepalingsmethoden 
voor cadmium en lood in levensmiddelen en biologisch mate¬ 
riaal, gebaseerd op vlamloze atomaire-absorptiespectrometrie 
met Zeenun achtergrondcorrectie. 46 pp. 
388706001 

73 EKtnG, Sahertian ET 
Vluchtige N-nilrosaminen in gerookte vleeswaren en gebarbe¬ 
cued vlees. 27 pp. 

14 

75 

76 

EUenO, MsmaK, Loon JW van 
ilct gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, 
Fpuiaiie en andijvie uit de kas en van dt .olie grond. 35 pp. 
?885ü2OOl 

Ell:nG,TolsmaK,lj>onJWvan 
Het gel.al ie aan cadmium, lood, koper, mangtan en zink in ï Je 
bieten, uien, knolselderij en koolrapen. 30 pp. 
388502002 

Elven LH, Somers HI1J, Loeber JG 
Participation in a collaborative study of the proposed interna¬ 
tional standard for human pituitary luteinizing hormone. 29 pp. 
378800001 

77 ElienMGJden.RolmansJ 
Simulatiemodel voor de maatschappelijke gevolgen van het 
broeikaseffect voor Nederland. 171 pp. 
758471008 

78 EhengaJG.BurbanoF 
Colombia. Identification drinking water projects Colombia; 
assessment waste water project "Corporacion de Dcfensa de la 
Meseta de Burcaramanga" 67 pp. 
768804001 

79 Elienga JG, Seminario del Rio L 
Evaluatie en identificatie van drinkwatcrprojcctcn in Peru. 93 
pp. 
768506003 

S0 Elienga JG.Wamaar A 
Integraal saneringsplan voor de marginale woonwijken in Ma¬ 
nagua/Nicaragua. Missicvcrslag. 25 pp. 
768806001 

*/ ErismanJW.BeckJP 
A general description of atmospheric ozone with the accent on 
changes in its concentration and possible causes. 45 pp. 
228603004 

82 EsbroekMLPvan 
\foorkomen en successie van nematoden tijdens landfarming 
en rijping van havenslib. 62 pp. 
718602001 

83 EsseveldFG van. Graaf Mde 
Onderzoek naar de bruikbaarheid van tolueen als extractie¬ 
vloeistof bij bepalingen van thiomersal in tetanusvaccin en 
thiomersal-oplossingen. 8 pp. 
217301002 

84 Ellen EWM van. Storm G, Groot G de. Jong WH de 
Analytische, farmaceutische en farmacokinetische aspecten 
van doxorubicine verpakt in liposomen. 158 pp. 
318301001 

85 Evers T, Koppenaal A, Kupper MHC, Nagel J, Osterhaus 
ADME, Rümke HC, Vos JG 
Rapportage strategiedag beleidsoverleg vaccinzaken 8 juni 
1988.26 pp. 
108800004 

86 Evers T, Tusjema RH, Kreeftenberg JG 
Upgrading and expansion of bacterial vaccines production and 
quality control at Bio Farma/Bandung, Indonesia. 63 pp. 
768801001 

87 Gelderen CEM van 
Stofmonografie polyolrn. 31 pp. 
348802008 

88 Gestel CAM van, Dis WA van, Breemen EM van 
Ontwikkeling van cen toets ter bepaling van sublcthalc effec¬ 
ten van chemische stoffen op regenwotmen. II. Reproduktie 
door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een 
kunstgrond. 43 pp. 
718480003 

89 Ginkel LA van, Blitlerswijk H van, Rossum HJ van, Heeft E 
van de, Jong APJM de 
Chlooramfenicol in urine van slachtdieren: een onderzoekmo-
del. n. Validatie van het model. 28 pp. 
388702002 

90 Ginkel LA van, Schwillens PLWJ 
De bepaling en het voorkomen van residuen van tranquillizers 
en de beta-blokker carazolol bij slachtvarkens. 46 pp. 
388702003 

91 Glastra P, Koster HW.MatternFCM 
Onderzoek naar de radioactiviteit van gcbotteld en ongebotteld 
mineraal- en bronwater. 18 pp. 
248604001 

92 Glastra P.MatlernFCM 
Het uraniumgchaltc van afvalwater en vcnlilaticluchl van 
Urcnco Nederland B.V. te Almelo in 1987. 19 pp. 
244702001 

93 GraberMll 
Vergelijking van de kwaliteit van microsomen die door middel 
van cen uhraccmrifugaücmclhode en een gclfiltraticmethodc 
uit de levers van diverse proefdieren verkregen zijn. % pp. 
328704001 
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94 GreefJde.MackayD,StiverW 
APROPOS SOILMODELUNG: Aproposal for the Develop¬ 
ment of an Air-So it Model to Predict the Environmental 
Behaviour of Pollutants in Local Terrestrial Situations. I. Pro-
Mem Definition and General Outlines. 29 pp. 
9S86O3OO2 

95 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van eiectron-capticve 
bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen (Multimethode 1.) 29 
pp. 
638817001 

96 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van cholineslerase-
remmende bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen (Multime¬ 
thode 2). 13 pp. 
638817002 

97 Grevt PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van systemische fungi-
ciden in levensmiddelen (Multimethode 3). 13 pp. 
6388H003 

98 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmidde¬ 
len afgeleid van aromatische amines in levensmiddelen (Mul-
limcihodc 4). 12 pp. 
638817004 

99 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methoden van onderzoek voor residuen van organofosforbe-
strijdingsmiddelen in levensmiddelen (Multimethode S). 22 

PP-
638817005 

100 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmidde¬ 
len afgeleid van carbonzuren in levensmiddelen (Multimetho¬ 
de 6). 12 pp. 
638817006 

101 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen vin bestrijdingsmidde¬ 
len afgeleid van triazincs in levensmiddelen (Multimethode 7). 
8 pp. 
638817007 

102 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van fumiganlcn in 
levensmiddelen (Mullimethodc 8.) 13 pp. 
638817008 

103 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van dinitrogrocpen 
bevattende bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen (Multime¬ 
thode 9.) 13 pp. 
638817009 

104 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van thioclhcr-vcrbin-
dingen in levensmiddelen CMultimclhodc 10) 9 pp. 
638817010 

105 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methoden van onderzoek voor residuen van pyrethroiden in 
levensmiddelen (Multimethode 11). 13 pp. 
638817011 

106 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmidde¬ 
len na clean-up m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) 
(Multimethode 12). 9 pp. 
638817012 

107 Greve PA mede namens de werkgroep OVR 
Methode van onderzoek voor residuen van N-mcthylcarbama-
len in levensmiddelen (Multimethode 13). 11 pp. 
638817013 

108 Grtve PA, Hart at Kleijn VM % Tonkelaar EM den 
Bestrijdingsmiddelen in duplicaat 24-uursvocdingcn (deelrap¬ 
port 6: profam en chloorprofam). 7 pp. 
388474011 

109 Greve PA, HoffGR van der, Hogendoorn EA 
Residuen van bentazon in stamslabonen. 7 pp. 
638201 ^ 4 

110 Haan D de 
Droge depositie: een geautomatiseerd gradiënt-systeem. 114 

PP-
228602008 

/ / / Hart W % Breugem PM, Veen RPM van 
Analyses in grondmonsters t.b.v. hel project ecologische her¬ 
stelbaarheid van gereinigde grond. 25 pp. 
718601001 

112 Hassanaadeh SM, Leijnse A, Vries WJ de. Gray WG 
Experimental study of brine transport in porous media. 45 pp. 
728514005 

113 Heeft E van der, Rossum HJ van, Jong APJM de 
Onderzoek naar de toepassing van "Electron Capture Negative 
Ion Chemical Ionization" massaspectrometrie bij volksge-
zondheids- en milieuonderzoek. 26 pp. 
638472001 

114 Hendriks UW 
Analyse en interpretatie van ccn pompprocf te Oudlcusen (Ov.) 
185 pp. 
840344004 

115 Hoekstra JA 
Estimators for the LC50.30 pp. 
718480001 

116 Hogendoorn EA.Jong APJM de, Heeft E van der, Engelsman 
Tden, HoffGR van der, Greve PA, Klooster HA van 't 
Bcnlazon in diverse monsters rein water, ruw water en regen¬ 
water. 12 pp. 
748704012 

117 Hogendoorn EA, WammesJIJ 
Polycycl ische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in opper¬ 
vlaktewater en sediment. 47 pp. 
718474005 
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118 Hoog B de 
De invloeden van klimaatverandering en zeespiegelstijging op 
de waterhuishouding van Nederland. 46 pp. 
758471006 

119 Hove GJ ten. Boer AC den, Burgers PC, Jong APJM de 
Oriënterende Fast Atom Bombardment (FAB) experimenten 
met de VG-70-SQ massaspectrometer. 18 pp. 
638810001 

120 Hrubec J. Boer AC den, Hart MJ 7 
Onderzoek in een proefinstallatie naar het gedrag van organi¬ 
sche microverontreinigingen tijdens infiltratie van voorgezui-
verd rivierwater. 179 pp. 
840803001 

121 HulztbosEM, Breemen EM van. Dis WA van. Gestel CAM van. 
HerboidHA 
De toxiciteit van een aantal prioritaire stoffen voor sla. Inter-
imrappoitage van het RIVM-aandecl in het project Fylotoxi-
dtcil 2.29 pp. 
718710001 

122 Jansen AGN 
Indonesia Mission Report on Water Supply and Sanitation 
(period September 19 - October 7,1988). 38 pp. 
768815001 

123 Jansen AGN, Lettinga G. MoelionoJ 
Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) low cost sanitation 
research project in Bandung/Indonesia, 5th progress report 
(January 1987 - 30 september 1987). 21 pp. 
768471005 

124 Jansen BUM 
Image analysis of elcclrophorcsis gel patterns. I. General prin¬ 
ciples and possibilities. 39 pp. 
378603003 

125 Janssen GB, Leeuwen FXR van, Speijers GJA 
De IIDL-choleslerolbcpaling en de veranderingen in hct lip-
oproteinpatroon bij de rat onder verschillende dicct-omstan-
digheden. 35 pp. 
618471001 

126 Janssens H, Liem AKD. Wegman RCC, 
Polychloorbifenylcn, chloorfcnolen en hcxachloorbcnzccn in 
huishoudelijk afval. 35 pp. 
738473002 

727 Janus JA, Apeldoorn ME van, Knaap AG AC 
De mogelijke effecten op de huid van in onderwaterbodems 
aanwezige verontreinigingen bij blootstelling in de recreatieve 
situatie. 40 pp. 
678803001 

128 JongmansLiedekerken AW, Taaiman RDFM, Mohn GR, 
Songster B 
Gezondheidskundigc risico-evaluatie van de gevolgen van het 
niet- functioneren van een laminar flow-kasl op de polikliniek 
van de Afdeling Interne Geneeskunde in het Academisch Zie¬ 
kenhuis Utrecht. 20 pp. 
348800001 

129 Kapteijn R. Basten A van. Dame LHJC, Krajnc EI 
Invloed van bis(tri-n-butyltin)oxide op de mitochondriele 
functie van de rat. 24 pp. 
618501001 

130 Keijzer J, Seele J. Aalbers TG 
Contra-expertise naar het uitlooggedrag van zware metalen en 
sulfaat uit fluorescentiepoeder en pigmentslib. 41 pp. 
738612001 

131 Keken AH van 
Inventarisatie van afvalvcrwerkingsecnheden in de provincie 
Zuid-Holland.60pp. 
738503005 

132 Klaassen R, Heiningen A van, Derks HJGU 
De bepalingsmethode van 2-nilropropaan in ratteplasma met 
behulp van hogedrukvloeistofchromatografie. 35 pp. 
328605002 

133 Klerk A de. Laveren H van 
Een in vitro anügeen-specifieke lymfocytenstimulalietest mei 
Iisleria monocytogenes: een functietest van cellulaire immu¬ 
niteit. 41 pp. 
158303007 

134 Kliesl JJG, Brinkmann FJJ, Aalbers TG, Htisterkamp SU, 
Slingerland P 
Deelrapport rondzendonderzoek afvalolie en brandstoffen 
1986, eerste fase. 83 pp. 
84O24O0I5 

135 Klust JJG, Htisterkamp SU, Aalbers TG 
Precisie van analysemethoden voor afvalolie en brandstoffen. 
Declrapaport rondzendonderzoek afvalolie en brandstoffen, 
1986, tweede fase. 69 pp. 
840240023 

136 Klust JJG, Uem AKD, Engelsman G den, Grotnemeyer GS, 
Bloemen 11JT 
Mogelijke emissies ten gevolge van het gebruik van chloor- en 
zwavelhoudende snijolic bij de produktie van moeren. 26 pp. 
748704010 

137 Kliesl JJG, Vermeire TG. Wiel HJ van de. Staden JJ van, Bos 
IIP, Boer JLMde. Knaap AG AC 
Onderzoek naar de emissies van een thermische grondreini-
gingsinstallatie en de mogelijke gezondheidskundige gevolgen 
voor omwonenden. 80 pp. 
748704008 

138 Klijn F 
Milicubcheersgcbicdcn - Deel A: Indeling van Nederland in 
ecoregio' s en ccodislrictcn - Deel B: Gevoeligheid van de 
ccodislriclcn voor verzuring, vermesting, verontreiniging en 
verdroging. 241 pp. 
758702001 

139 Klijn F, Koster PK 
Milicubchecrsgebicdcn ten behoeve van nationaal gebiedsge¬ 
richt milieubeleid. 28 pp. 
758702002 
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140 Klingtnn B van. Dessens-Kroon M. Verheuvel M 
SurveOlmce vin penicillinase vormende gonokokken in Ne¬ 
derland; incidentje en prevalentie in 1987.14 pp. 
358004008 

141 Knaap AG AC, Bergkamp WGM 
Bruikbaarheid van Swiss-NIII muizen in de beenmerg micro-
nucleus test. 47 pp. 
658705001 

142 Krapen F van. Bos JM, Engel HWB, Groothuis DG. SoorU 
Jansen LM van. WtissJW 
Literatuur-onderzoek naar gegevens betreffende de betekenis 
van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de 
vleesconsumptie XI Sarcocystis. 32 pp. 
148327011 

143 Koek WC de. Zwart D dt 
INDIA. Results of a short mission on Biomonitoring the Ya¬ 
muna River to initiale the first year's programme (October 
1988 - October 1989). 28 pp. 
768602003 

144 Koning HBMde 
Betreffende het opstellen van een kwaliteitshandboek Hoofd¬ 
sector I, Produktie en Controle van Sera en Vaccins - Oriënta¬ 
tiefase. 77 pp. 
468800001 

145 Koolwijk AC, Matters FCM, Drost RMS, Ockhuiien A 
Onderzoek naar radioactiviteit in luchlstof te De Bilt. Resulta¬ 
ten over 1986. 34 pp. 
248202007 

146 Koster UW 
Aanvullende schattingen van de stralingsbclasting t.g.v. lozin¬ 
gen van Pb-210 en Po-210 door de fosforfabrick van Hoechst 
in hel SloegcMed. 56 pp. 
248103038 

147 Koten-Vermeulen JEM van, Canton JH 
Voootcllen voor (no)cffccllcvcls van een aantal bestrijdings¬ 
middel en voor het aquatisch ecosysteem op basis van litera¬ 
tuuronderzoek. 35 pp. 
747612001 

l48KovarK 
Computer Program FCONC1; Breakthrough Concentration 
Curves at Abstracting Wells, Based on Path lines Starting at 
Well Screen. 55 pp. 
728520006 

149KovarK 
Computer program FCONC2; Breakthrough Concentration 
Curves at Abstracting Wells, Based on Palhlincs Starting at 
Aquifer Top. 51 pp. 
728520007 

150 KrajenbrinkGJW 
Diepe grondwatcrvcrvuiling door ccn bouwlandpcrcccl in dc 
10-jaarszonc van watcrwingebied Put'cn. 86 pp. 
728472006 

151 KrajenbrinkGJW 
Gevolgen van ccn veranderde bemesting voor uiispocling en 
grondwatcrbclasting ondcr ccn landbouwpcrcccl. 60 pp. 
728472007 

152 KrajenbrinkGJW 
Water- en stoftransport in een dikke onverzadigde zone en een 
modellering daarvan. 54 pp. 
728472008 

153 KrajenbrinkGJW 
Uitspoeling en grondwaterbelasting onder een bosgebied. 55 

PP-
728472009 

154 Kranen HJ van mede namens een werkgroep 
De aanwezigheid van Legionella species in door drinkwater 
gevoede watersystemen in Nederland. Deel I. 48 pp. (ook los 
verkrijgbaar). Idem, Ded II (ADDENDUM) Chemische en 
bacteriologische analyse resultaten per onderzoent object. 
Technische informatie van de onderzochte systemen per ob¬ 
ject. 361 pp. (Alleen samen met deel I verkrijgbaar) 
840140001 

155 Kranen HJ van, Burg AC van den 
Het effect van chloordioxide op de microbiologische kwaliteit 
van drinkwater. 43 pp. 
840135001 

156 Kruijf HAM de, Zwart D de. Koek WC de, Gucke V van de 
Results of a short mission on Biomonitoring the Yamuna River, 
including the Project Programme. 35 pp. 
768602002 

157 Kruijf HAM 
Evaluation of the first Indo-Dutch Training Course on Aquatic 
Ecotoiicology, 23 March - 12 April, 1988.56 pp. 
768803001 

158 Loan JW van der. Groot Gde 
Farmacokineu'sche aspecten van desmethyldiazcpam en lora-
zepam na chronische toediening aan dc rat. 35 pp. 
388501001 

159 Loan JW van der, Groot G de 
Vergelijking van drie Wistarratlcsummcn met betrekking tot 
de werkingsduur en het farmacokinclisch profiel van desmet-
hyldiazepam. 20 pp. 
3885OIOO2 

160 Laan JW van der, Jansen van 't Land C, Vries U de, Loeber 
JG, Groot Gde 
Veranderingen in dc nachtelijke bcwcgingsacüvitcil in de rat 
tijdens morfinc-onthouding. Verdere evaluatie van het model. 
33 pp. 
318506002 

161 Laan JW van drr. Jansen van 't Land C. Slob W, Vries U dt 
Dc ontwikkeling van een open veld model voor de analyse van 
dc bcwcgingsactivitcit van dc rat. 42 pp. 
318604001 

162 Laan JW van der, Laveren II van, Krajnc-Franken MAM, 
Groot G de, Loeber JG, Krajnc El 
Invloed van morfine en methadon op hel afweersysteem. Re¬ 
sultaten van ccn zcwcck.se studie bij dc Riv.TOX rat. 27 pp. 
318705001 

163 Laan JW van der, Schoflermeer ANM 
F.ffcct van pertussis toxinc op dc gevoeligheid van receptoren 
in het centrale zenuwstelsel van dc rat. 26 pp. 
3187O2OOI 
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164 Laar A van. Jong APJM de. Evers EAJM, Groenemeijer GS. 
KorteGALde.MarsmanJA.LiemAKD.BoerACden.Vreden-
bregl MJ. Wegman RCC. Werken G van de 
De bepaling van PCDD's en PCDF's in vliegstof en electrofü-
lens (conua-analyse ROTEB-monsters). 86 pp. 
738473003 

165 LagosP, Berg R van den, Berg S vanden, Wondergem-van Eijk 
JAAM 
Gedrag en effecten van chloorfenolen in de bodem. 58 pp. 
728603003 

166 Leeuw FAAM de 
Modelmatige berekening van fotolyse snelheden relevant voor 
uoposferische chemie. 44 pp. 
228603003 

167 Leem FAAM de 
Numerical solution of ordinary differential equations arising 
from chemical kinetics. 18 pp. 
228603005 

769 Leeuw FAAM de. Rheineck Leyssiui HJ van. BuUljes PJ1I 
Modelmatige berekening van groeiseizocitgemiddelde ozon¬ 
concentraties . Modelbeschrijving en voorlopige resultaten. 65 

PP-
228603006 

169 Leussmk AB. Koster PK. Hekkens FEN, Melis PU AM. Reijn-
dersHFR, Strik JJTWA 
Indeling en vorm van het RIVM-ondcrzocksrapport. 9 pp. 
108700001 

170 LiemAKD.MarsmanJA.BerkhoffCJ, Knaap AGAC, Wegman 
RCC 
Polychloorbifenylen in duplicaat 24-uurs voedingen. 39 pp. 
388474008 

171 Uem AKD, Wegman RCC 
KwaliteiUverbeteriang en bewaking monstervoorbewericing 
en standaardmatcriaal - Samenvatting Symposium "DIOXIN 
'88". 19 pp. 
638715001 

mUesieR 
Computer Program FISTAT; Palhlincs in Two-Dimcnsional 
Groundwaler Flow in a Heterogeneous Aquifer. 42 pp. 
728520003 

Computer Program FI.OPZI; Pathlines in Quasi-Thrce-Di-
mensional Groundwatcr Mow in a layered Homogeneous 
Aquifer. 48 pp. 
728520004 

174 Linden AM A van der, Boumans UM, Snijders A 
Een in-silu methode ter bepaling van het gedrag aan organische 
stoffen in de verzadigde ondergrond. 23 pp. 
728620003 

PSLochJIG 
Gedrag van organische verontreinigingen in de bodem. 26 pp. 
728800001 

176 Maas JFM 
Optimalisatie van ammoniak-emissiereductie in Nederland. 
I l l pp. 
228471005 

177 Marwitz PA. Weers AW van 
Bescherming tegen ioniserende straling. Betekent veilig voor 
de mens ook veilig voor de natuur? Verslag van een literatuur¬ 
onderzoek. 70 pp. 
248808001 

178 Matten FCM, Drost RMS, Glastra P 
Het uraniumgehalte van afvalwater en ventilatielucht van 
Urcnco Nederland B.V. te Almelo inde periode 1981 t/m 1985. 
26 pp. 
247804003 

179 Matten FCM. Drost RMS. Glastra P 
Het uraniumgehalte van afvalwater en venülatielucht van 
Urcnco Nederland B.V. te Almelo in 1986.9 pp. 
247804004 

180 Matten FCM. Drost RMS, Glastra P, Koolwijk AC, Zanten R 
van 
Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Re¬ 
sultaten 1986. 13 pp. 
247901004 

181 Matten FCM, Glastra P, Drost RMS 
Onderzoek naar de radioactiviteit van drainagewater, afkom¬ 
stig van de vuilstortplaats te Alphen aan den Rijn. 9 pp. 
248606005 

182 Meijer PJ, Weide SF van der 
Onderzoek naar organisch chemische afvalstoffen in het kader 
van klein chemisch afval uit bedrijven. 61 pp. 
738713001 

183 MeinardiCR 
Present sute and future of the Hydrology Project Mozambique. 
20 pp. 
768708001 

184 MeinardiCR 
Rapport de la mission sur des projects en secteur eau de la 
cooperation Nccrlando-Burkinabc. - Etude du Bilan d'F.au au 
Burkina Faso; - Hydraulique Villagcoi.se dans la Boude du 
Mouhoun; - Rcnforccmcnl Institutionncl de la DEP; - Pro¬ 
gramme pilotc de ('education pour la santé cl l'assainissemcnt; 
- Vdvct Hydraulique Villagcoisc dans Ie PEDI. 80 pp. 
768808001 

185 Meuten A van der, BergwerffJB, Smart DJP 
Ptuimdaling boven de Nieuwe Waterweg, een lidar verken¬ 
ning. 29 pp. 
228602007 

186 Meulen A van der, Ehakktr BG van, Uiterwijk JW 
Mcctcampagnc "De nationale stronldag". 23 pp. 
228602006 

187 Meulenbell J, Remmen IIP. liefstee AWM, Savelkoul TJF 
Acute blootstelling aan chloorgas in /weminrichtingen. In¬ 
structie voor eerste hulpverlening 16 pp. 
348201005 
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189 Mooijman KA. Heisterkamp SU. Havelaar All 
The fint international trial with reference materials for water 
microbiology. 70 pp. 
148602001 

189 MOschUgeUllC 
Berekening verbu'jflijdzaies voor vier Belgische grondwalcr-
wimingcn nabij de rijksgrens. 45 pp. 
728520008 

190 Nagel J. Angulo-Laurent MS. GraafS de. Rümke IK 
Onderzoek naar het effect van kinkhoestvaccinatie met twee 
DKTP-vaccins met verschillende concentraties van de kink-
hocstcotnponent. 24 pp. 
448471001 

191 NagttgaalWoyterst GWM, Hoegee-Wehmmn AA. Reynders 
HFR 
Nfcrgeujking van de ionchromalografiscne bepaling van chlo¬ 
ride en sulfaat met respectievelijk de litrimetrische set-point -
methode en de continue doorstroom-melhode. 22 pp. 
218472001 

192 Ntmmaut HWM. Cremers PM A 
Stofmonografie witte fosfor. 20 pp. 
348802007 

193 Nip ACM de. Knoop JM. Vermeire TG 
Risk Assessment of New Chemical Substances; System Rea¬ 
lisation and Validation. 40 pp. 
718703001 

194 Noordijk H, Prins M. Pemders RMJ. Frissel MJ 
Migration of Pu, Am, Np en Tc in aquifers, K-d values and 
geochemical aspects. 137 pp. 
248603001 

195 Noorte Jansen LM van. Bos JM, Engel 1MB, Groothuis DG. 
Knapen F van, WeisJW 
Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis 
van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de 
vleesconsumptie XII Coryncbactcrium pyogenes. 19 pp. 
148327012 

196 Oiling M, Timmerman A, Stokman P, Rauwi AG 
Biobeschikbaarheid en opnamepatroon van acetylsalicylmur 
en salicylzuur uit maagsapresistcnle labietlen bij de hond. Een 
oriënterend onderzoek. 12 pp. 
328202002 

197 Oiling M, Twillert K tan, Derks HJGM 
Farmacokinctick van isosorbidcdinilraal en isojorhide-5-mo-
nonitraat in de rat. 18 pp. 
318602002 

198 Oiling M. Zeijlmaru PWM 
Farmacokinctick van urcthaan bij Je rat. 21 pp. 
318101003 

199 Olsthoorn TN 
Interactief beleidsmodel voor experimenteren met verzurende 
emissies. 20 pp. 
758805001 

200 Olstkoorn TN 
Interactief beleidsmodel voor experimenteren met verzurende 
emissies en deposities. 25 pp. 
7588O5OO2 

201 OhthocrnTN 
Gdintegreeide müieimodeUen voor management en beleid. 
24 pp. 
758805003 

202 ObtkoomJN 
Kunstmatige intelligentie; toepassing bij milieumodellering. 
29 pp. 
758805004 

203 OlsthoornTN 
Consistentie met MS-DOS soft' 
758805006 

25 pp. 

204 Olsthoorn TN, Leeuw FAAM de 
Berekening van de zure depositie op Nederland op basis van 
overdrachlsmatrices. 43 pp. 
758805005 

205 OnderddimUnD 
Perioden met verhoogde luchtverontreiniging. Schatung van 
de (verkeers) bijdrage aan coiKentratieniveaus. 23 pp. 
228702005 

206 Onderdeliitden D. Buipman E, Blom WF 
Luchtkwaliteit Jaarverslag 1986. 160 pp. 
228703002 

207 Peeten AA. Kusse AAM 
Landelijk Meetnet Grond waterkwaliteit Analyse resultaten be¬ 
monstering 1985. Provincie Utrecht. 44 pp. 
728517003 

208 Peelers AA, Kusse AAM 
Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit Analyse resultaten be¬ 
monstering 1985. Provincie Overijssel. 84 pp. 
728517004 

209 Peelers AA, Kusse AAM 
Landelijk Meetnet Grondwatcrkwalileit Analyse resultaten be¬ 
monstering 1985. Provincie Drenthe. 60 pp. 
728517005 

210 Peelers AA, Kusse MM 
Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit Analyse resultaten be¬ 
monstering 1985. Provincie Limburg. 54 pp. 
728517006 

211 Peelers AA, Kusse MM 
landelijk Meetnet Grood waterkwaliteit Analyse resultaten be-
monstcring 1985. Provincie Noord-llolland. 56 pp. 
728517007 

212 Peelers AA, Kusse MM 
landelijk Meetnet Grondwalcrkwalitcil Analyse resultaten be¬ 
monstering 1985. Provincie Zuid-Hofland 84 pp. 
728517008 
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213 Petten AA. Kusst AAM 
Landelijk Meetnet Grondwalerkwalkal Analyse lemluten be¬ 
monstering 1985. Provincie Groningen. 48 pp. 
721517009 

274 Peelers AA. Kusse AAM 
Landelijk Meetnet Grondwamkwalkeit Analyse icsuhalen be¬ 
monstering 1985. Provincie Friesland. 70 pp. 
72S517010 

215 Peeten AA. Kiast AAM 
Landelijk Meetnet Grondwuerkwiliteit Analyse resultaten bc -
monstering 1915. Provincie Flevoland. 26 pp. 
728517011 

216 Pitten AA. Kusse AAM 
Landelijk Meetnet Grondwamkwaliteit Analyse resultaten be¬ 
monstering 1985. Provincie Zeeland. 32 pp. 
72«5I7OI2 

217 Peijntnbmrg WJGM, Hollander HA den, Meent D van de. 
Verboom JH, Wolfe NL 
De ontwikkeling van een suuctuur-aciiviteiurelalie voor de 
reductie van gehalogcneerde alifatische koolwaterstoffen in 
anaerobe water-sediment systemen. 39 pp. 
718817001 

218 Peten fUB. Leer EWB de, VtntetgkJFM 
Een onderzoek naar de cMoreringsprodukten van cyaananjn-
zuur in waterig milieu. 55 pp. 
718629001 

219 PotIP van der. Ros JPM 
Proefproject aandachtstoficn Wet milieugevaarlijke stoffen. 
99 pp. 
738711001 

220 PrijJ. Glasbergen P, Romer JC 
Vcilighcidscvalualics van Opbcrgconceplen in Stecnzout 
(VEOS), Scenario's en Analysemethoden (Eindrapportage, 
deelrapport 2). 97 pp. 
728513003 

221 Prins HF 
Toelichting en handleiding bij de IIYDRO-3 databank. 85 pp. 
728512003 

222 Prins HF 
Uitvoerfile's van de hydro-3 daubank. 224 pp. 
728512004 

223 Prinsen AEM, Cremers PM A 
Slofmonografie Orale IJzcrprcparatcn. 69 pp. 
348802009 

224 Remmen HP 
Verslag van het medisch onderzoek van hel echtpaar NN uil X, 
medio 1988.32 pp. 
348201004 

225 Remmen HP, Oiling M. Slob W, Gieten WF van der, RaumAG 
Vergelijking van de remming van de gcnccsmiddclcnopnamc 
uit de darm door verschillende toedieningsvormen van actieve 
kool. 77 pp. 
328501001 

226RijnaartsH 
De betekenis van (de)sorptiepi fc ( ) p p e s s e n 
beschikbufheid van hydrofobe verbindingen 
Een literatuurstudie. 62 pp. 
7:8816001 

voor de biologische g 
in de bodem. 

227RotktirCJ 
Beoordelingssyslean Nieuwe Stoffen. I: Produklie- of markt -
votume tussen 1 en 100 ton/jaar. 83 pp. 
678701001 

22SRogkairCJ 
Beoordelingspi 
678800001 

sdure nieuwe stoffen. ) pp. 

229 Ros JPM, Bems JAS 
Beoordelingssyleem Nieuwe Stoffen. Onderdeel: Ukwoipver-
wachting papietcheinicalien. 30 pp. 
738620002 

230 Ros JPM. SlocffW (eds), Apeldoorn ME van. Boer KF de. 
Canton JH, Gestel CAM w i , Heijden CA wui der. Heijna-Mtr-
buEJanmJA. Knaap AGAC. Knoop J. Kranjc El. Leemten 
FXR ton, Lock JPG, Meiden A ion der. Minderhoud A. Ros 
JPM, Wiel HJ m de. Besemer AC. Blokzijl PJ. Feron VJ. 
Gmckeril R. Huldy HJ. Huigen C. Most PFJ MM der. Mulder 
HCM.SckoolUüerkampA.SudttUamEJ. Vink GTJ, Vrijer F 
de 

Integrated Criteria Document Cadmium. 373 pp. 
758476004 

231 RotmansJ.EgginkE. 
Methane as a greenhouse gas: a simulation model of the 
atmospheric chemistry of the Ch-4-CO-OH cycle. 49 pp. 
758471002 

232 Ramans J. Vrieie OJ. Peek GHJC. Veraart WNGM 
Experimenteel ontwerp ten behoeve van mcumodcllering van 
een CO2-simulatiemodel. 71 pp. 
758471003 

233 Schaapman JE, Zeper J 
India. Verslag korte missie naar Wereldbank te Washington. 20 

PP 
768601007 

234 Siemens J AEM 
Represenlativiicitsonderzock monslcmame bij sotteerproeven 
met huishoudelijk afval. Deel I: Voorbereiding onderzoek, en 
de resultaten van een procfonderzock. 80 pp. 
738505004 

235 Siemens J AEM 
De afvalverhranding in 1986.16 pp. 
738605004 

236 SiocffW (td). Bruter AIM, Canton JU, Knaap AGAC. Knoop 
J. Kool HJ. Maas RJM, Minderhoud A. Noort PCM van, Ros 
JPM, Siruijs J, Wiel HJ van de. Beserr.tr AC. Blokzijl PJ, 
Gemen U van, Huldy HJ, Huijgen C, Most PFJ van der. 
Mulder HCM, Vink GJ, Vrijer F de, Woutenen RA 
Integrated Criteria Document Bcnrenc. 143 pp. 
758476003 
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237 Slotff W (td). Canton JU. Etnns IK. Gerringa UA. Gesttl 
CAM van. HeijnaMerkus E. Knaap AG AC. Knoop J. Krajnc 
a.LmjUnJA.MatthijsenAJCM.MeenlDvande.Mütderhoud 
A, Vtrmtin TG. Wiel HJ van de. AssM JW. Btsemtr AC. 
Blohijl PJ. Campaan h. Duiser JA. Engelhard WFJM. Hol-
lander JCT. Huldy NJ. Jong P de. Koming J de. Kreuk JF de. 
Most PFJ van der, Vrijer F de. Gilde APJ I. Hafkamp WA. 
Woerd KF wider 
Integrated Criteria Document Propylcne Oxidc 70 pp. 
75S473008 

238 Slotff W. Blotzijl PJ (eds). Beugelink GP. CanUm JU, Eerens 
HC. Gestel CAM van. Heijden VCA van der, Heijna-Merkus E. 
Janssen JMPC. Mouhijsen A/CM, Soort PCM m , Tonkelaar 
EM den. AssM JW. Besemer AC. Campaan H. Davis PB, 
DmserJA.EgtelsPG.EngelhaidWFJM.JaHssenJMA.Jong 
P de. Most PFJ K » der. Mulder HCM, Talman E. Vütk GJ. 
VoomebwgF ""• Vrijer F **• Wouerstn KA. Hafkamp WA. 
Woerd KF van der. Maswel E 

Integrated Criteria Document Toluene. 232 pp. 
758473010 

239 Slooff W, Mallhipen AJCM (eds). Canton JU, Eerens HC. 
GesUlCAMvan.HeijdenCAvander.Heijna-MerbaE.Gnve 
PA. Janssen PJCM. Koten- Vermeden JEM nan. Knoop J. 
Krajnc El. Lock JP, Minderhoud A. Assink JW. Besemer AC. 
Compaan II. Duiser JA. Eggels PG. Engelhard WKJM. Jong 
Pde.MostPFJvanderTalmanE.VoorneburgFvan.Haftamp 
WA. Woerd KF van der. Vrijer F de 

Integrated Criteria Document Hexachlorocyclohexaiies. 256 

PP-
758473011 

240 Slooff W, Ris JPM (ed). Apeldoorn ME van. Canton JU, Eerens 
HSC. Gestel CAM van. Heijna-Merkus E. Knaap AGAC, 
KrajncEI.LuijtenJA.MatihijsenAJCM.MinderhoudA.Noort 
PCM van. Struys J. Vermeire T, Watgeningh HC, van. Wiel HJ 
van de. Besemer AC, Blokiijl PJ, Compaan H, Duiser JA, 
Hollander JCT, Huldy HJ. Jong P de. Most PFJ van der. 
Talman E, Vrijer F de. Gilde APJ i. Hajkamp WA, Woerd KF 
van der 
Integrated Criteria Document Dichloromcthanc. 174 pp. 
758473O» 

241 Smit E, EshofAJ van den. Fonds AV.' 
Resultaten van hel onderzoek van orinkwaier in Nederland in 
1987, vergeleken mei het Watcrlcidinghcsluit. 14 pp. 
218108005 

242SocióER 
Ontwikkeling van hiorcactoren voor grondreiniging in de Ver¬ 
enigde Slatcn. Verslag van cen kon hexock in de V.S. 31 pp. 
738800002 

243 SternbergerPE 
Dcfiniliestu.'ie Rapport AAP. Administratieve Automa¬ 
tisering van hel Proefdiergebruik. 56 pp. 
238706001 

244 Slerkenburg A. AndeUG van 
Biodegradatir Xcnohiotica ft. Haalbaarheid van de Biotcchno-
logiïchc Zuivering van iixlracticslib verontreinigd met Poly¬ 
cyclische Aromatische KixilwatcrMoffcn 32 pp. 
738517002 

245 Strik JJTWA 
Qaiity Assurance Procedures and Good Laboratory Practices 
(CLP) Guidelines. 47 pp. 
688800001 

246 Swart RJ 
Global anthropogenic emissions of carbon monoxide and non-
methane volatile organic compounds as input for the Cl I4-CO-
Otl-cycle; A contribution to IMAGE, the Integrated Model for 
the Assessment of the Greenhouse Effect. 36 pp. 
758471004 

247 Swart RJ. Boots Hde 
Options for a greenhouse protocol in an international atmos¬ 
pheric convention. 51 pp. 
758471005 

248 Swart RJ, Wippler JC 
Reken- en informatiesysteem Milieuhygiëne: Beheersplan. 32 

PP-
7385140m 

249 Tangena BH, Plaat J van der. HeainkJ. GeensR 
Methodiek voor risico-analyse van een milieugevaarlijke stof. 
Vmykhlonde als voorbeeld. 103 pp. 
85I5O8O01 

250 Thomas R.ArkelWG van. Baars IIP, Ierland EC va». Boer KF 
de. Bmjsman E. Hutten TJHM. Swart RJ 
Emission of SO2, NO», VOC and MI3 in the Netherlands and 
Europe in the period 1950-2030.129 pp. 
758472002 

25/ Timmerman A 
Anaesthesic en euthanasie bij proefdieren. Methoden en mid¬ 
delen. 33 pp. 
948800001 

252 Tros ME, Eijkeren JCH van 
Toetsing van hel BIODI-G transpoTünodcl voor organische 
verontreinigingen in de bodem aan de hand van kolomexperi¬ 
menten. 75 pp. 
958702010 

253 Vaessen HAMG. Kamp CC, van Je 
Natrium, kalium, magnesium, calcium en fosfor opname per 
persoon en per dag, bepaald via onderzoek van duplicaat 
24-uurs voedingen bemonsterd in 1984/1985. 29 pp. 
388474012 

254 Vaessen HAMG. Kamp CC, van de 
Sulfonamidcn rn Dapson in vleeswaren bemonsterd in het 
voorjaar 1988. 16 pp. 
388504002 

255 Vaessen HAMG, Kamp CC, van de 
Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamidcn en 
Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkcns bemonsterd 
in het voorjaar 1988. 12 pp. 
388505003 

256 Vaessen HAMG. Kamp CC, van de 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in vis en 
gamaal. 35 pp. 
388601002 
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257 Mussen HAMG, Kamp CG MM de. Jtkel AA 
Preparation aid validation of ampouled calibnm mixtures of 
polycydic aromatic hydrocarbon (PAH) solutions. IS pp. 
38*710001 

25» Mussen HAMG. Ooik A van 
Arseen. ijzer, selenium en iin opname per persoon en per dag. 
bepaald via analyse van duplicaat 24-uurs voedingen bemon-
stert in 1984/1985.24 pp. 
38*474006 

259 Vtessen HAMG. Ooik A nut 
Bepaling van anorganisch- en organisch- gebonden en totaal 
aneen in duplicaten van 24-uurs voeding. 29 pp. 
381603001 

260 Munt* HAMG, WUbtrs AAMM. Jtkel AA 
Enkel polycyclische en N-heierocyclische aromatische kooi-
watemorT en in gebakken of gegrild vlees en vleesprodukten. 
38 pp. 
648504002 

261 Veld PH m l, Hoekstra JA. Beckers HI 
Detection of Salmonella on reference samples. BCR-Food 
Trial 1.52 pp. 
148205001 

262VelingEJM 
Computer Program H.Cr£N; Palhlines in Quasi-Three-Di-
mensjonal Groundwater Flow in a System of Layered Homo¬ 
geneous Aquifers. 38 pp. 
728520005 

263 Verdam B. Loch JPG, Maartn HU van 
Bestrijdingsmiddelen in grondwater onder kwetsbare bodem-
typen. 75 pp. 
728473001 

264 Verhagen / / , Nagelhoid D. Mtding K 
Samenvallend rapport vogclvluchtverkcnningen bedrijfsafval -
sloffen industrie. 169 pp. 
738608005 

265 Verheid JHAM, Eikelboom DU, Berg R van den 
bi-situ Biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem. 
Selectie, beschrijving en nader onderzoek van de proeflocatie. 
95 pp. 
728518001 

266 Vtrsleegh JFM, DijkLooyaard AM van 
Blauwwiercn in het water van de open vcrzamclbckkcns bij 
enkele duininfihralicbedrijven. 14 pp. 
718615001 

267 VtrsUtghJFM, During M, HtixterkampSII. Havelaar AH 
Intcriabontorium vergelijking van hel onderzoek naar Acro-
monas spp. in drinkwater (tweede onderzoek). 19 pp. 
148475002 

26* Visser T 
GC-FTTR: gaschromalografte met Fourier-Transform infra-
rood-spcctromclrischc dclcclic. 17 pp. 
638717001 

269 Visser WJF 
Studie naar modellering van biologische bodemresugings-
lechraeken. 53 pp. 
738708001 

270 VoogdCE. Klingenn B van. Valkenbwg JJ. Schot CS 
Anubntica-resisteniie bij in Nederland geïsoleerde Shigelbe 
in 1987.13 pp. 
128476002 

271 VoogdCE.KIingennBvan.LeemeHWJvan.SchotCS.Pnip 
D 
Oriënterend onderzoek naar hel voorkomen van carbaden re-
sistenüc bij E.coli bacteriën in varkensfaeces bij een varkens¬ 
fokkerij. 15 pp. 
358471002 

272 Voogd CE. Sul JJ van de. Verharen HW. Bnchem MC van 
Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest. 28 

PP-
358474001 

273 Voogd CE. Sul JJ van der, Bnchem MC, Kroes R 
Oriënterend onderzoek naar de mutagene werking van bu-
tylhydroxyanis ooi (BHA) met voormaagepitheelhomogenaat 
(S9) van ratten en ghaaihiondeplctic. 35 pp. 
658704001 

274 Vries WJ de. Samer FJ 
User's manual METROPI.OT 52 pp. 
728514004 

275 Waard F de. Ellen G, Saherlian ET. Egmond E, Koedam JC. 
Buitenhuis SG 
Epidemiologische exploratie naar de uttschciding van Nni -
trosoproli ne (NPRO) bij de mens. 21 pp. 
528473001 

276 Wal RL vat der. Wester R 
TBC-bcsmeumg van een RIVM-mcdewerkster augustus 1988. 
16 pp. 
108800003 

277WeerdMde 
Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen 
(SOU). Jaarverslag 1987, Programma 1988.48 pp. 
738472001 

278 Wttrd M de, Vlijmt* JU» van, Jansen IIMA 
Definitiestudie Info.">alicvoorncnmg.<systeem Afvalstoffen. 
Definitieve versie. 93 pp. 
738503003 

279 Wttrd M de. Vlijmen JMII van, Jansen HM A 
Informalioyslemcn. 140 pp. 
738503004 

2X0 Wegman RCC. lltrbotd HA 
PolychloorNfcnylcn (PCR's) in vetwccfscl van Nederlandse 
ingC7clen en (periode 1985). 27 pp. 
638205008 

2» I Wegman RCC, Liem AKD 
Polygehalgiigcnccrdc dibcn/«-p dionincn en dihenzofuranen 
in milicumomicrs - Samenvatting van symposia te Mannheim 
en \M Vegas, 1987.33 pp. 
638AO700I 
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282 Water PW, Kraiyc El. Leeuwen FXR M » . LoeberJG. Heijden 
CA w * der. Vaessen HAMG. Helleman PW 
Two-year feedin( study in ids with bu(tri-nbulylün) oxide 
(TBTO).92pp. 
658112002 

283WesterlaakPJMvan 
Mbontudk inform* icccntrum LSO in hei kader vm de alarm¬ 
regelingen. 27 pp. 
248106002 

284 Wikkeling RH. Dreumel UJ van. Phielu-Strubbe CJ. Koedam 
JC 
Bereiding en certificatie van primaire bilirubincstandaardcn. 
61 pp. 
37(604002 

285 WiUiDJdt.llUUxFC.GrootGdt.KuUAwdt.Blokkmjitn 

NJP.GerisE 
Onderzoek naar mogelijke directe vaatverwijdende eigen-
schappen van indapamide in de rat en hel konijn. 112pp. 
317907002 

286 Wüdt DJ de, Kml A van de. Ilillen FC. Danje LHJC 
Effect van «berosclerose en VasoUstine-R op de tenale vaat-
readiviteit in het konijn. 29 pp. 
31S5I2OO2 

2S7WutsKL, Groot Ode 
Bepaling van kwik in nieren van humane herkomst met behulp 
van ttomairc-absorptiespcclrofotoineirie met koude-damp 
atontisaiae. 31 pp. 
528476003 

288 Wubs KL, Mulder W. Groot G de 
Bepaling van cadmium in leven en nieren van humane her¬ 
komst met behulp van alomaire-absorpüespectrofotomclric 
met vlanulomisaüc. 29 pp. 
528476001 

289 Wubs KL, Mulder W. Groot G de 
Bepaling van lood in wervels van humuic herkomst met be¬ 
hulpvan alomaire-absofpticspectrofoiomclriemet vlamatomi-
satie.28pp. 
52S476OO2 

290 Xataen NHW van, Cremen PM A 
Slofmonografie chloorsulfonmur 34 pp. 
348802010 

291 Ztilmaktr HJ. VerhoefA. Pelers PWJ 
TeraicgenBeit van ethanol en aceetaMehyde. Iitentuuntudie 
en in vitro onderzoek bij de rat. 60 pp. 
158208001 

292 ZeperJ 
Vdlage-CioupPiped Water Suppry-Dry Zone: Training course 
on water supply; Rangoon Generaal Hospital Water Supply A 
Sanitation. 17 pp. 
768503012 

293 Zeper J 
India. Short mission on the progress of the Indo-Dulch Envi¬ 
ronmental and Sanitary Engineering Project in Kanpur and 
Minapur. 28 pp. 
768601006 

294 ZeperJ 
INDIA. Short mission on Indo-Dulch cooperation on: A. Kan-
pur and Mirzapur Environmental and Sanitary Engineering 
project. B. Biomoniloring projects. C. Industrial counselling 
projects. D. Training. 47 pp. 
768601008 

295 Zeper J 
Short follow-up mission on Indo-Dutch bilateral cooperation 
on Environment. 22 pp. 
768601009 

296 Zeper J. Baarse G 
China. Short mission on the start-up of the Grand Canal 
Walcrquairty Management Study in Jiangsu Province. 54 pp. 
768703001 

297ZoelemanBCJ 
Dynamiek van de mondiale biosfeer (DYNAMOR). Initiatief 
tot een nationale ondcr/ocksimpuls. 13 pp. 
108700005 

298ZomerG 
The synthesis of trideutcraled 19-noncstosterone ([16,16, 17 
alfa D.31 - 17 beta hydroxyesir-4-and-3 one, NT-D-3). 19 pp. 
328608001 

299 Zwoteling Jll, Doel R van den. Groot G de, Savelimd TJF 
Onderzoek naar de lichaarnshclasiing met lood hij kinderen 
van 2 tol en mei 14 jaar, wonend ie AIMasscnlam. 27 pp. 
34820I0R3 
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ƒ AatbtrsAHL. Dijk E *a«. Witkamper FW.MiJHkttrBJ 
Detaminaaoa of absorbed dose to water in clinical photon 

; using • graphite calorimeter and a graphiK-walfcd 

fa: Dosanewy in radiotherapy. Proceedings of an International 
Symposium on doameUy in radiotherapy. Vienna, August-
51 planner 1987. Vienna: International Atomic Energy Agen¬ 
cy. 1988:37-48 (Vohone 1) 
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Fysisch en chemisch onderzoek aan huishoudelijk afval. 
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3 Aalst RM*m 
Ozone and oxidanu 'm the plancury boundary layer (Abstract]. 
In: Atmospheric ozone research and its policy implications. 
Abstracts of the third US-Dutch International .Symposium. 
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tection Agency. USA. Ministry of Housing. Physical Planning 
and Environment. The Netherlands. 1988 

4 AbdUlakiH.CrowtBA. Achtman M.PodmanJT 
Two monoclonal antibodies specific for serotype 4 antigen of 
Neisseria meningitidis. 
Eur J O n Microbiol Infect Dis 1988; 7:293-6 

5 AbdittaniH.PoohmnJT 
Class 1 OMP subtyping of meningococci. 
In: Poolman JT. Zanen I1C. Meyer TF. ( ). Beuvery EC, eds. 
Conococci and meningococci. Epidemiology, genetics, immu-
nochemistry and paihogenesis. Proceedings of me 5th Interna¬ 
tional Pathogenic Neisseria Conference. Noordwijkcrhout, 
The Netherlands, September 1986. Dordrecht: Kluwer. 
19S8;5-10 

6 Abdülahi 11, Poolman JT 
Neisseria memngiudis group B serosubtyping usbig monoclo¬ 
nal antibodies in whole-cell His». 
Microb Pathog 1988; 4:27-32 

7 Abdillahill. Footman JT 
Typing of gniop-R Ncisseria menmgitidis with monoclonal 
•nobodies in the whole-cell F.USA. 
J Med Microbiol 19*8; 26:177-80 

8 Admiraal W, Arktl MA MM. Barilla JW. tl al. 
The construction of the Benihtc Submodel. 
In: Barrtta J, Ruardij P. eds. Tidal flat estuaries. Simulation and 
analysis of the Ems estuary. Berlin: Springer Verlag. 1988; 104-
52 (Ecological studies; vol.71) 

9 Admiraal W. Bantu JW.ColijnF.tial. 
General features in the model. 
In: BaretU J, Ruardij P. eds. Tidal flat estuaries. Simulation and 
analysis of the Ems estuary. Berlin: Springer Verlag, 1988;36-
62 (Ecological studies; vol.71) 

10 AdmiraalW,RvyttrvanSttvtninckEDde,KrmjfllAMdt 
Gedrag van aquatischc ecosystemen onder stress, een verken¬ 
ning in het kader van het onderzoeksproject "Ecologisch Her¬ 
stel Rijn". 
In: Berichten uil hei RIVM 1987. Bilthovcn: RIVM. I988;278 
81 

/; AamiraalW.VlHtJC «OH dit 
High rates of denilrification in a storage reservoir fed with 
water of the river Rhine. 
Arch Hydrobiol 19S8; 113:593405 

12 AaminalW.ZanUnBm 
Impact of biological activity on detritus transported in the 
lower river Rhine: an exercise in ecosystem analysis. 
Freshwater Biol 1988; 20:215-23 

13 AayiaanuA,JiUaR,fUUintR 
Towards a National Reference Center for environmental infor¬ 
mation in The Netherlands: a review. 
Environ Manage 1988; 12:145-9 

14 AarianT.Jo«tJCd€,Wenm*bolAG,A*oortHGAM,Wiiami 
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Genome type analysis of Adenovinn 37 isolates. 
J Med Virol 1988; 25:77-83 

15 AkktrRmtdm 
Verwan •> en verschil tussen HIV 1 en HTV-2 in verband 
met de meest gebruikte tests voor opsporing van ami-HIV-1-
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Ned Tijdschr Geneeskd 1988; 132:57-9 

16 AkktrRiaHatn.BomiaH-imEngtltnAA.JemgJCdt.tlal 
Persistence of ami-HTV antibodies in african AIDS patients. 
AIDS 1988; 2:62-3 

17 AkktrRfBHdtn.BonmaH-*a*EHgtltnCAA 
De 'HIV-check'. snd maar betrouwbaar? 
Ned Tijdschr Geneeskd 1988; 132:1446-7 

IS Allison ta.CamUm BE. Daiut UUC, Gadtdon D. Wilson R. 
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Standard for histological embedding media (Paraffin wax and 
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European Committee for Clinical Laboratory Standards. 
F.CCLS Docum ent Number 2:1988 

19 AngidoAF.BantrjetAK,Pelak-VogtltangAA 
Detection of Mycoplasma ncuroiyucum in a colony of *nbred 
mice ' clinically silent infection. 
In: Beynen AC, SoileveW HA. eds. New developments in 
biosciences : their implications for laboratory animal science. 
Proceedings of Ihe third symposium, Amsterdam, June 1987. 
Dordrecht: Martinus NijholT, 1988:447-8 
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Genilourin Med 1988; 64:152 5 

21 Aptldoorn ME ton. Canton Jll. Knaap AGAC 
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verontreinigingen. 
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nia and ammonium in Europe. 
Atmos Environ 1988; 22:725-35 
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23 AsUnJJAM van, KolkJ van der. Kramers PGN 
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HOOFDSECTOR I: MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE 

BEHEERSVERSLAG HOOFDSECTOR-DIRECTIE 
EJ.Ruitenberg 

In 1988 verloor de hoofdsector twee stafleden die 
jarenlang hun beste kwaliteiten aan het RIVM hebben 
gegeven: prof.dr.A.C.Hckker en dr.J.Borst. Prof. Hek-
ker overleed na een relatief kortstondige ziekteperio¬ 
de, terwijl dr.Borst na jaren van strijd van ons is heen¬ 
gegaan. Indrukwekkend was dat dr.Borst ook een ac¬ 
tieve rol in een patiëntenvereniging speelde. Beide 
collegae hebben op hun geheel eigen en markante 
wijze met deskundigheid en toewijding in ons instituut 
gewerkt. Beiden zullen zij in onze herinnering voortle¬ 
ven. Enkele weken voor zijn overlijden ontving prof. 
Hekker uit handen van secretaris-generaal H.de Boer 
de versierselen behorende bij de ridderorde van de 
Nederlandse Leeuw. 

Benoemingen 

Drs.H.W.B.Eiigel is per 1 mei met handhaving van zijn 
functie als hoofd van het Laboratorium voor Parasitolo-
gie en Mycologie, benoemd tot directeur Microbiologie 
(als opvolger van prof.Hekker). 

Dr.M.Krasselt, afkomstig uit het bedrijfsleven en 
deskundig op het gebied van vaccinbereiding en -con¬ 
trole, werd per 15 september tot directeur Vaccinberei¬ 
ding benoemd. Met deze benoeming werd dr.A.D. 
Plantinga, hoofd van het Laboratorium voor Levende 
Vaccins, onder grote dank ontheven van zijn dubbel¬ 
functie als hoofd Vaccinbereiding. 

Dr.J.G.Kapsenberg continueerde de waarneming 
van het hoofdschap van het Laboratorium voor Virolo¬ 
gie, waarmee zij reeds sedert de laatste maand van 
1987 wegens de ziekte van prof.Hekker was belast. 

Tot plaatsvervangend hoofd van het Laboratorium 
voor Virologie werd per 1 december 1988 dr. 
A.M.A.M.van Loon, afkomstig van de Vakgroep Me¬ 
dische Microbio-logie van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen, benoemd. 

Dr.E.C.Beuvery werd per 1 september benoemd 
tot hoofd van het Laboratorium voor Geïnactiveerde 
Virusvaccins, een functie die hij sinds het overlijden 
van ir.A.L.van Wezel in september 1986 als plaatsver¬ 
vangend hoofd had waargenomen. 

Overlegstructuur 

De in het vorige verslagjaar ingevoerde overlegstruc¬ 
tuur ten behoeve van de onderlinge afstemming en 
coördinatie gericht op de bereiding van biologische pro-
dukten er de daarbij behorende kwaliteitscontrole en -
borging werd gecontinueerd. Daarnaast werd ook een 
periodiek diagnostiek-overleg geïnitieerd 

Het voor de Hoofdsector belangrijke wekelijks ge¬ 
houden overleg ten behoeve van de kennisexploitatie 
werd gecontinueerd. 

In het verslagjaar werden de volgende periodieke 
vergaderingen gehouden: 
- Wekelijks het overleg DB hoofdsector I. Deelnem¬ 

ers zijn de hoofddirecteur en de directeuren voor Mi¬ 
crobiologie, Immunologie en Vaccinbereiding. Mw. 
M J.Blokdijk-Moes verzorgt het secretariaat. 

- Wekelijks het Vaccinzakenoverleg ter bespreking 
van beleidsaspecten op het gebied van vaccins. 
Deelnemers zijn de hoofddirecteur, de directeuren 
voor Immunologie en Vaccinbereiding, de hoofden 
van de Vaccinproduktie-laboratoria, controle-labora-
toria. Medisch Centrum Immunisaties (was Medisch 
Centrum Vaccinzaken) en Technology Transfer. 
Mw.E.L.van Dedem verzorgt het secretariaat. 

- Wekelijks het Vaccinbereidingsoverleg. Deelnemers 
zijn dr.M.Krasselt (voorzitter) die het voorzitter¬ 
schap in het najaar overnam van dr.A.D.P'.antinga, 
drs.G.J.Guijt (secretaris), de hoofden en direct be¬ 
trokken hoofdanalisten van de vaccinprcdvi! •.'/,- en 
vaccincontrole-laboratoria. 

- Wekelijks overleg Kwaliteitscontrole Vaccins. In dit 
overleg fungeert dr.G.van Steenis als voorzitter, 
drJ.G.Kreeftenberg als plv. voorzitter en mw.drs. 
M.H.van Draanen als secretaris. 

- Wekelijks het Kennisexploitatie-overleg, onder voor¬ 
zitterschap van de hoofddirecteur. Leden zijn de 
directeur Vaccinbereiding, de commerciële adviseur 
dr.Th.van Oers, de heer M.Rook (hoofd BED) en 
voorts dr.E.C.Beuvery, dr.P.A.M.Guinée, dr.R.W. 
Stephany (namens Hoofdsector II) en secretaris 
mr.M.H.C.Kupper. Commerciële aspecten op het ge¬ 
bied van vaccins, diagnostica en apparatuur worden 
besproken. Dit overleg, dat reeds enige jaren in deze 
vorm wordt gehouden, heeft primair tot doel na te 
gaan welke produkten c.q. activiteiten van met 
name hoofdsector I en II van mogelijke interesse 
zijn voor derden. 

- Het twee-wekelijks Diagnostiek-overleg. Dit overleg 
is in het verslagjaar o.l.v. de directeur Microbiologie 
drs.H.W.B.Engel aangevangen. Deelnemers zijn de 
hoofden van de diagnostische laboratoria van HSI. 
Het secretariaat is in handen van drs.A.Koppcnaal. 

- Maandelijks de Laboratoriumhoofdenvergadering 
waaraan deelnemen de hoofddirecteur en de direc¬ 
teuren en hoofden van alle laboratoria, units en dien¬ 
sten van HSI. Mw.H.G.de Jong- de Vries voert het 
secretariaat. 

- Maandelijks de Projectbespreking waarin de voort¬ 
gang wordt besproken van alle projecten op het ge¬ 
bied van de vaccinbereiding en -controle die bij HSI 
in bewerking zijn. 

- Wekelijks de research-colloquia (sedert april 1988), 
waarbij onder leiding van de directeur Immunologie 
de research-projecten van de hoofdsector worden 
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besproken. Deelname staat open voor alle geïnteres¬ 
seerden binnen hoofdsector I. 

Good Manufacturing Practice (GMP) en vernieuwbouw 

In het verslagjaar is buitengewoon veel aandacht be¬ 
steed aan de nadere invoering van GMP en met name 
aan de vernieuwbouw van gebouw (C (produktie-unit 
voor het bof-mazelen-rode hond vaccin) en de nieuw¬ 
bouw van Gl (farmaceutische verwerking - mengen, 
afvullen, vriesdrogen en verpakken - van biologische 
produkten). 

In 1988 vond de bouwkundige oplevering van ge¬ 
bouw Gl plaats, terwijl in 1989 de officiële opening 
van het vernieuwde K-gebouw is te verwachten. Bei¬ 
de gebouwen /.ijn essentieel voor het verkrijgen van 
bereidingsvergunningen voor de door het RIVM ge¬ 
maakte vaccins c.q. biologische produkten. 

Verwacht wordt dat begin 1989 de inspectie door 
de regionale farmaceutische inspecteur kan plaatsvin¬ 
den ten aanzien van het verkrijgen van een bereidings¬ 
vergunning voor het BMR (bof-mazelen-rode hond)-
vaccin en het anii-thymocyten-globuline (ATG) dat in 
alle nederlandse transplantatie-klinieken wordt toege¬ 
past. 

Behalve de nodige bouwkundige voorzieningen 
hebben de zgn. "standard operating procedures" 
(SOP's) de nodige aandacht gevraagd. Aan het op¬ 
stellen van deze SOP's hebben de betrokken mede-

werk(st)ers met buitengewone inzet gewerkt. Deze 
werkzaamheden werden naast het reguliere werk ver¬ 
richt. Uitbesteding van deze werkzaamheden door bij¬ 
voorbeeld het inzeUen van tijdelijke projectmedewefk-
ers is uitgesloten, aangezien het hoog gespecialiseerde 
activiteiten betreft. Wanneer in het komende jaar hope¬ 
lijk de bereidingsvergunning voor de bovengenoemde 
produkten verkregen zal worden, is dit uistluitend te 
danken aan de zeer gemotiveerde inzet van alle mede¬ 
werkers uit de produktie en controle-laboratoria. 
Daarnaast is veel steun verleend door het Projectbu¬ 
reau Vernieuwbouw, de Bedrijfstechnische en de 
Huishoudelijke Dienst. 

Tijdens het verslagjaar bleek dat het bestaande 
UID-gebouw (waar de bereiding van het geïnacti¬ 
veerde poliovaccin en het hondsdolheidvaccin plaats¬ 
vindt) niet zonder meer aan de hoge GMP-eisen kan 
worden aangepast. Nieuwbouw bleek goedkoper te 
zijn dan renovatie. Plannen ter zake werden voor¬ 
bereid en verwacht wordt dat begin 1989 het nieuwe 
gebouw voor de bereiding van geïnactiveerde poliovac¬ 
cin in aanbouw kan worden genomen. 

Elders in dit jaarverslag wordt nog ingegaan op 
twee specifieke activiteiten van de hoofdsector, te 
weten "technology transfer", waarin gegevens werden 
vermeld over samenwerking en advisering ten be¬ 
hoeve van buitenlandse projecten aangaande vaccin-
produktie, -controle en -toepassing en de AIDS-coördi-
natie. 

Research-colloquia en 
thema-ochtenden Hoofdsector I 

6 april : thema-ochtend over "Fysische meetmetho¬ 
den in diagnostiek en vaccinproduktie". 
Onderwerpen: Inleiding (G.Wieten); Py, GC, 
MS, PCA, LDA, GA: wat is het en hoe 
wordt het gebruikt (G.Wieten); GC-analyse 
van glycolipidcn en Legionella's (D.ü. 
Groothuis); Massaspectrometrie als analyse¬ 
techniek voor monitoring en controle van bio-
technologische processen (M.C.Philippi). 

4 mei : thema-ochtend over "Alternatieven voor 
dierproeven". Onderwerpen: Inleiding (J.G. 
Kreeftenberg); De toxine binding inhibitie 
(ToBi) test ter bepaling van neutraliserende 
antistoffen tegen tetanus en difterie (C.F.M. 
Hendriksen en J.v.d.Gun); Toepassings¬ 
mogelijkheden van in vitro modellen bij de 
controle van bacteriële vaccins (H.G. 
Loggen); De bepaling van immunogeniteit 
van accllulaire en synthetische vaccins in vi¬ 
tro (E.J.H.J.Wiert7.). 

13 april: Chlamydia (J.M.Ossewaarde) 

20 april: Idiotypisch netwerk in óf- respons op rabies-
virus-infectie (H.Bunschoten en I.Claassen) 

27 april: Pertussis-toxinc (J.T.Poolman) 

11 mei: Modificatie van "PEPSCAN" peptiside-syn-
thesemethode voor de opsporing van T-cel-
epitopen (R.v.d. Zee) 

18 mei: Optimalisatie van het continu perfusie-sys¬ 
teem voor de kweek van dierlijke cellen 
(M.Philippi en M.Widjojoatmodjo) 

25 mei: Karakterisering van diagnostisch antigeen uit 
T.spiralis (W.Homan) 

15 juni: Listcria in voedsel (H.J.Beckers) 

22 juni: Avalwaterdesinfectic (A.H.Havelaar) 
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29 juni: De ontwikkeling van een diermodel voor im-
munologischc studies aan humaan papilloma 
virus (M.Krul) 

31 aug.: T-cel gemedieerde bronchiale hyperreactivi¬ 
teit in de muis (J.Garssen) 

7 scpt. : / ntigeencarriers, met name iscoms (en 
eventueel liposomen (G. F. A.Kersten) 

14 sept.: Toxicologische pathologie van vissen (P.A. 
Wester) 

21 sept.: Moleculaire clonering van Haemophilia in-
fluenzae funbriae (M.van Ham) 

28 sept.: Immunologie van schimmel-galactomannans 
(S.H.W.Notermans) 

5 okt. : Receptor-binding van kinkhoest-toxine (M.H. 
Witvliet) 

19okt.: Mazelenvirus-specifieke T-cel kloons (R.van 
B innend ijk) 

26 okt : Immunoliposonen (U.Naessander) 

2nov. : Karakterisering van Clostridium perfringens 
stammen m.b.v. CPE-specifieke DNA- pro¬ 
bes (M.van Damme) 

9nov. : Physical-chemical characterization of mono¬ 
clonal antibodies. Gastvoordracht door 
dr.J.N.Herrn (University of Utah, Salt Lake 
City, USA) 

16nov.: Synthetisch vaccin tegen meningitis, veroor¬ 
zaakt door Neisseria meningilidis type b 
(EJ.H.J.Wbrtz) 

23 nov.: Klonering en karakterisering van een immu-
nogecn lipoproteïne van Treponema pallidw». 
(L.M.Schouls) 

30 nov.: De aanwezigheid van interleukine-2 (IL2) in 
urine, na intravesicale toediening van BCG 
bij patiënten met oppervlakkige blaastumo-
ren (L.de Boer) 

7 dec. : Aeromonas in drinkwater: bestrijding met 
chloordioxide (G.J.Medema) 

14 dec.: Zoek naar beschermende antigenen van Bor-
detella pertussis: een genetische benadeling 
(F.R.Mooi) 

Bureau Kwaliteitsbeheer (BKB) 
F.AJ.de Vries 

De werkzaamheden betreffende de opbouw van het 
kwaliteitssysteem voor de bereiding van de biologi¬ 
sche produkten in Hoofdsector I zijn verder voortge¬ 
zet. Dit betekent dat ook in deze verslagperiode ver¬ 
scheidene maatregelen tot Good Manufacturing Prac¬ 
tices (GMP) zijn ingevoerd. In verscheidene produktic 
en controle-laboraloria zijn bouwtechnische ver¬ 
nieuwingen en procedurele wijzigingen aangebracht 
om de kwaliteit van de produkten te kunnen waarbor¬ 
gen. 

In dit verslagjaar zijn de gebouwen KI (ver¬ 
nieuwbouw) en Gl-MAVI (nieuwbouw) gereedgeko¬ 
men. Hierbij zijn baanbrekende stappen gezet tot in¬ 
voering van GMP. 

Een werkgroep is opgericht (coördinator De Vries) 
met tot taak de validatie te verrichten van de nieuw¬ 
bouw- en vernieuw bouwprojecten inclusief de techni¬ 
sche installaties. De werkzaamheden zijn in eerste in¬ 
stantie gericht op de nieuwbouw U3 (polio en rabies), 
mede op basis van ingewonnen adviezen. 

In het kader van het geven van voorlichting over 
GMP en kwaliteitsborging aan de betrokken mede¬ 
werkers is ook in deze verslagperiode weer een reeks 
cursussen gegeven. Hiermee is een voorlopige afron¬ 
ding bereikt voor wat betreft het totaal aantal cursis¬ 
ten waarvoor de cursussen zijn bedoeld. Vervolgpro¬ 
gramma's worden opgezet gericht op het uitvoeren 
van verschillende specifieke werkzaamheden. 

In het kader van de Groep Kwaliteitsbewustzijn 
Farmaceutische Industrie is uitgebreid commentaar 
opgesteld op de concept GMP-richtlijnen van de EEG. 

Een opzet is gemaakt, in samenwerking met BKG 
en PCK, tot het samenstellen van een Beleidsplan 
Kwaliteit voor het instituut. Beoogd wordt de verschil¬ 
lende activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg te 
coördineren binnen één werkgroep Kwaliteitsbewa¬ 
king. 

De invoering van automatisering heeft geleid tot 
het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van PC's 
binnen het regiem van GLP en GMP. 

Ook dit jaar is door BKB over de voortgang van de 
invoering van GMP uitgebreid verslag gedaan. 

Veel tijd en aandacht is besteed aan het literatuur¬ 
onderzoek en de informatieverwerking over de ontwik¬ 
keling, bereiding en toepassing van sera en vaccins te¬ 
gen virale en bacteriële infectieziekten, de epidemiolo¬ 
gie van infectieziekten, studies van vaccinatiestrate¬ 
gieën, serologische en klinische veldonderzoeken. Veel 
van de betreffende activiteiten waren gericht op lite¬ 
ratuurstudies over het vóórkomen, de preventie en het 
bestrijden van AIDS. 

Het ligt in de bedoeling het literatuurbestand te 
automatiseren. 
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Medisch Centrum Immunisaties (MCI) 
H.CRümke 

Het Medisch Centrum Immunisaties begeleidt de toe¬ 
passing van RIVM-vaccins, vooral die vaccins die in 
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden ge¬ 
bruikt: DKTP-, DTP- en BMR-vaccin. Niet alleen 
wordt onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van 
deze vaccins gedaan, maar ook worden zeer veel ad¬ 
viezen over vaccinaties gegeven. 

Registratie bijwerkingen vaccins 

In 1988 werden aan het MCI enkele honderden moge¬ 
lijke bijwerkingen van vaccinaties gemeld. Na telefo¬ 
nische voorselectie worden de serieuze of onduidelijke 
klachten nader onderzocht. 

Tot nu (maart 1989) vonden 118 uitgebreide analy¬ 
ses plaats over reacties na vaccinatie die zich in 1988 
voordeden. Het betrof 107 reacties na DKTP enting 
en 11 reacties na BMR-enting. Van deze 118 hadden 
44 kinderen een ernstige reactie: collaps 33, convulsic 
11. Er werden 4 kinderen gemeld die binnen 7 dagen 
na DKTP-vaccinatie waren overleden. De diagnose en 
de beoordeling van een al of niet oorzakelijk verband 
tussen klachten en enting moet nog worden voor¬ 
gelegd aan de Commissie Analyse Ongewenste Bij¬ 
werkingen Vaccins Rijksvaccinatieprogramma van de 
Gezondheidsraad. Deze medebeoordeling vindt plaats 
om de onafhankelijkheid bij de interpretatie van de 
door het MCI uit het veld verkregen gegevens te 
waarborgen. 

In 1988 werden bovendien 4 kinderen gemeld die 
na BMR-vaccinatie een acute allergische reactie 
kregen. Deze kinderen hadden allen een atopische con¬ 
stitutie. 

Effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma 

Een tweede taak van het MCI is het onderzoek naar 
het beschermend effect van het RVP. De beste maat 
voor het succes van het RVP is uiteraard het feit dat 
vele kinderziekten niet meer voorkomen in Nederland. 

De aanvankelijk lager geschatte acceptatie van 
het BMR-vaccin blijkt gelukkig mee te vallen. Toch 
wordt het zinvol geacht om naar het effect van de 
gekozen strategie diepgaand onderzoek te doen, met 
name naar de incidentie van complicaties van ma¬ 
zelen, rubella en bof, en niet zozeer de incidentie van 
de ongecompliceerde ziekte. Dit onderzoek gebeurt in 
samenwerking met het Laboratorium voor Levende 
Vaccins (hoofd: dr.A.D.Plantinga). 

Ook scro-epidcmiologisch onderzoek naar de effec¬ 
tiviteit van het RVP wordt door het MCI uitgevoerd en 
gecoördineerd. De resultaten uit onderzoeken "Anti¬ 
stofpatronen van de Nederlandse bevolking, pcilsta-

tions 1980 en 1985" en het "Prospectief vaccinatie 
onderzoek" laten duidelijk zien dat het RVP, zowel bij 
een steekproef uit de bevolking met onbekende vacci¬ 
natiestatus als bij gevaccineerde kinderen, een duide¬ 
lijk effect geeft, vooral wat betreft antistoffen tegen dif¬ 
terie, tetanus en poliomyelitis. 

Humaan onderzoek met nieuwe vaccins 

In 1988 zijn geen nieuwe experimentele vaccins in kli¬ 
nisch onderzoek toegepast. Wel is als voorbereiding 
hierop de onafhankelijke Toetsingscommissie Medisch-
Ethische Aspecten ter goedkeuring van veldonderzoek 
met door het RIVM bereide produkten geïnstalleerd. 
Ook is vanuit het MCI een protocol voor dergelijke 
"veMproeven" samengesteld. Het eerste produkt, dat 
in 1989 zal worden onderzocht, is een DKTPH-vaccin: 
het klassieke DKTP-vaccin, waaraan een Haemo-
philus influemae type b conjugaat-vaccin is toege¬ 
voegd. 

Voorlichting over vaccinaties en infectieziekten 

Aansluitend op de service die vanuit het MCI in het 
land wordt geboden (niet alleen analyse van postvacci-
nale reacties, maar ook ter plekke adviezen over an¬ 
dere, vaak praktische aspecten van vaccinatie), wordt 
ook een zeer groot aantal vragen over vaccinaties tele¬ 
fonisch gesteld en door het MCI beantwoord. Mede 
daarom is de reeds jaren bestaande Inlichtingendienst 
Sera en Vaccins binnen het MCI opgenomen. Dit infor¬ 
matiecentrum (telefoon: 030 - 742424) is van 08.30 tot 
17.00 uur vanuit het MCI volgens rooster continu be¬ 
mand. Ook buiten kantooruren is er continue bereik¬ 
baarheid van een achterdienst (MCI-artsen en (voor¬ 
alsnog) enkele hoofden van andere afdelingen). 

Hoewel hel merendeel van de vragen op vacci-
natieproblematiek betrekking heeft, blijken geregeld 
vragen op gebied van infectieziekten niet bij de juiste 
beantwoorder terecht te komen. Als aanvulling stelt 
het informatiecentrum zich dan ook open voor vragen 
op dit gebied en treedt hierin vaak bemiddelend of ver¬ 
wijzend op. 

De werkzaamheden zullen nauwkeurig worden af¬ 
gestemd op de activiteiten van het op te richten Cen¬ 
trum voor Infectieziekten Bestrijding (CIB). Alleen al 
bij het MCI kwamen in het jaar 1988 ruim 2300 vra¬ 
gen binnen. Samen met de vragen die vóór oktober 
nog buiten het MCI gesteld werden, zal het lotaal ze¬ 
ker groter dan 3000 zijn. Voor de bezetting van het in¬ 
formatiecentrum zijn twee nieuwe medewerkers in 
dienst getreden. 

Analyse van telefonische vragen geeft in grote lij¬ 
nen het volgend patroon: 

Onderwerp: 
- DKTP-vaccin (toepassing, melden van 
mogelijke bijwerkingen) 

- Kinkhoest, overige vragen 
27% 
23% 
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-BMR 
-reizigers 
- overige 

Vragenstellers: 
- consultatiebureau (artsen, wijkverpleeg¬ 

kundigen) 
-huisartsen 
-kinderartsen 
-particulieren 
- overigen of onbekend 

Afkomstig uit: 
- Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, 

Utrecht stad 
- Groningen, Friesland, Drente 
- Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht 
-Noord-Holland, Zuid-Holland 
- Noord-Brabant, Zeeland, Limburg 
- onbekend 

25% 
7% 

18% 

45% 
12% 
7% 
2% 

34% 

15% 
7% 

20% 
14% 
17% 
27% 

Naast deze activiteiten is het MCI actief in het 
overdragen van kennis over vaccinatie door het geven 
van cursussen hierover, met name aan uitvoerenden 
van het Rijksvaccinatieprogramma. Ook zal in de 
toekomst een Vademecum nieuwe-stijl verschijnen. 

Een ander aspect van voorlichting over vaccinaties 
is het "motiveren" van de uitvoerders van vaccinatie¬ 
programma's en de bevolking, om entingen uit te voe¬ 
ren of te accepteren. Na gerichte voorlichting moet 
men met kennis hiervoor kiezen. Eind 1988 is een 
Landelijk Overleg Voorlichting Vaccinaties (LOW) 
opgericht, om voorlichtingsactiviteiten rond nieuwe 
vaccins op elkaar af te stemmen. 

Dienst voor Parenteralia en Media 
(PEM) 
GJ.Gnijt 

De Dienst voor Parenteralia cii Media vervult een 
technisch-ondersteunende functie bij de laboratorium-
processen ten behoeve van zowel de produktie van se¬ 
ra, vaccins en reagentia als het wetenschappelijk 
onderzoek in de drie hoofdsectoren van het RIVM. 
Ten behoeve van produktie en onderzoek draagt PEM 
zorg voor het aanmaken en aanleveren van media 
(voedingsbodems, bufferconcentraten, etc.) en voor de 
desinfeciie, reiniging, preparatie en sterilisatie van 
glaswerk en produktie-apparatuur. Voor wat betreft de 
produktie van sera, vaccins en reagentia is PEM 
belast met de eindproduktie: final bulk en final lot 
(mengen, afvullen, vriesdrogen, etiketteren en verpak¬ 
ken). Ook het voorraadbeheer van grondstoffen, 
glaswerk, sera, vaccins en reagentia, alsmede het be¬ 

handelen van bestellingen en verzorgen van de dis¬ 
tributie behoren tot het takenpakket. PEM is ook ver¬ 
antwoordelijk voor de uitvoering van vriesdroogproces-
sen van biologisch materiaal ten behoeve van het 
RIVM. 

1988 was een zeer onrustig jaar voor PEM. Naast 
een enorme inzet die werd geëist voor een optimale 
begeleiding van de bouw van Gl (het nieuwe onderko¬ 
men voor de final bulk en final lot produktie van sera, 
vaccins en reagentia), was ook veel tijd en energie no¬ 
dig voor de voorbereiding van de validities van instal¬ 
laties en apparatuur. Vanzelfsprekend mocht de pro¬ 
duktie binnen PEM hiervan geen hinder ondervinden. 
Ter voorkoming van een onevenredige belasting van 
medewerkers kon worden overgegaan tot de aanstel¬ 
ling van drs.M.P.V.Claessen, apotheker, per 1-5-1988. 
De hoofdtaak van de heer Claesscn bestaat uit het 
voorbereiden en begeleiden van de validities van in¬ 
stallaties en apparatuur in Gl . 

Het in 1987 gestarte onderzoek naar de mogelijke 
verzelfstandiging van PEM is gecontinueerd en heeft 
geleid tot een afronding van de plannen en de oprich¬ 
ting van een Stichting. 

Vernieuwbouw-activiteiten 

Ten behoeve van het mengen, afvullen, vriesdrogen, 
etiketteren en verpakken van sera, vaccins en reagen¬ 
tia is begin 1987 gestart met de bouw van het nieuwe 
produktie-onderkomen Gl . Na een periode van zeer 
intensieve begeleiding van de bouw kon op 28 juli 
1988 de eerste overdracht plaatsvinden aan de RGD. 
De eerste overdracht aan het RIVM vond plaats op 19 
september 1988. 

Na een periode van testen en proefdraaien konden 
in augustus de eerste testresultaten van de installaties 
worden overlegd, waarna gestart kon worden met de 
validatie van installaties en apparatuur. De validatie is 
gesplitst in drie fasen, tr. weten de Installation Qualifi¬ 
cation (IQ). & Operational Qualification (OQ) en de 

Figuur I 

Gebouw Gl voor de final lot produktie van sera en 
vaccins 
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Performance Qualification (PQ). De IQ en de OQ zijn 
van belang voor de controle op een goede omschrij¬ 
ving en correcte aansluiting van de installaties en appa¬ 
ratuur, terwijl in de PQ aangetoond moet worden dat 
installaties en apparatuur voldoen aan de gestelde ver¬ 
wachtingen. 

De uitvoering van de diverse validatiestappen 
wordt gerealiseerd met de hulp van de Bedrij fstechni-
sche Dienst en medewerkers van de Kwaliteitscon¬ 
trole-afdeling van het RIVM. De medewerkers van 
PEM vervullen hierbij een centrale rol. Het ziet er 
naar uit dat de validatics begin 1989 zover zijn afge¬ 
rond, dat kan worden gestart met pilotprodukties. 

Inmiddels zijn de produktie-activiteiten m.b.t. 
schouwen, etiketteren, verpakken, opslag en distributie 
per oktober 1988 verplaatst naar gebouw Gl. Ten be¬ 
hoeve van het desinfecteren, reinigen, prepareren en 
steriliseren van glaswerk en produktie-apparatuur is 
het Programma van Eisen afgerond en is in samen¬ 
werking met PVN, RGD en adviseurs het Voorlopig 
Ontwerp (VO) gerealiseerd. Hierbij wordt uitgegaan 
van een renovatie van het bestaande Gebouw 10. In¬ 
middels wordt gewerkt aan het Definitief Ontwerp 
(DO) en wordt getracht de renovatie in juni 1989 te 
kunnen laten starten. 

In de bovenvermelde renovatie wordt tegelijkertijd 
voorzien in een nieuwe mediumbereidingsafdeling 
t.b.v. de vaccinproduktie, gelokaliseerd in de directe 
omgeving van de produktielaboratoria. 

Verzelfstandiging 

Het in 1987 gestarte onderzoek naar de verzelfstandi¬ 
ging van de Dienst PEM (in het kader van de afslan¬ 
kingsoperatie Rijksoverheid), is in 1988 gecontinueerd 
en afgerond. Nadat de concept nota "Verzelfstandiging 
Dienst PEM" is besproken met de diverse instanties, 
waaronder Dienstcommissie RIVM en de Bijzondere 
Commissie van WVC, is eind 1988 de Stichting tot be¬ 
vordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
(SVM) statutair opgericht en is voldaan aan de beno¬ 
digde formaliteiten. SVM is gelieerd aan het RIVM; 
het bestuur van SVM wordt gevormd door de directie 
van het RIVM. SVM is opgenomen in het Stichtingen-
register onder nr. SI 83230 en het handelsregister 
onder nr. 87608 van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Utrecht. 

In afwachting van de definitieve uitwerking van de 
arbeidsvoorwaarden, zijn de medewerkers van de 
Dienst PEM per 01-01-1989 tewerkgesteld bij SVM. 
Alle werkzaamheden van PEM zijn inmiddels onderge¬ 
bracht in SVM. De afnemers van RIVM-produklen 
zijn in de laatste week van 1988 ingelicht via een me¬ 
dedeling vanuit het RIVM. 

Produktie 

Binnen de afdelingen van PEM is in het verslagjaar 
veel aandacht besteed aan een verdere optimalisatie 

van de planning en de logistiek. Voor een efficiëntere 
verwerking van de monodosis-verpakkingen zijn een 
aantal nieuwe machines aangeschaft en in gebruik 
genomen, waardoor de tijdelijke verlenging van de 
produktietijd (verschoven-diensten-systeem) weer tot 
normale proporties kon worden teruggebracht. De 
produklie-uitbreiding, als gevolg van de toename van 
het gebruik van monodoseringen en als gevolg van de 
toegenomen export van plainpolio(IPV)-vaccin, is hier¬ 
mee gerealiseerd zonder uitbreiding van PEM in per¬ 
sonele samenstelling. Naast een continuering van de 
productieprocessen op de bestaande lokatie, zijn een 
groot aantal proefproduktie-runs gerealiseerd in het 
nieuwe produktiegebouw Gl. De proefproduktics zijn 
succesvol verlopen, waardoor het mogelijk is om ge¬ 
bouw Gl per februari 1989 in gebruik te nemen voor 
aseptische produktics. 

Tabel 1 

Produhieovenichi final bulk bereiding van sera, 
vaccins en reagentia (PEM. Mengen) 

omschrijving 

DKTP-vaccin 
DTP-vaccin 
DKTP-vaccin met bij¬ 
zondere samenstelling 
DKT-vaccin 
tetanusvaccin 
tyfusvaccin 
choleravaccin 
plain poliovaccin 
paardesemm 
vergelijkingsserum voor 
kim. chem. onderzoek 
verdunningsvloeistof 
voor gevriesdroogd 
mazelen/rubellavaccin 
referentieserum voor 
cholesterol bepaling 
humane PPD 
a-typische PPD 

1986 

900 
300 

75 
— 

450 
600 
300 
345 

— 

— 

155 

— 
150 

9 

liters 
1987 

900 
600 

150 
— 

600 
600 
300 

1040 
435 

-

70 

-
200 

15 

1988 

900 
900 

5 
5 

150 
700 
300 
690 

12 

-

--

-
200 

16 

Tabel 2 

Geconfectioneerde en geleverde eenheden vaccins, 
sera en reagenlie, per jaar (PEM) 

Zie het produkticoverzicht in deel I van dit jaarver-
slag 
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Tabel 3 

Overzicht bedrijfsuren Jriesdrooginstallaties, per 
jaar(PEM) 

voor (lab, dienst, unit, afdeling cd.) 

Analytisch Residu-onderzoek 
Bacteriologie 
Immunobiologie 
Controle Bacteriële Vaccins 
Chemotherapie 
Controle Virusvaccins 
Documentatie en Bibliotheek 
Geïnactiveerde Virusvaccins 
Klinische Chemie 
Anorganische Chemie 
Bacteriële Vaccins 
Carcinogcnesc en Mutagenese 
Levende Vaccins 
Organisch-analytische Chemie 
Parasitologie en Mycologie 
Soralingsonderzoek 
Water- en Levensmiddelen-
microbiologie 
Pathologie 
Parenteralia en Media 
Toxicologie 
Virologie 
Rijkscontrole 
Biotransformatie, Farmaco- en 
Toxicokinctiek 
Farmacologie 

Buiten het RIVM: 

Academisch Ziekenhuis Leiden 
Radboudziekenhuis Nijmegen 
T-N.O.Rijswijk 
Academisch Ziekenhuis Maastricht 
EVL 

1986 

451 
1043 

144 
430 
53 

160 
45 
96 

52.> 
195 

1785 
18 

1047 
10 

813 
— 

1883 
-

65 
66 

523 
19 

30 
-

70 
20 

177 
18 

WMWWtW 

1987 

220 
1104 

615 
173 
142 
18 
89 

528 
1829 

— 
1731 

28 
408 
470 

1724 
60 

1017 
27 

207 
64 

893 
--

— 
— 

48 
40 
— 
« 

vs/r/mw» 

1988 

233 
575 
281 
112 
79 
— 
— 

977 

— 
2754 

— 
773 

68 
1756 

.. 

1615 
68 
.. 

53 
449 

8 

29 
24 

23 
74 
— 
— 

1327 

Om de voortgang van de etikettering en verpak-
kingswerkzaamheden te kunnen waarborgen zijn vol¬ 
gens een zeer strak schema de desbetreffende ma¬ 
chines verplaatst naar Gl en aldaar in gebruik geno¬ 
men. Na een korte onderbreking zijn deze 
werkzaamheden in oktober 1988 hervat in gebouw Gl. 

Binnen de afdeling Mediabereiding is in het verslag¬ 
jaar een nieuw receptuur-systeem (in eigen beheer ge¬ 
realiseerd) in gebruik genomen. Grondstoffen die voor 
de bereiding van voedingsbodems worden gebruikt, 
worden met behulp van een computer-gestuurd weeg¬ 
systeem via barcodes gecontroleerd met de gegevens 
die door het grrmdstofcontrolclab, na controle van de 
grondstoffen, aan het computersysteem zijn toever¬ 
trouwd (identiteit, grondstofstatus, afwecginterval. 

etc). Ook heeft de afdeling Mediabereiding een ge¬ 
daantewisseling ondergaan, waarbij een herstructure¬ 
ring van de diverse produktie-, controle- en opslag¬ 
ruimten is gerealiseerd (korte-termijn-verbeteiing). In 
samenwerking met PVN, BTA en RGD is gewerkt 
aan de voorbereiding van de renovatie van de spoel-
keuken (gebouw 10). In het hiervoor opgestelde plan 
wordt uitgegaan van de realisatie van een centrale 
desinfectie-, retnigings-, preparatie- en sterilisatie-afde¬ 
ling voor het RIVM, alsmede een separate produktie-
afdeling voor media t.b.v. de vaccinproduktie. Medio 
1989 zal met de renovatie worden gestart. 

Procesontwikkeling 

Naast een verregaande optimalisatie van de produktie-
processen binnen PEM op het gebied van reiniging 
van vials, sterilisatie (met stoom en hete lucht), ascp-
tisch afvullen, vriesdrogen, etiketteren, verpakken en 
planning is in de verslagperiode ook nog de nodige aan¬ 
dacht besteed aan procesontwikkeling. In samenwerk¬ 
ing met andere laboratoria binnen het RIVM is 
gewerkt aan de ontwikkeling van het pentavalente DK-
TPH-vaccin (mengen, afvullen), rabiesvaccin (vries¬ 
drogen), BMR-vaccin (vriesdrogen), BCG voor blaas-
instillatie (vriesdrogen). In alle gevallen is de proces¬ 
ontwikkeling zeer gunstig verlopen. Met name op het 
gebied van vriesdrogen zijn goede resultaten geboekt 
met een nieuwe benadering van de vriesdroogtechno-
logie. 

Laboratorium voor Virologie (VIR) 
J.G.Kapsenberg (wnd.) 

Algemeen 

Het Laboratorium voor Virologie leed een groot verlies 
door het overlijden van het laboratoriumhoofd prof.dr. 
A.C.Hekker op 5 februari 1988. Zijn vriendelijke ma¬ 
nier van leiding geven wordt door de medewerkers 
met respect herdacht. Door het tekort aan ervaren me¬ 
dische virologen in Nederland duurde het lang voor 
een opvolging kon worden geregeld. Per 1 december 
1988 kwam dr.A.M.A.M.van Loon als plaatsvervang¬ 
end laboratoriumhoofd in dienst, terwijl dr.J.G. Kapsen-
berg de dagelijkse leiding behield als waarnemend 
hoofd. 

In de loop van dit jaar werd veel aandacht besteed 
aan het formuleren van de taak van het laboratorium, 
de daarbij behorende organisatiestructuur en de plaats¬ 
bepaling van de directe diagnostiek ten opzichte van 
de referentie- en overige taken. De gedachte dal ecr-
stclijnsdiagnostiek ten behoeve van een eigen verzor-
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gingsgcbicd noodzakelijk is voor het behoud van exper¬ 
tise en het contact met de medische professie, terwijl 
daardoor tevens paiiëmenmonsters ter beschikking ko¬ 
men voor het toetsen van nieuwe methoden en com¬ 
merciële kits, moest soms letterlijk aan de man wor¬ 
den gebracht. Goede virologische diagnostiek vereist 
ervaring en zorgvuldige interpretatie van uitslagen, en 
is relatief duur. Het was teleurstellend dat het eerste 
nauwelijks tot uiting kwam in de functiewaarderingen 
van de diagnostische medewerkers, en het tweede 
soms leidde tot ondoordachte bczuinigingsadviezen. 
Het beheer van inventaris- en gebruiksgoederenbud-
get vereiste veel tijd van een staflid en een administra¬ 
tief medewerkster. Mede door overleg in de labraad 
kon alles in goede harmonie worden opgezet, maar het 
ontbreken van de functie van beheerder in dit grote 
laboratorium deed zich pijnlijk voelen. 

De verbouwing van enkele stalkamers tot laborato¬ 
rium voor retrovirusonderzoek leverde een plezierige 
werkruimte op. 

Een gunstige ontwikkeling was het groetend over¬ 
leg nissen de klinische virologen van Nederland, die 
een werkgroep oprichtten mede beioeld voor onder¬ 
linge kwaliteitstoetsing. De resultaten van diagnostisch 
onderzode, vroeger uit deze groep o.a. verzameld voor 
de WHO, konden thans aan het nieuwe Infectieziekten 
Bulletin worden aangeboden. Het is te hopen dat deze 
vorm van berichtgeving kan worden voortgezet, on¬ 
danks het verouderde, gebruikers-onvriendelijke com¬ 
puterprogramma. 

In mei 1988 droeg de World Health Assembly aan 
de WHO de uitvoering op van een resolutie, strekken¬ 
de tot de uitmeiïng van poliomyelitis. Het wnd. labora¬ 
toriumhoofd nam als adviseur deel aan het opstellen 
van het actieplan daartoe (Genève, 5 en 6 september), 
en bracht ervaringskennis ir. bij een technische consul¬ 
tatie van de WHO over isolatie en karakterisatie van 
poliovirus, en het surveillancesysteem dat de uitroeiing 
van polio op de voet moet volgen (Genève, 28-30 no¬ 
vember). Zij organiseerde in het RIVM een task-force 
voor de polio-eradicatie, waarin de uitzonderlijke com¬ 
binatie van binnen een instituut aanwezige kennis over 
virusdetectie, serologisch onderzoek, vaccinproduktie, -
controle en -evaluatie, en bovendien financiering van 
ontwikkelingsprojecten werd gebundeld. Er waren 
meermalen informele contacten met functionarissen 
van de WHO over de mogelijke inbreng van het RIVM 
bij de mondiale uitroeiing van poliomyelitis. 

De opleidingsfunctie van het laboratorium kwam 
tot uiting in de voortgezette stage van enkele assisten¬ 
ten medische microbiologie en HLO-studemen. Drs. 
J.M.Ossewaarde organiseerde een nascholingscursus 
virologie voor HLO-docenlen. 

De grote omvang van de aandachtsvelden van de 
wetenschappelijk suf blijkt uit de thema's van de pu-
blikaties en voordrachten: HIV en andere rcirovinis-
sen; verschillende adenovirusiypen; variabiliteit van hu¬ 
mane tnfluenzavirussen; varkensinfluenza; entcrovirus-
sen in hel algemeen en poliovirus in het bijzonder, 

diagnostiek bij gastro-entcritis, luchtweginfecties, hepa¬ 
titis B en varicclla-zoster; Epstein-Barr virus bij been¬ 
mergtransplantaties; detectie van BK en JC papovavt-
rus en het nngenoeg verdwijnen van subacute sclcro-
serende panencephalitis als gevolg van 10 jaar 
vaccinatie tegen mazelen. Algemene thema's waren 
de rol van virussen bij een syndroom met ernstige 
moeheid, het gebruik van desinfectantia en de ontwik¬ 
keling van een monoclonale antistof ter vervanging 
van de amboceptor bij de complementbindingsreactie. 
Zeer veel aandacht werd besteed aan onderzoek van 
Chlamydia trachomatis infecties, waarover verderop 
verslag wordt gedaan. De personele bezetting voor dit 
onderzoek is te krap, gezien het grote aantal infecties 
met deze ziektekiemen. 

Diagnostiek 

Evenals in 1987 is het overzicht van het diagnostisch 
onderzoek, vastgelegd in tabellen 1-4, verkregen door 
middel van de geautomatiseerde patiënten-admini¬ 
stratie. Er is hard gewerkt aan de invoering van het ge¬ 
bruik van de computer voor het noteren van de dage¬ 
lijkse verrichtingen bij virusisolatie, ter vervanging van 
de werkkaart per te onderzoeken monster. 

Tabel 1 heeft betrekking op aantallen monsters, 
tabel 2-4 op herkenning van infecties per patiënt, waar¬ 
bij plaatsing in de tabel afhangt van de maand waarin 
zij ziek werden, voorzover genoteerd. Uit een vermin¬ 
derd aantal inzendingen worden relatief meer positieve 
uitslagen verkregen. Deze zijn voor een deel te dank¬ 
en aan de ECHO-virus type 30 epidemie, met een 
hoogtepunt in juli, en de ongewoon grote winterepide¬ 
mie ('87/'88) van RS-virus. Ook rouvirus scoorde 
hoog in de eerste 4 maanden van het jaar. Veel min¬ 
der werden infecties door rubella- en bofvirus gevon¬ 
den. Na de epidemie door Mpneumoniae in het vorige 
jaar daalde ook hiervan het aantal herkende infecties. 

Voor het eerste zijn isolaties van HIV (retrovirus) 
in de tabel opgenomen, waarover verder in dit verslag 
meer wordt gemeld. 

Snelle virusdetectie-methoden, eventueel na centri¬ 
fugeren van het monster op de cellen en een korte in¬ 
cubatie, leverde voor 473 van 2049 monsters (23%) 
een positief resultaat op korte termijn. Dit betreft HSV-
1, HSV-2, VZV, CMV, rouvirus, "emeric"adenovirus 
en RS-virus. De snelle methoden, toegepast op bijna 
de helft van de ingezonden monsters, zijn onmisbaar 
geworden, zowel uit een oogpunt van diagnostische 
serviceverlening als om budgetaire redenen. 

Moleculaire virologie 

Naast de gebruikelijke ondersteuning van de onder¬ 
zoeken binnen de diverse afdelingen van het Laborato¬ 
rium voor Virologie (adenovirus, gastroenteritis, 
Chlamydia) omvatte het werk van de afdeling Molecu¬ 
laire Virologie twee hoofdthema's. Allereerst werden 
de beslaande hybridisatic-proccdures, die deels rou-
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Tabel 1 

Virologisch-diagnostixh onderzoek (december 1987-november 1988) 

: materiaal aantal 
onderzocht 

aantal 
positief 

percentage 
positief 

(percentage 
1987) 

i faeces 
I neus-, keel-, 
j mondwat 
i liquor 
! uitstrijk geniiaal 
i blaasjesvocht 
ï ooguitstrijk 
j urine 

biopt 
\ organen 
\ diversen 

totaal 

serum 

typering virus-
stammen voor 
klinische virologen 

1257 

1171 
597 
354 
213 

45 
190 
86 
70 

38 

4 021 

8 997 

284 

375 

341 
87 
90 

109 
5 

43 
3 
5 

10 

1070 

1400 

281 

29,8 

29.1 
14,6 
25,4 
51,2 
11,1 
22,6 

5,8 
7,1 

263 

26,6 

15,6 

(22,2) 

(19,4) 
(6,9) 

(333) 
(41.7) 

(5,1) 
(12.7) 

(4.7) 
(3,1) 

(15.0) 

(20,2) 

(16,8) 

tinematig werden toegepast, geoptimaliseerd door toe¬ 
passing van nieuwe labels (digoxigenine, fluoro-
chroom) en labellingstechnieken (random-prime me¬ 
thode). De thans bereikte gevoeligheid met deze niet-
radioactieve labels benadert de gouden standaard 
van nP, die om praktische redenen voor een diagnos¬ 
tisch laboratorium onhandig is. De techniek bleek 
bruikbaar voor enterovirusdetectie, zodat een goede 
basis is gelegd voor de toekomstige taak van het labo¬ 
ratorium bij de polio-cradicatie. De tweede onder¬ 
zoekslijn is de introductie van de polymerase chain re¬ 
action (PCR) als diagnostische techniek. De buitenge¬ 
woon grote gevoeligheid van de PCR, waarmee in 
principe detectie op moleculair niveau van infecte¬ 
rende agentia mogelijk is, leidt tot ongekende proble¬ 
men en fout-positieve resultaten binnen een laborato¬ 
rium waar moleculair genetisch en biochemisch werk 
verricht wordt. Alleen bij strikte scheiding van de ver¬ 
schillende fasen in de uitvoering van de PCR en door 
extreme attentie ter voorkoming van contaminates 
biedt deze interessante nieuwe techniek een welkome 
uitbreiding van het diagnostisch pakket. 

Relrovirus-onderzoek 

Een belangrijke ontwikkeling voor het AIDS-ondcr-
zoek in de regio Utrecht betrof de samenwerking van 
hef Academisch Ziekenhuis te Utrecht, het Wilhclmina 
Kinderziekenhuis, de Van Crcvcïdkliniek voor de be¬ 

handeling van hemophiliepatiënten te Billhovcn en hel 
RIVM. De onderzoeks- en behandelingsprogramma's 
van de klinieken zijn nu op elkaar afgestemd. 
Tweemaal per jaar wordt door de geïnfecteerde pa¬ 
tiënten bloed afgestaan voor de bepaling van de immu-
nologische status, voor serologisch onderzoek en ten 
behoeve van virusisolalie. In totaal nemen ongeveer 
80 personen hieraan deel, globaal de helft van deze 
groep is hemofiliepatiëni, de anderen zijn merendeels 
homosexuele mannen. Tussen beide groepen bestaat 
een aanzienlijk verschil in de voortgang van het infec¬ 
tieproces tot het ontwikkelen van AIDS. Vijf a zes 
jaar na de infectie heeft ongeverr een kwart van de 
homosexuelen AIDS, terwijl bij de hemofiliepatiënten 
na eenzelfde periode vrijwel geen AIDS wordt gezien. 
Dit leidde tot de vraagstelling of de hemoTiliepatiënten 
geïnfecteerd dan wel "geïmmuniseerd" zijn en antistof 
vormen door het ontvangen van met HlV-eiwitten ge¬ 
contamineerde bloedproduktcn. Uil alle onderzochte 
seropositieve hemofïliepatiënlen werd echter HIV geï¬ 
soleerd, hetgeen dus wil zeggen dat ze geïnfecteerd 
zijn en in principe AIDS kunnen krijgen. Bepaling en 
vergelijking van een groot aantal parameters bij beide 
groepen patiënten zal mogelijk leiden tot de beschrij¬ 
ving van virologische markers die karakteristiek zijn 
voor het ontwikkelen van AIDS. 

Het percentage geslaagde HIV-isolaiies uit witte 
bloedcellen ("buffy coat") van seropositieve personen 
is praktisch 100. Ondanks vele pogingen HIV te isolc-
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Tabel 2 

Uitkomsten diagnostisch onderzoek Laboratorium voor Virologie (december 1987-november 1988) 

groep 

detectie 
antistof aantal 

pokvmis 

herpervirus 

enlerovinis 

ïhinovinis 

adenovirus 

orthemyxovinu 

panunyxovirus 

togavirus 

nCpStlllS 

reovirus 

papovavirus 

rctrovinu 

onbekend 

Ckl. trachamalis 
Chlfsitlaci 
Myc pneumoniae 
Coxiello burneiii 
Rickellsia lyphi 
Rickellsia conorii 

paravaccinia 

HSV-1 
HSV-2 
HSV onbekend 
VZV 
CMV 
EBV 

poliovaccin 
coxsackie A* 
coxsackie B* 
ECHO» 
onbekend 

onbekend 

typen* 
onbekend 

influenza A 
influenza B 

bof 
parainflucnza 1 
paninfluenza 2 
paninfluenza 3 
puainfluenza onbekend 
RS 
mazelen 

rubella 

A 
B 

rco 
rota 

BK.JC 

H1V 
HTLV1 

K R V " 

3 

154 
61 

16 
50 

2 

2 
10 
24 

219 
2 

41 

94 
3 

7 

2 
7 
3 

15 

88 

9 

1 
124 

1 

41 

10 

37 
68 
78 
55 

17 

23 
2 

15 

25 
79 
38 

8 

28 

12 

214 
1 

10 
36 

126 
10 
1 
1 

154 
61 
37 
84 

128 
57 

2 
10 
25 

219 
7 

41 

94 
20 

30 
2 

17 
7 
3 

15 
25 

167 
38 

28 
9 

I 
136 

2S5 
I 

10 

IC 
36 

126 
10 

1 
1 

lotaal 989..» 1 X74 

ó c afzonderlijke tabel 3 or 4 
KRV, klein rond virus (elecuiwetiiiiicnwcopic) 
waarvan 6R bovendien door anli.ttnft>rpaling 
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Tabel 3 

Geïsoleerde enterovirussen (bij label 2) 

type aantal 

coxsackie A9 
A16 

coxsackie B2 
B4 
BS 

[ECHO 4 
6 
9 

11 
13 
16 
18 
20 
22 
25 
30 

4 
6 

7 
2 

16 

2 
32 

3 
25 

1 
4 
1 
2 

22 
4 

123 

Geïsoleerde adenovirussen (bij label 2) 

ren uit HIV-antistof bevattend plasma, is dit niet ge¬ 
lukt Wel bleek het mogelijk HIV te isoleren uit celvrije 
liquor cerebrospinalis, ondanks de aanwezigheid van 
hoge concentraties antistoffen. 

In bovengenoemde studie participeren verschei¬ 
dene AIDS-patiënten die behandeld worden met het 
replicatie-rcntmende farmacon Retrovir (AZT). De ef¬ 
ficiëntie van HIV-isolaties uit deze patiënten bleek 
echter niet te verschillen van die uit onbehandelde 
AIDS-patiënten. Uit aanvullend in vitro onderzoek 
bleek dat AZT slechts een tijdelijke remming, en dan 
nog met name in T-helper lymfocylen, kan bewerkstel¬ 
ligen. 

Voor seroprevalentie-onderzoek in ontwikkelings¬ 
landen is het niet altijd mogelijk serum gekoeld of in¬ 
gevroren te bewaren. Uitgebreid onderzoek werd ver¬ 
richt door bloed of serum te spotten op filtreerpapier, 
te bewaren bij verschillende temperaturen (-20 °C tot 
37 °C) , om vervolgens het materiaal uit het filtreerpa¬ 
pier te elueien en te onderzoeken op HIV-antistoffen. 
Uit deze experimenten bleek dat drogen, bewaartijd 
en -temperatuur geen nadelige invloed hebben op de 
detectie van antistoffen. 

Een aantal commerciële tcsücits voor de bepaling 
van HIV- en HTLV-1 -antistoffen werd geëvalueerd. In 
het algemeen waren de testresultaten goed; slechts 
één test, een snelle methode voor de bepaling van 
HIV-antistoffen, voldeed niet aan de eisen. 

Adenovirus 

Er weiden 147 virusstammen uit binnen- en buiten¬ 
landse laboratoria getypeerd. Met de nieuwe konijne-
antisera tegen adenovirus 42-47 werden 13 van 20 tot 
nu toe niet-typeerbare adenovirussen uit AIDS-patiën¬ 
ten getypeerd. 

Een adenovirusepidcmie onder nieitransplantatie-
patiënien te Groningen bleek voor rekening te komen 
van type 11-35/H11. Door middel van DNA-rcstrictie-
enzym-analyse konden drie episoden worden onder¬ 
scheiden, veroorzaakt door verschillende DNA-varian-
ten. 

Ondersteuning werd gegeven bij de behandeling 
van een éénjarige beenmergtransplantatie-ontvanger 
in Leiden, met een "severe combined immunodeficien¬ 
cy syndroom", die leed aan een persisterende 
haemorrhagische enteritis door een chronische adeno¬ 
virus 41 infectie. Vervanging van het toegediende gam-
maglobulinc door een preparaat met een 30x hogere 
neutraliserende antistoftiter leidde tot een duidelijke 
verbetering in de toestand van het kind. 

Vier ziekenhuis-epidemieën van conjunctivitis in 
Brest (Frankrijk) bleken te zijn veroorzaakt door drie 
verschillende DNA-restriciic-variantcn van adenovi¬ 
rus 8. 

Influemavirus 

De zeer geringe influcnzaaciiviicit van het seizoen 
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1987/88 was te danken aan het A(H3N2) virustype. 
De betreffende hoofdvariant R87 verschilde in anti-
geenstnictuur aanzienlijk van zijn voorganger R86 uit 
1986/87, maar wist toch pas door te breken in het vol¬ 
gende seizoen 1988/89. Deze laatste epidemie had een 
omvang zoals we die de laatste 10 jaar gemiddeld ge¬ 
wend zijn (gegevens pcilstations Geneeskundige 
Hoofdinspectie). Hij werd gekenmerkt door een zeer 
vroeg begin (half oktober) en het naast elkaar circule¬ 
ren van de virussen A(H3N2) en A(H1N1). De diver¬ 
se isolaten werden geanalyseerd met panels van resp. 
6 frette-antisera en 63 monoclonale antistofpreparaten 
(H3N2) en 5 frette-antisera en 43 monoclonalen 
(H1N1). De H3N2-variant R88 verschilde met slechts 
1 monoclonaal van R87, zie boven. De H1N1-variant 
R88 daarentegen week aanzienlijk af van zijn voor¬ 
ganger R86 uit 1986/87; deze varianten onderscheiden 
zich met 6 van de 43 monoclonalen van elkaar. Zowel 
bij het H3N2- als bij het HINl-virus konden de ge¬ 
bruikte frette-antisera geen verschil aantonen tussen 
het circulerende virus en de stam die opgenomen was 
in het influenzavaccin voor 1988/89. Dit betekent dat 
het vaccin qua samenstelling optimale bescherming 
heeft geboden. 

Enterovirus 

Met gezuiverde enterovirussen zijn in dit jaar 55 konij-
ne-sera bereid. De neutralisatietiters in microtest zijn 
in het algemeen zeer hoog geworden, terwijl toxiciteit 
voor de celkweken ontbrak. Er is rekening gehouden 
met mogelijke antigene drift bij deze RNA-virussen en 
daarom zijn behalve de 20-30 jaar geleden geïsoleerde 
prototypen ook varianten uit de eigen verzameling als 
immunisatie-virus gebruikt. Kruisreacties ontbraken 
meestal, de paar onaanvaardbare hoge worden nader 
onderzocht. 

Voor de GG en GD te Amsterdam zijn 86 stam¬ 
men afkomstig van adoptiekinderen getypeerd. Daarbij 
werd tweemaal wild poiiovirus type 3 aangetoffen 
(kinderen afkomstig uit India). Veel vaker werd polio-
vaccin gevonden. Voor het KIWA zijn 275 virusstam¬ 
men, afkomstig uil oppervlaktewater, gctypee.d. Door 
het gebruik van BGM-cellen selecteert het KIWA op 
isolatie van coxsackie B- en poiiovirus. Meestal waren 
de laatste vaccinstammen, éénmaal een wilde type 1 
stam (herkomst januari 1987, Oude Maas bij Zwijn-
drecht). 

In de loop van dit jaar is de intratypische typering 
van poiiovirus geheel overgenomen van de medewer¬ 
kers van het Laboratorium voor Geïnactiveerde Virus¬ 
vaccins ( G W ) , De meeste stammen waren uit neder-
lands onderzoek afkomstig, slechts één stam werd in¬ 
gezonden uit het buitenland (Portugal) voor de WHO-
referentietaak. De ELISA-methode wordt nader ge¬ 
analyseerd voor mogelijke toepassing als snelle een¬ 
voudige techniek voor detectie en typering in het ka¬ 
der van de polio-eradicatie. 

Virale gastro-enteritis 

Een kleine werkgroep is enige jaren geleden enthou¬ 
siast van start gegaan om de rotavirussen, die elk jaar 
een epidemie van gastro-enteritis veroorzaken aan het 
einde van de winter, welke soms om onduidelijke rede¬ 
nen zeer groot van omvang is, serologisch te kunnen 
typeren. Het leek zo gemakkelijk om monoclonale rea-
gentia te gaan bereiden voor de drie belangrijkste anti-
genen: het groeps-antigeen (A), de subgroep-antige-
nen (I en II) en de serotype-antigenen (1-4). Het pro¬ 
bleem is dat de rotavirussen van de mens nauwelijks 
te kweken en genetisch niet stabiel zijn. Men zou er¬ 
van mogen uitgaan dat gekweekte prototypevirussen, 
verkregen van het WHO-referentielaboratorium in Bir¬ 
mingham (Engeland), in elk geval overeen zouden 
moeten komen met het voor deze stammen beschre¬ 
ven subgroep- en serotype en RNA-electroforesc-pa-
troon. De al in het vorige jaarverslag gesignaleerde 
verwarring (verwisseling?) bleek dit jaar ook voor an¬ 
dere ontvangen prototypen te gelden, zodat in enkele 
gevallen, na ontvangst van nieuw wel correct mate¬ 
riaal, geheel opnieuw moest worden begonnen. De 
voor epidemiologisch onderzoek zo belangrijke seroty-
pering door middel van neutralisatie is nog ver van het 
beoogde doel, omdat serotype-specifieke monoclonale 
antistoffen dikwijls te stamspecifiek waren. Wel zijn al¬ 
gemeen bruikbare reagentia voor het groepsantigeen 
en de subgroepen gemaakt, die in een ELISA kunnen 
worden toegepast. Het aankweken van patiëntenstam¬ 
men voor later epidemiologisch onderzoek werd voort¬ 
gezet. 

Het bereiden van konijr.e-sera tegen andere gastro-
enteritis-verwekkers, die alleen door electronen-micro-
scopie worden opgespoord, stagneerde enerzijds door 
onvoldoende zuiverheid van de immunisatie-antigenen, 
waardoor typering door immunogoud-labeling nog niet 
mogelijk bleek, anderzijds door een tekort aan bruik¬ 
bare patiëntenmonsters. 

Herptsvirussen 

De bereiding c.q. aanschaffing van monoclonale anti¬ 
stoffen voor de snelle detectie van HSV-1, HSV-2, 
VZV en CMV heeft geleid tot routinematige invoering 
bij het diagnostisch onderzoek. Het zwaartepunt van 
de werkgroep lag dan ook bij onderzoek van Epstein-
Barr virus. Er zijn 2176 serummonsters onderzocht op 
antistoffen, waarbij 70 actuele infecties werden ge¬ 
vonden (IgM), 230 aanwijzingen voor reactivering 
(anti-EA titer > 160), terwijl 23 patiënten een ver¬ 
hoogde VCA-IgA en EA titer bleken te hebben als be¬ 
wijs voor een relatie tussen EBV en nasopharynxcarci-
noom. 

Er is naast het aantonen van EBNA in tumoren, 
bioptcn en ccllijncn een goede methode ontwikkeld 
voor het herkennen van EBV-DNA in deze materia¬ 
len. Het signaal van een commerciële DNA-probe 
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werd versterkt, waardoor een duidelijke aflezing door 
middel van immunofluoresccntie werd verkregen. De 
detectie is gevoelig en reproduceerbaar en biedt daar¬ 
door voordelen boven het aantonen van het nucleaire 
antigeen (EBNA), waarvoor nog steeds mensensera 
moeten worden gebruikt 

Omdat EBNA in feite een complex is van zeker S 
eiwitten, en er publikaties zijn verschenen over het se¬ 
lectief meer of minder voorkomen van antistoffen te¬ 
gen de/e eiwitten, is gewerkt aan een immunoblot-
techniek om deze antistoffen te kunnen herkennen. Er 
werd voor dit laatste onderdeel veel samengewerkt 
met drJ.W.Gratama, die in Stockholm onderzoek ver¬ 
richtte in het laboratorium van dr.G.Klein. 

Chlamydia onderzoek 

Project Amsterdam 
De samenwerking tussen polikliniek en Virologisch 
Laboratorium van de CG en GD, Amsterdam en het 
Laboratorium voor Virologie van het RIVM, Bilthoven 
is voorspoedig verlopen. Het verzamelen van patiënten 
is eind 1988 gestaakt. In totaal zijn bijna 1800 patiën¬ 
ten in het onderzoek opgenomen. Enkele tientallen zijn 
vervolgd over een lange periode. Enige duizenden se¬ 
rummonsters en een paar honderd isolaten zijn nu be¬ 
schikbaar voor nadere analyse. 

Kweek 
De meeste in Amsterdam positief bevonden monsters 
konden in Bilthoven opgekweekt worden ter typering. 
Tot juni liep de kweek goed. Zowel in juni, augustus 
als oktober bleken alle instaande kweken éénmaal 
negatief te zijn. Uitgebreid onderzoek kon de oorzaak 
niet opsporen, maar wel terugbrengen tot één of en¬ 
kele toevoegingen aan het medium. Hierdoor is een 
groot tijdverlies ontstaan. Sindsdien is ieder bestand¬ 
deel van het medium tevoren uitgebreid op toxiciteit 
voor Chlamydia onderzocht. Door veel van de overige 
werkzaamheden te laten liggen kon het ontstaan van 
een (te grote) achterstand voorkomen worden. 

Typering 
De typering van de isolaten zal door dr.Bames (CDC, 
Atlanta) gedaan worden met een set monoclonale an¬ 
tistoffen in een DOT-ELISA. Bijna tweehonderd pa-
tiënten-isolaten zijn opgekweekt en bewerkt voor ty¬ 
pering. De antigeensterkte was echter enorm achteruit 
gelopen door bewaren bij -20 ° C wegens gebrek 
aan -70 ° C-ruimte. Hierdoor waren de isolaten niet 
meer te typeren. 

Monoclonale antistoffen 
Dit jaar zijn slechts drie fusies gedaan, één ter uitbrei¬ 
ding van de eigen typeringsset en twee ter verkrijging 
van geschikte gcnusspecifickc monoclonale antistoffen 
voor antigcensterkte-contioie in de DOT-ELISA. Bei¬ 
de doelstellingen zijn bereikt. 

Serologie 
Er is een begin gemaakt met het uitwerken van de ver-
volgsera. Van 6 patiënten met een blanco anamnese 
zijn Chlamydia-specifieke IgG-, IgA- en IgM-antistof-
fen bepaald met EIA en IF. Er kunnen verschillende 
patronen waargenomen worden. Eén patiënt had 
helemaal geen antistoffen. Erkelen hielden gedurende 
lange tijd dezelfde titer. Bij één patiënt daalde in de 
loop van anderhalf jaar de titer. Bij één patiënt was in 
de loop van twee jaar duidelijk tweemaal een herinfec¬ 
tie te zien. 

Chlamydia conjunctivitis 

De sexueel overdraagbare vorm van Chlamydia con¬ 
junctivitis bij volwassenen is een betrekkelijk weinig 
onderzocht gebied. Uit de literatuur blijkt dat bij 3-9% 
van de volwassen conjunctividen Chlamydia trachoma-
tis gevonden wordt. In de leeftijdsgroep 15-29 jaar is 
bet relatieve voorkomen verhoogd. Bij ca. 10% van de 
patiënten met een Chlamydia trachomatis urethritis is 
dit micro-organisme in de conjunctivae aantoonbaar. 

Klinisch is een Chlamydia conjunctivitis veelal niet 
te onderscheiden van een bactericle of virale conjunc¬ 
tivitis. De laboratoriumdiagnostiek moet hier de 
doorslag geven. Een onderzoek is opgezet in samen¬ 
werking met het Ooglijdersgasthuis, Utrecht, om bij 30 
patiënten in de leeftijdsgroep van 15-29 jaar met een 
langer dan een week bestaande conjunctivitis het 
vóórkomen van Chlamydia trachomatis te bepalen. De 
toe te passen laboratoriumtechnieken zijn: directe im-
munofluorescentie, Giemsa-kleuring en kweek van 
een conjunctiva-uitstrijkje en antistofbepalingen in se¬ 
rum en traanvocht (IgG, IgA, IgM en s-IgA). 

In 1988 zijn 9 patiënten in het onderzoek opgeno¬ 
men. Bij 1 patiënt was zowel de kweek als de directe 
IF positief. Een Giemsa-preparaat was niet beschik¬ 
baar. Bij 2 patiënten met een negatieve kweek was de 
directe IF-test positief. Het Giemsa-preparaat liet bij 
beide naast epitheelcellen ook mononucleaire cellen 
zien. De andere 6 patiënten waren in de kweek en de 
directe IF-test negatief. In de Giemsa-preparaten 
waren alleen epitheelcellen te zien. Antistofbepalingen 
zijn nog niet gedaan. Het aantal positieve Chlamydia-
bevindingen is hoger dan verwacht. 

Laboratorium voor Bacteriologie (BAC) 
P.A.M.Gulnée 

De heci H.R.Vecncndaal verliet het instituut om elders 
een nieuwe betrekking te aanvaarden. De heren 
G.Postma, M.J.van Niekcrk en H.Socdirman verlieten 
het instituut onder gebruikmaking van de zg. 55-pIus-
rcgeling. Helaas overleed korte tijd later de heer Soc-
dirman aan de gevolgen van een auto-ongeluk in zijn 
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geboorte- en nieuwe vaderland Indonesië. Dr.J.Borst 
overleed medio 1988. Na zijn overlijden en het vertrek 
van de heer R.Puyk werd de typering van Pseudono-
mas aeruginosa ten behoeve van de ziekhuishygiëne 
gecontinueerd onder leiding van mw.drs.W.J.van 
Leeuwen. De gelederen werden versterkt door de in¬ 
diensttreding van drs.S.Rijpema (oud-projectmede¬ 
werker "cholera project"). Zijn opdracht is het tot ont¬ 
wikkeling en toepassing brengen van methoden voor 
de (immuno-)diagnostiek van Borrelia burgdorferi in¬ 
fecties ("Lyme disease"), een zoönose die zich in toe¬ 
nemende belangstelling mag verheugen. Hierover 
wordt verderop in dit verslag uitvoeriger gerappor¬ 
teerd. 

De Salmonella-surveillance programma's in op¬ 
dracht van GHI en VHI brachten dit jaar onder meer 
aan het licht dat er een sterke toename was van het 
aantal S.enteritidis infecties bij de mens. Een en ander 
leidde tot een aantal ontwikkelingen en onderzoekin¬ 
gen waarover in deel III van dit jaarverslag wordt ge-
rppporteerd. 

Het typeringssysteem voor Yersinia enlerocoütica 
werd in nauwe samenwerking met de internationale 
centra te Brussel en Parijs geheel gemoderniseerd en 
is thans vrijwel operationeel. 

Hel typcringssysteem voor Campylobacler jejuni 
en Campylobacter coli volgens Penner is thans opera¬ 
tioneel. Er is een project in voorbereiding samen met 
een Strecklaboratorium en een Keuringsdienst van 
Waren, waarin de epidemiologie van Campylobacter-
infecties zal worden bestudeerd, één en ander con¬ 
form aanbevelingen van de Commissie van de Gezond¬ 
heidsraad inzake het Campylobacter-vraagstuk. 

Voor de typering van methicillinercsistcnte 
S.aureus (MRSA) stammen in ziekenhuizen werd een 
faagtypcringssysteem ontwikkeld waarmee een dui¬ 
delijke onderverdeling van deze stammen mogelijk 
werd. Het onderzoek naar het voorkomen van MRSA 
in ziekenhuizen zal in samenwerking met het Lab. 
voor Chemotherapie worden uitgebreid. 

Diagnostische produktie 

Bijgaande tabel geeft een overzicht van de diagnosti¬ 
sche produktie van het laboratorium. Nieuw sinds 
1986, en sterk in de belangstelling staande, zijn daarin 
een aantal immunodiagnostische bepalingen. 

Opvallend is de toename van het aantal Listcria-ty-
peringen als gevolg van onderzoek naar het voorko¬ 
men van Li sten a in levensmiddelen door Keuringsdien¬ 
sten van Waren. Het aantal ter typering ingezonden 
Lister ia monocytogenes isolatcn van humane origin-
alsook het aantal Bcrdelella pertussis isolatcn nam, 
om ons onbekende redenen, sterk af. 

Via het Infectieziekten Surveillance Centrum 
(ISC) - een samenwerking tussen het RIVM en de 
Strccklaboratoria voor de Volksgezondheid - werd in¬ 
formatie verzameld over het voorkomen van Salmonel¬ 
la, Bordctclla, Shigclla en Legionclla. Door de nauwe-

Tabell 

Diagnostische produktie van het Laboratorium voor 
Bacteriologie, per jaar 

Bacteriologische diagnostiek 
Legionella 
Clostridium difficile 
Mycobacteriën 

Determinatie en typeringen 
Mycobacteriën 
Streptococcen groep A 

aantal onderzoekingen 

1986 

120 
135 

-

692 
113 

andere groepen 420 
Legionella 
Salmonella serotypering 

faagtypering 
Stafylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Eschcrichia coli 
Shigella 
Serratia marcescens 
Overige Enterobacteriaceac 
Acromonas 
Listcria (monocytogenes) 
Yersinia 
Bordctclla pertussis 
Overige determinaties 

Immunodiagnostiek 
Legionella 
Treponema-pallidum 
Gonococcen (pili-ELISA) 
Borellia burgdorferi (Lyme) 
Bordctclla pertussis 
Listeria 
Yersinia 

74 
11301 
5128 

10921 
919 
708 
472 

33 
242 
373 
135 
258 
97 

759 

1019 
12289 

93 
489 

-
-

1987 

74 
131 
73 

686 
117 
459 
531 

11740 
4 896 

10541 
1204 

781 
513 
112 
262 
266 
376 
339 
120 
806 

1365 
2214 

839 
1610 
5 669 
1814 

978 

198S 

39 
109 

-

722 
84 

307 
184 

10 798 
4 870 

10023 
1330 

968 
658 
81 

253 
29 

1707 
264 

15 
959 

1392 
2996 

854 
2960 
5 912 
1653 

950 
•SSSSSJFSSSSSS/WWSSSSS.-SS^^ 

re samenwerking met de Strccklaboratoria wordt een 
beter inzicht verkregen in het voorkomen van bepaal¬ 
de infectieziekten. Uit deze registratie bleek eveneens 
dat Bordetella pertussis dit jaar, in tegenstelling tot 
1987, slechts zeer incidenteel werd geïsoleerd. 

Onderzoek 

Evenals vorig jaar worden enkele onderdelen belicht 
in plaats van cen volledige opsomming van alle acti¬ 
viteiten. 

Lyme borreliose 
De serodiagnostick -an Lyme borreliose is in 1988 
sterk in omvang toegenomen. Dit is o.a. te danken aan 
de grotere bekendheid van de Borrclia-infcciicproble-
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matiek onder huisartsen/specialisten en het groic aan¬ 
tal uiteenlopende symptomen dat in verband kan wor¬ 
den gebracht met een Lyme borreüose. Door het grote 
aantal inzendingen is de huidige methode de immuno-
fluorcscentic test, niet meer hanteerbaar. In 1988 
werd daarom een begin gemaakt met de ontwikkeling 
van een ELISA met als aniigecn gesoniceerde Borre-
lia burgdorferi spirochetcn. Wegens verschillen in anti-
gene samenstelling zullen hiervoor zowel amerikaanse 
als europese isolaten worden getest. Ook zal worden 
gekeken naar de toepasbaarheid van de flagellatre sub-
unit als antigeen in de ELISA Tegen dit antigeen zijn 
ook in de vroege stadia van Lyrne borreliose bij veel 
patiënten antistoffen aanwezig. Tevens zal onderzoek 
worden verricht naar de mogelijkheden van een 
'catching antibody' ELISA voor de verbetering van de 
serologie van met name de vroege stadia. Medio 1989 
zal epidemiologisch onderzoek plaatsvinden bij risico¬ 
groepen en donoren waarbij de ELISA voor de 
screening zal worden gebruikt. Steekproefsgewijze 
zullen de ve.schillende ELISA-testen, waaronder com¬ 
mercieel verkrijgbare testen, met elkaar worden 
vergeleken. Aangezien de vroege stadia seronegatief 
kunnen zijn, zal onderzoek worden gedaan naar de 
mogelijkheden van de 'polymerasc chain reaction' als 
middel om in seronegatieve patiëntenmonsters de aan¬ 
wezigheid van Borrelia burgdorferi DNA aan te tonen, 

Legionelhse 
Het aantal gevallen van legionellose is minder dan 
vorig jaar. Via een microagglutinatic-tcst worden pa-
tiëntensera tegen 14 serogroepen van Lpneumophila 
getest. Zeer veel scrummonsters die wij omvangen 
voor onderzoek op het voorkomen van anti lichamen te¬ 
gen legionella zijn negatief. Daarom zou een scree-
ningstest zeer wenselijk zijn. Hiertoe werd een rea-
gens gemaakt bestaande uit gestabiliseerde schapen-
erylhrocytcn waaraan de lipopolysacchariden van de 
ver- schillende legionella-serogrocpen gekoppeld zijn. 
Het lukte drie reagentia te maken waaraan de antige-
ncn van de eerste tien serogroepen gekoppeld zijn. 
Vergeleken met de "standaard" micro-agglutinatie met 
hitte-gedocL bacteriën als antigeen bleek bij 100 pa-
tiëntensera in 61 van de positieve sera de screenings-
test bij 59 positief te zijn. Van de 39 negatieve sera 
waren er 8 positief in de screeningstest. 

Dit jaar was er een legionella-uitbraak in een hotel 
op Kreta. In een periode van drie weken keerden zes 
patiënten terug met legionellose. In oktober werd nog 
een vakantieganger ziek. In totaal zijn acht patiënten 
bekend, waarvan er twee zijn overleden. 

Treponema 
Er is een procedure ontwikkeld om het T.pallidum re¬ 
combinant eiwit, TmpA, op grote schaal te zuiveren. 
Naar verwachting zal dit antigeen in 1989 beschikbaar 
komen t.b.v. de syphilis-diagnostick. Nader onderzoek 
aan acht recombinant-eiwitten heeft uitgewezen dat 
tenminste vier ervan lipoproteïnes zijn. Er zijn voor¬ 

lopige aanwijzingen dat deze lipoproteïnes een belang¬ 
rijke rol spelen bij de cellulaire immune-respons als 
gevolg van een infectie met T.pallidum. 

In het kader van het onderzoek naar antigene ver¬ 
schillen tussen T.pertenue, de verwekker van framboe-
sia, en T.pallidum is een antigeen gevonden dat ver¬ 
schilt tussen deze zeer verwante spirochetcn. Het ver¬ 
schil viel te herleiden tot één enkel base-paar, hetgeen 
het T.pallidum eiwit TpFl in één aminozuur doet ver¬ 
schillen van het T.pertenue eiwit TyFl. Het is niet ge¬ 
lukt om dit kleine verschil in sequentie te gebruiken 
om syphilis-patiënten serologisch te onderscheiden 
van frambocsia of bcjel-patiënten. Het ziet er overi¬ 
gens wel naar uit dat het mogelijk is om, met het ver¬ 
schil in één base-paar tussen TpFl en TyFl, trepone-
ma-isolaten van syphilis- en rramboesia-patiënten te 
onderscheiden met DNA-hybridisatie, na amplificatie 
van het DNA met de "polymerase chain reaction". 

Humaan papilloma virus (HPV) 
Het RIVM participeert in een Praeventiefonds-project 
dat de prognostischc waarde van diagnostiek met 
HPV-DNA-probes beoogt te evalueren. Dit deel van 
het onderzoek (in samenwerking met SSDZ-Delft en 
VU-Amsterdam) zal pas over enkele jaren afgerond 
zijn. Het andere deel van het HPV-onderzoek spitst 
zich toe cp de potentiële mogelijkheden om immuno-
therapeutisch in te grijpen bij HPV-geïnduceerde tu¬ 
moren. In deel III van dit jaarverslag wordt hierover 
bericht. 

Adjuvant Arthritis 
In het adjuvant arthritis model van de Lewis-rat blijkt 
het uit Mycobacterium bovis BCG gecloneerde 65kD-
eiwit zowel arthri'ogene als tegen arthritis bescher¬ 
mende T-ccllcn te stimuleren. Het door deze T-cellen 
herkende epitoop op dit hcatshock-eiwit is in detail 
gekarakteriseerd met een nieuwe methode, welke het 
mogelijk maakt T-ccl-epitopen van eiwitten met be¬ 
kende sequentie snel en goedkoop te karakteriseren. 
De methode is een variant van de zg. "PEPSCAN"-
methode, enige jaren geleden ontwikkeld door Geysen 
en Meloen voor het karakteriseren van B-cel-epito-
pen. Het arthritogene epitoop bestaat uit een hepta-
peptide met de sequentie TFGLQLE. Deze sequentie 
kom; niet voor in het homologe humane 6SkD hcat-
shock-ciwit. Begonnen is aan de "sequencing" van het 
65kD hcatshock-ciwit van de Lcwis-rat, omdat dit de 
meest voor de hand liggende kandidaat is voor de door 
Van Eden (RUU) gevonden antigene mimicry tussen 
mycobacteriën en kraakbeen. Uit onderzoek in samen¬ 
werking met o.a. dr.de Vries -<it Leiden is gebleken dat 
T-cellcn uit synovia van patiënten met een recent 
ontwikkelde arthritis een significant verhoogde reac¬ 
tiviteit vertonen met het gccloneerde mycobactcrium 
6SkD-ciwit. Dit wijst erop dat ook bij de mens het my-
cobactcriclc 65kD-eiwit (of homologe eiwitten uit an¬ 
dere bronnen) mogelijk een rol speelt bij de initiatie 
van de autoimtnuunreactic. 
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Met financiële steun van de WHO wordt het 6SkD 
M.bovis BCG-recombinar.t eiwit grootschalig geprodu¬ 
ceerd en gezuiverd, en het is het afgelopen jaar naar 
zeer veel onderzoekers in binnen- en buitenland ge¬ 
stuurd. 

Cloner ing van Mycobacterium-anligenen 
Sinds april is een nieuw, gezamenlijk door de WHO en 
de Koninklijke Centrale Vereniging ter Bestrijding van 
Tuberculose gesubsidieerd, onderzoek gestart met als 
doel mycobacteriële antigenen te cloneren welke 
bruikbaar zijn voor de diagnostiek van tuberculose. 
Een aantal antigeen-producerende recombinanten zijn 
uit de M.tuberculosis genenbank geselecteerd. De anti-
genen zullen worden gezuiverd en in samenwerking 
met het Koninklijk Instituut voor de Tropen worden 
gekarakteriseerd. Toevallig bleek onder de recombi¬ 
nanten een M tuberculosis sequentie, welke in meer 
dan 20 kopieën per genoom voorkomt. Deze sequentie 
is waarschijnlijk goed te gebruiken voor het aantonen 
van M .tuberculosis in sputum en eventueel in biopten 
met behulp van DNA-probes. De mogelijkheden hier¬ 
voor worden nu onderzocht. 

Bordelella pertussis 
Doel van het onderzoek aan B.pertussis is de ontwik¬ 
keling van een a-cellulair vaccin. In dit kader wordt 
aan twee onderwerpen gewerkt. Enerzijds wordt 
onderzoek gedaan naar de rol van adhesinen (het fila-
menteus hacmagglutinine ofwel FHA, en fimbriac) in 
de pathogenesc van kinkhoest, en hun geschiktheid als 
vaccincomponent. Daarnaast wordt een gastheer-vec¬ 
tor-systeem ontwikkeld voor de productie van 
B.pertussis antigenen. 

In het kader van het adhesine onderzoek zijn mu¬ 
tanten gemaakt die gestoord zijn in de synthese van 
serotype 2- en 3-fimbriae. Tezamen met een wild-type 
stam, een FHA-mutant, en een pertussistoxine-mutant 
(verkegen van dr.D.Relman, en dr.A.Weis, Stanford 
University), is de firn mutant onderzocht in een konij¬ 
nen-model. Deze dierproeven hebben overigens plaats 
gevonden in nauwe samenwerking met dr.H.Walvoort 
(PAT). De wilde stam bleek goed in staat om het ko¬ 
nijn te koloniseren. De mutatie in het pertussistoxine 
bleek geen meetbare invloed te hebben op het ver¬ 
mogen van B.pertussis om zich te handhaven in het 
konijn. De FHA-mutant was daarentegen niet meer in 
staat om te koloniseren. De fim mutant was nog wel in 
staat tot kolonisatie, echter in veel lagere aantallen 
dan het wild-type en de pertussistoxine-mutant. Mu¬ 
taties in de /ha- cn/ïm-genen beïnvloeden dus het ver¬ 
mogen van de bacterie om te koloniseren. Op grond 
hiervan verwachten wij dat amilichamen gericht tegen 
deze eiwitten ook effectief zullen zijn in het voorko¬ 
men van kolonisatie. Uit eerder werk van ons was ge¬ 
bleken dat B.pertussis over drie fimbria-genen ge¬ 
schikt, en een nadere analyse van de fim2, /Im3-dub-
belmutant liet zien dat deze inderdaad in staat was een 
derde flmbria-subcenheid te produceren, zij het in la¬ 

ge hoeveelheden. Het is mogelijk dat deze derde 
subeenheid de mutant in staat stelt zich in geringe aan¬ 
tallen te handhaven in het konijn. Om deze vooronder¬ 
stelling te toetsen, zal in het komend jaar een fim2, 
find, fimX-muünl geconstrueerd worden en geanaly¬ 
seerd in een diermodel. Daarnaast zal het adhesine -
molecuul geïsoleerd worden en het gen ervan geklo-
ncerd. Dit molecuul vormt een onderdeel van de fim-
bria-structuur en het is direct betrokken bij binding 
aan de gastheerreceptor. 

Het dcrde-gencratie-kinkhoestvaccin zal één of 
meer eiwitten van Bpertussis bevatten. Om de produk-
tiekosten van dit vaccin binnen redelijke grenzen te 
houden is het van belang om over stammen te beschik¬ 
ken die de vaccincomponenten overproduceren. Voor 
overproduktie van eiwitten wordt vaak E.coli gebruikt, 
echter deze bacterie blijkt niet de juiste genetische 
constitutie te hebben voor de synthese van B.pertussis 
eiwitten. Dit was aanleiding om gen-expressie in 
B.pertuss'is zelf te bestuderen. Dit onderzoek omvat 
twee aspecten. In de eerste plaats wordt getracht 
(reguleerbarc) E.coli promotoren op te sporen die een 
hoge expressie geven in Bordetclla. Hiertoe is een 
plasmied geconstrueerd waarin promotor-activiteit 
gemeten kan worden door een eenvoudige enzymbe¬ 
paling. Met dit plasmied hebben we kunnen vaststellen 
dat een sterke, reguleerbare, E.coli promotor (de tac-
promotor) zijn eigenschappen grotendeels behoudt in 
Bordetella. Naast de wc-promotor zullen andere pro¬ 
motoren onderzocht worden (bijv. lambda-promotor-
en). Het tweede aspect betreft het opsporen van 
sterke promotoren van Bordetella zelf. In eerste instan¬ 
tie hebben we de promotor van de /ün-genen be¬ 
studeerd. De fimbria-geT.en worden in verschillende 
stammen op verschillende niveaus tot expressie ge¬ 
bracht. Door de DNA-sequentie van deze promotoren 
met elkaar te vergelijken zijn we gestuit op een nieuw 
mechanisme van gen-regulatie. Bovendien waren we 
in staat het promotorgebied goed te definiëren. Kloner-
ing van het fim3-gen, inclusief dit promotorgebied, op 
een multi-copie plasmied resulteerde in een vijf- tol 
tienvoudige produktieverhoging. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er sterke 
aanwijzingen zijn dat, om de eerste stap in de patho¬ 
genesc van kinkhoest te voorkomen (nl. kolonisatie), 
antilichamen tegen FHA en fimbriac veel effectiever 
zijn dan antilichamen tegen pertussistoxine. Verwacht 
mag worden dat deze kolonisatiefactoren een goede 
immuniteit zullen induceren. Daarnaast zijn er goede 
vorderingen gemaakt met het ontwikkelen van een 
gaslheer-vector-syslecm voor produktic van het a-cel¬ 
lulair kinkhoest vaccin. 

HW 
In samenwerking met BAI (dr.M.J.Stukart en J.Boes) 
en RCL (drs.I.Hcggcr en I.Socde) wordt onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van een vaccin tegen 
het humaan immunodcficicntic-virus, HIV. De vraag¬ 
stelling van dit onderzoek is, of verzwakte Salmonella 

109 



DEEL II: VERSLAGEN 

lyphymurium stammen, die delen van het cnvclopeiwit 
(env) van HIV tot expressie brengen, in staat zijn een 
effectieve immuunrespons tegen dit virus op te wek¬ 
ken. De verzwakte S.typhimurium stammen zijn niet 
meer pathogecn, terwijl ze nog wel in staat zijn een 
goede humorale en cellulaire immuunrespons op te 
wekken, ook tegen in de bacterie aanwezige hetero¬ 
loge antigencn. Voor expressie in S.typhimurium werd 
een segment van het oiv-gen uitgekozen, dat codeert 
voor een gebied met T-cel- en (neutraliserende) B-cel-
epiiopen. Dit gebied is bovendien goed geconserveerd 
tussen diverse HIV-isolatcn, en het is direct betrokken 
bij binding aan de CD4-receptor. Een synthetisch 
DNA-molecuul, coderend voor dit gebied, werd geïn-
serteerd in een zgn. expositie-vector, waardoor de 
HIV-epitoop getransporteerd wordt naar het oppervlak 
van de bacterie. Aan de hand van immunoblols kon 
vastgesteld worden dat het gewenste fusie-eiwit inder¬ 
daad was verkregen. De produktie was echter wat 
laag, en er wordt nu getracht de produktie van het fu¬ 
sie-eiwit te verhogen. S.typhimurium stammen die dit 
fusie-eiwit, en een aantal andere HlV-fusie-ciwiuen 
produceren, zullen ingebracht worden in muizen, waar¬ 
na de B- en T-cel-respons geanalyseerd zal worden. 

Laboratorium voor Water- en 
LevensmiddelenmicrobioSogie (LWL) 
A.H.Havelaar 

Het laboratorium voert projectgewijs onderzoek uit op 
het gebied van infecties en intoxicaties van microbiële 
aard die via water en levensmiddelen kunnen worden 
overgedragen. De nadruk ligt hierbij op onderzoek 
naar besmettingskringlopen en het effect van preven¬ 
tieve maatregelen. Daarnaast nemen referentiewerk-
zaamheden en advisering een belangrijke plaats in bin¬ 
nen het taakgebied. 

De activiteiten van LWL werden in 1988 verbreed 
door het toevoegen van een afdeling Watervirologie. 
Het onderzoek van deze afdeling gaat zich richten op 
de virusverwijdering bij drinkwaterzuiveringsproces-
sen in Nederland en op de viroiogische kwaliteit van 
oppervlaktewater, dat wordt gebruikt als zwem- of 
schelpdierkwcekwater. In het kader van een op 12 
april getekende overeenkomst zullen twee medewerk¬ 
sters (mw.ir.M.van Olphen en mw.D.van Veenendaal) 
in deze afdeling worden gedetacheerd door het Kcu-
ringsinstituut voor Waterleiding Artikelen (KIWA); 
één medewerkster (mw.H.A.M.de Bruin) is bij het 
RIVM in dienst, vooralsnog als projectmedewerkster. 
De afdeling is voorlopig gehuisvest bij de vestiging 
Nieuwegein van het KIWA, medio 1990 zal verhuizing 
naar Bilthovcn plaatsvinden. 

Per 1 oktober 1988 heeft ir.HJ.Beckcrs (plaats¬ 
vervangend Uboratoriumhoofd belast met de coördi¬ 
natie van de levensmiddclcnmicrobiologic) de dienst 
verlaten. Zijn taken worden vooralsnog waargenomen 
door dr.ir.S.H.W.Notermans. Naar aanleiding van de in¬ 
vulling van deze vrijgekomen vacature is uitvoerig ge¬ 
discussieerd over de taken van en de taakverdeling 
binnen het laboratorium. Een definitieve koers kan pas 
worden vastgesteld wanneer de reorganisaties binnen 
DGVCZ zijn afgerond. Wel is inmiddels binnen het la¬ 
boratorium een taakverschuiving afgesproken waarbij 
de afdeling Bacicriële Kringlopen zich meer zal richten 
op het medisch-cpidcmiologisch onderzoeksdeel (inclu¬ 
sief het Voedselvergiftigingen Coördinatie Centrum), 
terwijl de veterinaire en levensmiddelenhygiënische as¬ 
pecten tot de taak van de afdeling Levensmiddelenhy¬ 
giëne worden gerekend. In deze afdelingen werden 
twee openstaande vacatures (academicus, onder¬ 
zoeksmedewerker) voor werving vrijgegeven. 

Een wcreldoctrooi-aanvrage werd ingediend 
betreffende een immunologische specifieke detectie 
van schimmels. De methode berust op het aantonen 
van schimmel-anligeen d.m.v. latex-aggiuttnatie of 
ELJSA waarbij vals-positieve resultaten worden on¬ 
derkend door toevoeging van gesynthetiseerde epi-
topen am het te onderzoeken monster. De methode is 
momenteel commercieel verkrijgbaar. Het verdere on¬ 
derzoek naar immunologische dominante structuren 
van schimmelpolysacchariden wordt voortgezet met 
steun van STW/SON. Het onderzoek dat ca. 4 jaar in 
beslag neemt wordt uitgevoerd in samenwerking met 
de RUL (prof.J.H.v.Boom) en de LUW (prof.dr.ir. 
F.Rombouts). 

Epidemiologisch onderzoek 

In 1988 werd in 18 gevallen van voedselvergiftiging 
een beroep gedaan op het RIVM voor advies en onder¬ 
zoek. Voedsekmderzoek werd 6x aangevraagd (totaal 
25 monsters), faecesonderzoek 7x (totaal 32) e.i 
braaksel 2x (totaal 2). Van deze 18 gevallen van voed¬ 
selvergiftiging werd l l x een mogelijk pathogeen 
agens aangetoond, en wel: Salmonella (4x); Staphylo-
coccus aureus toxine (2x); Cbstridium perfringens en-
tcrotoxinc (2x); Norwalk virus; "small round" virus en 
"small round en Corona like" virus. 

In 1988 werd wederom door peilstations, Streek-
laboratoria en RIVM de incidentie bepaald van een 
aantal darmpathogene micro-organismen in faeces 
van patiënten met acute gastrocnteritits. In vergelij¬ 
king met '87 was het isolatiepcrccntage voor Campylo-
bacter lager, en wel 12% in plaats van 16-20%. Dc iso-
laticrrequcniie van salmonella's en shigella's bleef ge¬ 
lijk (resp. 5 en 2%), rotavirus werd uit 10% en 
adenovirustypen 40 en 41 uit 1-2% van de monsters 
geïsoleerd. 

Een onderzoek in samenwerking met IS Strcekla-
boratoria naar het voorkomen van Acromonas in fae¬ 
ces van patiënten met watcrdunnc, bloederige of slij-
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merige diarree, werd afgerond. De kiem werd in 1,6% 
van bijna 17000 onderzochte monsters aangetroffen; 
er was duidelijk scizoensvariatie (piek 3% in de na-
zomer). Isolaties waren vooral afkomstig van jonge 
kinderen (Axaviae) en ouderen (Asobria). De patho-
gene betekenis van deze isolaties is onzeker omdat 
zeer frequent naast Acromonas ook andere darm-
pathogene bacteriën (met name Campylobacter en 
Salmonella) werden aangetroffen. 

Bij het zoeken naar een geschikt diermodel voor 
Campylobacter jejuni infecties, bleken proeven met 
het RITAHD-model in konijnen niet te leiden tot duide¬ 
lijke klinische symptomen. De verschijnselen waren 
aspecifiek en te gering om toepassing van dit ingrij¬ 
pende model verder te kunnen verantwoorden. Even¬ 
min konden duidelijke histopathologische effecten 
worden aangetoond. Ook kon geen specifieke IgA-ii-
terstijging worden aangetoond in het darmslijmvlies 
van konijnen. 

Onder leiding van prof.A.Blum (gastroenteroloog te 
Lausanne) is een onderzoek gestart naar het voorko¬ 
men en de betekenis van Campylobacter pylori bij pa¬ 
tiënten met de diagnose ukus duodeni. Zowel in Zwit¬ 
serland als in Westduitsland worden door een aantal 
deelnemende ziekenhuizen 200 patiënten gedurende 
een half jaar gevolgd. Tijdens deze periode worden 
biopten genomen, serummonste^s verzameld, al of 
geen behandeling met antacidum gegeven en wordt 
een vragenlijst bijgehouden. De serummonsters wor¬ 
den in ons laboratorium met een ELJSA op het voorko¬ 
men van antistoffen tegen Campylobacter pylori onder¬ 
zocht. 

In een onderzoek naar het voorkomen van Campy¬ 
lobacter pylori in fretten werden bij herhaling in alle 
onderzochte dieren "Campylobacter pylori like"-kie-
men aangetroffen. In het laatste experiment werden 
deze kiemen eveneens in het duodenum aangetoond. 

In het verslagjaar werd een tiental patiënlensera 
ontvangen voor onderzoek op de mogelijke aanwezig¬ 
heid van botulinumtoxinen. In geen der sera werd botu-
linumtoxine aangetroffen. 

In samenwerking met LPM is epidemiologisch 
onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen bij de mens 
van antistoffen gericht tegen extracellulaire schimmel-
polysacchariden. Deze extracellulaire schimmelpoly-
sacchariden zijn genus-specifiek en worden soms ge¬ 
bruikt om patiënten met mycosen op te sporen. Ge¬ 
bleken is dat in de meeste sera (>90%) antistoffen aan¬ 
wezig zijn tegen Fusarium, Penicillium, Aspergillus, 
Mucor, Rhizopus en Botrytis. Het aantonen van anti¬ 
stoffen was niet gerelateerd aan klinische verschijn¬ 
selen. 

Diagnostisch onderzoek 

Antistofbepaling t.o.v. Campylobacter jejuni met de 
ELISA-techniek werden uitgevoerd met 1409 sera. 39-
maal werd een zwakpositicve titer (1:1280) en 20-
maal een positieve titer (> 1:2500) gevonden. 

19 sera werden onderzocht op antistoffen tegen Fran-
cisella tularensis. Alle sera waren negatief. 
22 sera werden onderzocht op antistoffen tegen Bru-
cella met de complement-bindingsreactie en de aggluti-
natie-reactie. Eén monster was positief; van één mon¬ 
ster gaven beide reacties tegenstrijdige resultaten. 

Kringlopenonderzoek 

Naar aanleiding van voedselvergiftigingen veroorzaakt 
door Listeria monocytogenes werd in het verslagjaar 
wederom veel aandacht besteed aan de ecologische 
aspecten van deze kiem, de pathogeniteit ervan en ver¬ 
betering van detectiemcthodën. De kiem kan zich nog 
vermeerderen bij een temperatuur van 1 a 3 ° C , 
bij een watcractiviteit van 0,92-0,93 en bij een pH bo¬ 
ven 5,0. Ondanks het algemeen voorkomen in het 
milieu kon de kiem in huishoudkoelkasten niet worden 
aangetoond. Waarschijnlijk is hieraan de onmogelijk¬ 
heid om geringe aantallen kiemen te detecteren mede 
debet. Om de detectie te verbeteren werd een DNA-
hybridizatictechniek ontwikkeld waarbij een DNA-
sonde gebruikt werd die codeert voor een eiwit dat bij 
proefdieren een vertraagde overgevoeligheidsreactie 
(DTH) veroorzaakt. Het is gebleken dat de zgn. ko-
lonie-DNA-hybridizatietechniek een betrouwbare er. 
snelle techniek is om L.monocytogenes aan te tonen. 
De gevoeligheid is echter niet beter dan die van de tra¬ 
ditionele kweek- en isolatie-techniek. Daarom werd 
een begin gemaakt met de in vitro vermeerdering van 
Lmonocytogenes DNA via de zgn. PCR-methode. 
Met deze methode is het in principe mogelijk de aan¬ 
wezigheid van één kiem per monster te bepalen. 

Verder is onderzocht of het DTH eiwit betrokken 
is in de pathogeniteit van L.monocytogenes. Gebleken 
is dat bij immunisalie van muizen met het eiwit geen 
bescherming tegen infectie wordt verkregen. Immuni-
satic met het eiwit veroorzaakt wel significante ver¬ 
groting van de milt (toename gewicht ca. 90%). De 
betekenis hiervan wordt verder onderzocht. 

Het voorkomen van Salmonella enteritidis bij ne-
derlands pluimvee en de daaruit voortvloeiende voed-
sclinfcctics bij de mens hebben veel aandacht ge¬ 
vraagd. Koppels moederdieren bleken met S. enteriti¬ 
dis besmet te zijn, evenals koppels nakomelingen. Dit 
laatste zou kunnen wijzen op een overdracht via het 
ei. In eidooiers afkomstig van geïnfecteerde koppels 
kon S.enteritidis echter niet worden aangetoond. Ge¬ 
bleken is dat besmette koppels eenvoudig op te sporen 
zijn met facces-onderzoek. Vooralsnog lijkt de meest 
effectieve maatregel om de besmetting te beperken 
een verbod op het uitbroeden van eieren afkomstig 
van met Salmonella besmette dieren. 

In een onderzoek van verse kippen, afkomstig van 
supermarkt, poelier of markt, werd de bacteriële be¬ 
smettingsgraad bepaald en vergeleken met die van 6 
jaar geleden. De besmetting met Salmonella-bacteriën 
was ongeveer hetzelfde gebleven, wel was er een 
duidelijke verschuiving in scrotypes te zien. De be¬ 
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smetting met Staphylococcen. een indicator voor hy¬ 
giënisch handelen, was enigszins afgenomen, terwijl 
de aantallen Campylobaclcr-kiemen en het percent¬ 
age met Campytobactcr besmette kippen sterk waren 
toegenomen. 

Preventie 

Introductie op de nederlandse markt van gepasteuri¬ 
seerde maaltijden heeft veel stof doen opwaaien; met 
name het risico op botulisme heeft ernstige bezorgd¬ 
heid gewekt. Naar aanleiding hiervan werden richtlij¬ 
nen opgesteld voor de produktie en bewaring om het 
risico op botulisme zo gering mogelijk te doen zijn. 
Onderzoek werd uitgevoerd naar groei'en toxinevorm-
ing van Cbotulinum in dergelijke produklcn. Groei en 
toxinevorming werden bij een bewaartemperatuur van 
° ° 

g j p 
niet waargenomen. Bij H°C vond wel produktie 

van toxine plaats. Het onderzoek zal het komende ver¬ 
slagjaar worden voortgezet. Met name zal de overle¬ 
ving van sporen van de niet-proceolytische C.botu-
limmt soorten worden bepaald. 

Onderzoek werd uitgevoerd naar de hille-inactive-
ring van enterotoxinen die door Slapkylococcus aureus 
wonfen geproduceeid. In de aanwezigheid van bepaal¬ 
de eiwitten blijken de toxinen door verhitting snel te 
worden geïnactiveerd (immunologisch «ai biologisch). 
De activiteit van het toxine kon door een hoge pH-be¬ 
handeling volledig worden herkregen. Het onderzoek 
naar het mechanisme hiervan wordt in samenwerking 
met de Universiteit van Bonn (profJ.Krümer) voort¬ 
gezet. 

De waarde van chloordioxide ter bestrijding van 
Aeromonas m drinkwater weid in modelexperimcnten 
geëvalueerd. Reeds bij lage concentraties (0,05-0,10 
mg/I) werd een snelle kiemdorling waargenomen; de 
waaide in de praktijk wordt echter beperkt door het 
snelle verval in drinkwater en de op toxicologische 
gronden vastgestelde maximale dosering van 0,20 
mg/l. Literatuurgegevens over een bacteriegroei-rem-
mende werking van vervalprodukten (chlorict en chlo-
raat) konden niet worden bevestigd. 

Een begin werd gemaakt met onderzoek naar 
virusverwijdering bij coagulatieprocessen in praktijksi¬ 
tuaties bij vijf waterleidingbedrijven met verschillende 
procesomstandigheden. Het onderzoek wordt in de 
wintermaanden uitgevoerd omdat het coagulaticpro-
ecs bij lage watertemperaturen minder goed verloopt 
en omdat dan de virusbelasting van het oppervlaktewa¬ 
ter het hoogst is. Door coagulalie-flotatic van voorge-
zuiverd Maaswaler werd het vinisgehalte geredu¬ 
ceerd van 0,02-0,34 PFU per liter tot niet-aantoonbare 
aantallen (in volumina van circa 450 liter). Dit gedo¬ 
teerde water is beslcmd voor dicpinfïltratic in de dui¬ 
nen. Coagulatic-sedimcntatic van Rijnwater resulteer¬ 
de in verwijderingspercentages van 94,4-98,2%. Dit 
water is bestemd voor open infiltratie in de duinen. 

Het onderzoek naar virusverwijdcring bij oevcrinfii-
tralie werd in het verslagjaar voortgezet met het ver¬ 

werken van monsterconcentratcn. In geen van de 
monsters oevcrgrondwaler werden virussen aange¬ 
toond in volumina van 1000 liter. De grondstof, het ri¬ 
vierwater, bevatte virusgchalten tot 38 PFU per liter. 
Ook de resultaten van het bacteriologische ondeizock 
toonden aan dat oevcrinfiltratie in nederland drinkwa¬ 
ter van een goede microbiologische kwaliteit oplevert, 
zelfs wanneer wordt uitgegaan van een sterk veront¬ 
reinigde grondstof, de pompputten op een relatief korte 
afstand (20-30 m) tot de rivier zijn gesitueerd en de 
verblijftijd van het water niet langer is dan twee we¬ 
ken lot twee maanden. 

Ter onderbouwing van normstelling in het kader 
van de Wet verontreiniging oppervlaktewater en de 
Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenhcdcn weid 
onderzoek uitgevoerd naar het effect van lozingen van 
effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties (met en 
zonder chloring) op de virologische kwaliteit van 
zwemwater. Hiertoe werd in 1987 op twee lokaties ef¬ 
fluent, water stroomopwaarts en water stroomaf-
waarts van het lozingspunt onderzocht- Het effect van 
de effluentlozing was slecht meetbaar wegens de re¬ 
latief hoge verontreinigiugsgraad van het water vóór 
het lozingspunt. De oorzaak hiervan moet worden ge¬ 
zocht in het feit dat, door de zeer natte zomer, inten¬ 
sieve polderbemaling grote hoeveelheden water heeft 
uitgeslagen van o.a. door rioolovcrstortcn verslechter¬ 
de microbiologische kwaliteit Bovendien ontstonden 
hierdoor afwijkende stromingspatronen. 

Een mathematisch model voor het beschrijven van 
de afdoding van bacter:ofaag MS2 met polychromati-
sche UV-scraling werd uitgewerkt en met succes ex¬ 
perimenteel getoetst (in samenwerking met drs.C.C.E. 
Meulemans, Philips Nederland en irJ.Koster, CWM). 
De verkregen informatie werd gebruikt voor de biolo¬ 
gische ijking van een aantal scmi-Iechnische UV-instal-
laties voor desinfectie van secundair effluent, die zijn 
opgesteld bij de TU Delft (dr.ir.Th J.Nieuwstad). De ef¬ 
fectiviteit van deze installaties bleek gering te zijn van¬ 
wege kortsluitstromingen en een hoge UV-extinctie 
van het te behandelen water. 

Bij een uitgebreid onderzoek in hydrotherapieba-
den (in samenwerking met ir.B.Bethe, LU Wageningen 
en vele RIVM-Laboraioria) bleek de waterkwaliteit in 
deze baden over het algemeen vrij goed te zijn van¬ 
wege de relatief lage belasting. Wel werden proble¬ 
men geconstateerd bij het handhaven van een juiste 
concentratie vrij beschikbaar chloor. De onderzochte 
circulatiebadcn weken slechts weinig af van andere 
kleine zwembaden. In de nict-circulatiebaden werden 
regelmatig hoge aantallen bacteriën (waaronder oppor¬ 
tunistisch pathogenen) aangetroffen ten gevolge van 
onvoldoende dcsinfcctic. 

In een literatuurstudie werd door een aantal au¬ 
teurs de kennis samengevat betreffende infectierisi¬ 
co's ten gevolge van baden in oppervlaktewater en 
werden aanbevelingen voor normstelling en beheer ge¬ 
formuleerd. Het rapport is in concept gereed en /aJ in 
1989 worden gepubliceerd. 
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Bij alle waterondenoekingen spelen membraanfil-
tratie-technUken een belangrijke rol voor het aan¬ 

tonen van bacteriën 

Referentie en methodiekontwikkeling 

Belangrijke vorderingen werden gemaakt bij de ont¬ 
wikkeling van stabiele referentiematerialen voor de 
kwaliteitsborging in microbiologische laboratoria. Voor 
de watermicrobiologie werden verbeteringen bereikt 
in de stabiliteit en homogeniteit van een tweetal mate¬ 
rialen ten behoeve van het coli-onderzoek en werden 
nieuwe materialen bereid voor het streptococcenon-
derzoek. Met deze materialen werden internationale 
en nationale ringonderzocken georganiseerd waarin 
tevens verbeteringen in de werkwijze werden getoetst. 

Het voor hel levcnsmiddcknonderzock ontwikkel¬ 
de Salmonella-refcrentiemonster werd getest in een 
ringonderzoek op internationaal en nationaal niveau. 
Duidelijk is geworden dat onderzoek naar het voorko¬ 
men van Salmonella-kiemen alleen dan betrouwbaar is 
wanneer de gebruikte media en isolatiemethode m.b.v. 
Salmonella-refcrcntiemonstcrs op bruikbaarheid wordt 
getest. Daarnaast kan het van belang zijn om te testen 
op vals-positieve resultaten. In bovengenoemd ringon¬ 
derzoek bleek namelijk dat 6% van de Salmonella-
negatieve referenliemonstcrs positief werden bevon¬ 
den! 

In samenwerking met de International Dairy Feder¬ 
ation werden Lister ia monocytogenes referentiemon¬ 
sters uitgetest. Gebleken is dat de huidige methoden 
om L.monocytogenes te isoleren nauwelijks voldoen. 
Referentiemonsters met ca. 100 L.monocytogenes kie¬ 
men bleken meestal een negatief resultaat op te leve¬ 
ren wanneer bijv. kaas werd toegevoegd aan opho-
pingsculturen. 

Ten behoeve van het epidemiologisch onderzoek 
werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
diagnostische methoden. Met name werd aandacht be¬ 
steed aan de DNA-hybridizatie. De base-volgorde van 
het gen dat codeert voor het enterotoxine van C.per-
fringemt werd opgehelderd. In samenwerking met 
PHLS, Londen (dr.R.Gilbcrt) is de aanwezigheid van 

dit gen bij Cferfringens kiemen uit een goed beschre¬ 
ven collectie nagegaan (stammen geïsoleerd uit levens¬ 
middelen en faeces afkomstig van bevestigde uitbra¬ 
ken van voedsclinfcctie). Circa. 60% van de isolalen 
uit faeces bevatten het gen dat voor het enterotoxine 
codeert Voor de isolalen uil voedsel was dit ca. 70%. 
Verder is gebleken dat het gen nauwelijks wordt 
aangetroffen bij milicu-isolaten van Cperfringens. In 
samenwerking met het CDI-Lclystad (dr.J.Haagsma) 
werd het voorkomen van het genoemde gen bij uit 
varkens geïsoleerde C-peifringens kiemen bepaald, bi 
geen van de 250 onderzochte isolaten was het gen 
aanwezig. 

Synthetische oligo-nucleotidcn weiden gebruikt om 
enteropathogene Staphylococcus ovens te detecteren. 
Gevonden werd dat in alle onderzochte S.aureus stam¬ 
men de aanwezigheid van het enteroloxine-gcn samen¬ 
gaat met expressie crv;.. Verder w a d duidelijk dat 
met de beslaande immuno-assay ter detectie van en-
teropalhogenc stammen vals-positieve bevindingen 
niet uitgesloten zijn. Bij mkrococcen werden met de 
genoemde oligo-nucleotidcn geen enlcrotoxine-genen 
aangetroffen. 

Voor isolatie van Yersinia uit faeces werden en¬ 
kele methoden, zoals beschreven in recente literatuur, 
vergeleken en aangepast. Een methode die er bij deze 
besmettingsproeven als optimaal uitkwam, wordt mo¬ 
menteel door het Sticeklaboratorium in Amsterdam in 
de praktijk getest op bruikbaarheid. 

Laboratorium voor 
Parasitologie en Mycologie (LPM) 
H.W.B.Engel 

Dit verslagjaar heeft vooral in het teken gestaan van 
de blijde verwachting van de nieuwe huisvesting op de 
4c verdieping van gebouw V-West. De tijdelijke huis¬ 
vesting in SI, later uitgebreid met enkele vertrekken 
op SO, heeft opnieuw een maximum aan improvisatie¬ 
talent en geduld van de medewerkers gevergd. Re¬ 
latief veel tijd moest besteed worden aan huisvesting¬ 
en inventarisproblemen en aan inspanningen om in ge¬ 
bouw WO een aantal dierverblijven in te richten die 
geschikt zijn voor dierexperimenteel onderzoek zonder 
risico's van besmetting met ongewenste virussen en 
bacteriën. 

Voor een nog steeds toenemend aantal stagiaires 
uit binnen- en buitenland is in overleg met de verschil¬ 
lende afdelingen een schema opgesteld om "crow¬ 
ding" te vermijden. Het blijkt nodig om reeds een jaar 
vooruit stageplaatsen te bespreken, hetgeen proble¬ 
men oplevert voor kortere trainingsperioden ad hoc. 

In toenemende mate wordt het laboratoriumbclcid 
mede bepaald door een directe afstemming met an-
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dere laboratoria en units in hoofdsector I. Vermeldens¬ 
waard zijn het lot stand komen van een tweewekelijks 
overleg van de diagnostische laboratoria en de inten¬ 
sieve besprekingen die moeten leiden tot een ge¬ 
automatiseerde patiëntenadministratie die werkt naar 
ieders tevredenheid (praktisch en gebruikersvriendeli¬ 
jk). Dit laatste heeft reeds geleid tot praktische werkaf¬ 
spraken tussen LPM en het Laboratorium /oor Bacte¬ 
riologie. 

Met hel Laboratorium voor Pathologie is een recht¬ 
streeks samenwerkingsverband aangegaan voor de di-
recte opsporing van opportunistische infecties in weef¬ 
sels (dr.WaNoon. drs.Van Garderen). Aan deze 
nieuwe diagnostische mogelijkheid wordt met ingang 
van het nieuwe jaar ruimere bekendheid gegeven, nu 
ook een directe afstemming heeft plaatsgevonden met 
het Pathologisch Instituut van de VU in Amsterdam. 

Een bijzondere werkdruk op de afdeling Parasitoio-
gie en dr projectmedewerkers van het Toxoplasma In¬ 
fectie Preventie (TIP) onderzoek verdient een aparte 
vermeldnig. Op "hoogtijdagen" kwamen honderen 
onderzoeksmonsters van zwangeren binnen, die ad¬ 
ministratief verwerkt dienden te worden en gekoppeld 
aan eerder ingezonden materiaal. Een snelle bericht¬ 
geving aan inzenders, ook wanneer nader diagnostisch 
onderzode diende te worden verricht, heeft gedurende 
maanden ander projectmatig onderzoek beïnvloed. 

Internationale contacten hebben opnieuw een be¬ 
langrijk aandeel gehad m de laboratorium-activiieiicn. 
Behalve activiteiten in EG-werkgroepcn, WHO-consul-
taties en vertegenwoordigingen in internationale orga¬ 
nisaties (bijv. World Federation of Parasitologisis. Fe¬ 
deration of European Laboratory Animal Science As¬ 
sociations), is een flink aantal bilaterale samenwer¬ 
kingsverbanden gecontinueerd/gestart met instituten in 
het buitenland (o.m. Universiteit van Nottingham, prof. 
Wakelin, Medische Faculteit Poznan, Veterinary Public 
Health Services in Polen). Een aantal congressen in 
1988 op het gebied van tropische geneeskunde, parasi-
tologie, mycologie (of meer gespecialiseerd bijv. proe¬ 
fdierkunde, cysticercose, trichinellose) heeft hier zeker 
aan bijgedragen. Bovendien heeft een aantal 
medewerkers van LPM veel lijd besleed aan de or¬ 
ganisatie van deze evenementen voor zover ze in Ne¬ 
derland plaatsvonden. 

Het beroep dat op het laboratoriumhoofd werd 
gedaan om meer sectorzaken te behartigen heeft con¬ 
sequenties gehad voor de stafmedewerkers, in het bij¬ 
zonder hei plaatsvervangend laboratoriumhoofd. Dit 
heeft geresulteerd in een belangrijke organisatiewijzi¬ 
ging. Per 1 oktober is mw.drs.LM.Kortbeek in dienst 
getreden van LPM en belast met de dagelijkse leiding 
van de afdeling Parasitologie. Met ingang van het 
nieuwe jaar zal dr.F.van Knapen belast worden met 
de leiding van het laboratorium, terwijl drs.H.W.B. 
Engel naast zijn functie als directeur Microbiologie 
belast zal blijven mei de leiding van de afdeling Myco-
ogie en levens op 7al treden als plaatsvervangend labo-
ratoriumhoofd. 

Per 1 september is de heer RJ.T.Puyk gestart met 
zijn werkzaamheden voor de afdeling Mycologie. Per 
1 april is mw.C.Quak aangesteld op het MiCTCtariaat 
van LPM. 

Mycologie 

Het aantal inzendingen voor diagnostiek van systemi-
sche mycosen is ook dit jaar weer gestegen tot nu bij¬ 
na 400. De aandacht bij het ontwikkelingswerk Weef 
voornamelijk gericht op de standaardisatie van het 
muizenmhalatieinodcl voor invasieve aspergiDose en 
de verbetering van de EUSA voor vrij-ckcukrend 
potysaccliandc-aRiigccit. Door onderzoek van diverse 
variabelen is het uiteindelijk gekikt ook het niveau van 
geïnhaleerde sporen nissen dieren van verschillende 
kolven vergelijkbaar te maken. Uit experimenten, 
waarbij het verloop van de infectie in de tijd werd ver¬ 
volgd, is gebleken dat onder geregeld toedienen van 
cortison reeds twee dagen na inhalatie vrij porysaccha-
ride-antigccn in het serum kon worden aangetoond. 
Histopathotogisch werden geen tekenen van Ltvasieve 
aspergillose gevonden. Sporadsch konden uit nieren 
zeer lage aantallen schimmeldelen worden gekweekt. 
Bij de antigeen-EUSA worden nog steeds problemen 
ondervonden met de reproduced baarheid. Bij het ge¬ 
bruikte detectieniveau (0,1 ng/ml) interfereert de 
achtergrondruis op sterk wisselende wijze. Hel ge¬ 
bruik van magnetische bolletjes (Dyna-beads) als 
vaste fase in de EUSA-tcst heeft niet tot verbetering 
geleid. Inmiddels is een begin gemaakt met de produk-
tie van monockmale antistoffen tegen het exoantigeen 
polysaccharide (EPS) om daarmede mogelijk een 
meer constante coating aan de vaste fase te bewerk¬ 
stelligen. 

In samenwerking met de GG en GD te Amster¬ 
dam (drJ.H.van Wijnen) is onderzoek gedaan naar het 
voorkomen van antistoffen tegen porysaccharide-ami-
genen van verschillende schimmels bij bewoners van 
huizen met klachten over vocht en schimmels, en een 
controlegroep. Er werden geen duidelijke correlaties 
gevonden tussen aniisloftiters en mate van voorkomen 
van schimmels in de huizen. 

Door capaciteitsgebrek is aan de diagnostiek-ver-
bctering van de andere mycosen geen lijd besteed. 

Vleeskeuring 
Het literatuur-onderzoek naar de betekenis van vlees 
als bron van microorganismen mei zoönotische beteke¬ 
nis vorderde traag. Rapporten werden uitgebracht met 
betrekking tot: milrvuuren Corynebacleriumpyogenes. 

A ntibioticum-rexiduen 
Het microbiologisch onderzoek naar residuen van anti-
bacteriële middelen in slachtdieren en vlees is overge¬ 
dragen aan het Laboratorium voor Chemotherapie. De 
ontwikkeling van een multimcthode voor sulfonamidcn, 
gebaseerd op gas-chromalografie is voortgezet. Dit 
heeft echter niet geleid lot een zonder meer bruikbare 
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gcnstdling tot het wijd verb i dat tr-chi 

Ponsitologit 

Tjpirahs 
In het kader van het epidemiologisch onderzoek naar 
Tjpiralis infecties bij mens en dier werd opnieuw een 
groot aantal slachtvarkcns (99648) onderzocht in sa¬ 
menwerking met de Veterinaire Hoofdinspectie, de Re¬ 
gionale Veterinaire Inspecties en de Rijksdienst voor 
de Keuring van Vee en Vices. Oss. Bijzondere aan¬ 
dacht weid oCiMud aan de nsuhiliii die verkregen 
werden DIJ zeugen. Bij deze dieren dient een geheel 
andere norm te worden gehanteerd om ondcrschcMl te 
maken assen seropositievcn en scroneganeven. Het 
verschijnsel van een hoge achtergrondruis kon niet 
wolden opgelost door gebruik te maken van gezuiverd 
antigccn. 

Bijzonder veel aandacht werd besteed aan epide¬ 
miologisch ondcizuek van paarden uit verschillende 
curopese landen. Het Week dat trichincn-infccticï bij 
paarden in vnjwel alle curopese landen kunnen 
worden verwacht, zij het in geringe mate. Dit is in te-

nen-nfectics vooral gezien zeiden wmucn in zoge¬ 
naamde endemische gebieden. 

Twee van de legen TriekineUa sptrahs geprodu¬ 
ceerde manoclonaie antistoffen (Mabs) zijn geschikt 
voor de zuivering van an&genen Lb.v. serotogfachc les¬ 
ten (zie elders in dit jaarverslag). 

Een van de tegen spierlarven 
Mabs blijkt fosforylchohne ie herkennen. Dit Wijkt uk 
nihibi beproeven en vergelijking inct een Tonunerueel 
verkrijgbare «ttifosforykbo)ine myelooni-eiwit. Dur 
fosforylcfaoline in «ndgencn v » zeer veel pansieten 
•oovkomt voffmen «nustoficn hiertegen een bran vs i 
uutsixactics n sexQlogBcnc testen. In SMHCI\Meikmg 
met o.», de Faculteit der Diergeneeskunde worden 
cwcroöcne en cnücvmsdscne meinovies udcevCst oni oic 
hapteen van parasitaire antigenen te verwijderen. Re¬ 
sultaten lot nu toe laten zkn dat de hoeveelheid fosfo-
rylcholine-bcvattende antigenen. afkomstig van ver¬ 
schillende parasieten, zeer verschillend kan zijn. 

Toxoplasma 
Tijdelijke geïnduceerde immuniteit tegen Toxoplasma 
in NIH- en BALB/c-muizen djn.v. een medicament-

Tabell 

Onderzoekingen volgens aanvraagformulier in 1987 en 1988 (LPM) 

Tjpiralis 
Toxoplasma 
Toxoplasma/huisdier 
Echmococcus 
Entamoeba historytka 
Anisakis 
Toxocara/Ascaris 
Trypanosoma 
Leishmania 
Lcishmani a/hond 
Cysticercose 
Noscma 
Filaria 
Giardia lamblia 
Acanihamoeba 
AKpcrgillus 
Histnplasma 
Cryptococcus 
Candida 
BlaMomyccs 
Cocckiioides 

darmpxr asielen 
overige onderzoekingen 

1937 

78 
2488 

26 
364 
169 
94 

204 
37 
61 
27 
77 
8 

25 
45 
4 

85 
66 
32 
21 

24 

serum 
1988 

68 
2559 

8 
363 
194 
60 

228 
30 
72 
29 
89 
5 

43 
18 
8 

123 
88 
54 
27 
4 
1 

6 

1987 

2 
62 

1 
5 
2 
0 
2 
4 

11 
3 

4 
0 
2 
9 
2 

liquor 
1988 

1 
81 

1 
0 
0 
1 
1 

19 

10 
9 

30 
8 
1 
0 

faeces 
1987 1988 

65 69 

ander materiaal 
1987 

76 

1988 

99 

w:>xwm»»)»^w.'»^^ 
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cus onderbroken infectie blijkt skxht overspuiuVaar 
met behulp v n miltcellen. De experimenttn werden in 
hose male bemoeilijkt door secundaire v i n k en bactc-
riêle infecties die m de experimr-Mde ruimtes rond¬ 
waarden. Verrassend was de vondst dat BALB/c-mui-
zen, anders dan NIH-muizen, na een initiële infectie in 
veel mindere male hencaevnen bleken ie bevatten. 

primaire mfcczie De moeden weiden bc-

Een challenge infectie mei virukntc Toxoplasma over¬ 
leefden deze latent gtïnfcclccrde BALB/c muizen 
niet. Dit zou tevens een verklaring kunnen zijn 
oaawwn het owcispiuicit van zogenaamde gcindu-
ceenfe inununilek, althans bij BALByc-rouuen niet is 
getakt. 

Uk bet in vitro undtiauck met de histiocyien-cd-
lijn U937 is gebleken dat loxopiasma's die worden ge-
fagocyiecrd niet overleven in de ceHen terwijl loxo-
plasroa's dk pcHcircitn de cd gebruiken ab voedsel¬ 
bron om zichzelf te vermenigvuldigd. Een en ander is 
getoetst met behulp v n vaulciMe en niet-vwJcnte 
Toxoplasma, met letsnmania cpmiasDgoten als contio-
Ie. 

De door Toxopfcsma in cultuurmedium uitge¬ 
scheiden exoanugeen-componenten zijn gefractio-
neerd m.b.v. gelflltratie en aflmileits-chromatografle. 
Andgcnen in de aldus vcilucgm fracties blijkten ech¬ 
ter geen verbetering of aanvulling van de reeds ge¬ 
bruikte diagnostische antigenen op ie leveren. 

Er is gestart met de produktie van Toxoplwna-
spccificke DNA-probes, die gebruikt kunnen worden 
voor het direct aantonen van Toxoplasma in pauenien-
maienaal. Hiertoe is veel aandacht besteed aan een 
verbeterde scheidingsmethode van Toxoplasma en 
gaslhecrccllen. Met behulp van afiïniteitschromato-
grafie over wheat germ Icrctine kolommen is het 
mogelijk tol 99% zuivere Toxoplasma celsuspensies te 
verkrijgen. Het hieruit geïsoleerde DNA blijkt echter 
voor 30% verontreinigd met gasthecr-DNA. Met be¬ 
hulp van CsCI-cvenwichtsccnuifugatie, in aanwezig¬ 
heid van de fluorescerende kleurstof Hccchit 33258, 
wordt deze verontreiniging nagenoeg geheel verwij¬ 
derd. Van het aldus gezuiverde Toxoplasma DNA zal 
een genenbank gemaakt worden. 

Toxoplasma infectie Preventie (TIP) 
Het TIP - Toxoplasma Infectie Preventie • onderzoek, 
dat door hel RIVM in opdracht van de Geneeskundige 
Hoofdinspectie werd uilgevoerc in Zuid-Holland, is 
eind 1988 afgesloten. Gedurende anderhalf jaar was 
aan zwangere vourwcn in de proefregio primaire en 
secundaire preventie aangeboden. Primaire preventie 
bestond uit voorlichting over mogelijkheden een Toxo-
plasma-mfectie te vermijden. Secundaire preventie 
werd toegepast door herhaald onderzoek van sernnc-
grtieve vrouwen o n een primair verworven Toxoplas-
ma-infectie op te sporen en te behandelen in verband 
met het risico van infectie van het kind. 

Meer dan 28000 zwangeren waren in hel onder 
zoek betrokken en de helft, die geen antistoffen had, 
werd herhaald onderzocht. Daarbij werd 55 maal cen 

handcM. De kinderen worden vervolgd tot de leeftijd 
van I jaar om een congenitale toxophsma-infectie 
definitief te kunnen uitsluiten. Op grond van eerder el¬ 
ders rolgcvocrdc sero-prtvalcntiestudics werd berek¬ 
end dat in deze populatie vrouwen 116 infecties ver¬ 
wacht konden worden. Er lijkt sprake ie zijn van een 
reductie M 30%. bij toepassing van primaire en secun¬ 
daire preventieve maatregelen. Gezien de lage inciden-
lie lijkt het de vraag of de additionele koslen van se¬ 
condaire preventie de baten w d TMHVH overstijgen. 
Ook de logistieke pmbkmcn zullen nader aa* de orde 
komen.. Nadere analyse van de gegevens zal tCMT i 
volgen om tot een advies te komen over de wenselijk¬ 
heid rmt introductie van een systematisch preventief 
programma - pnmawenAof secundaar- mNedcrUnd. 

FUariöt-onétnotk 
Het infecteren van ihymusloze (mu/mu) ratten met 
Brugia malayi is een succes. Deze dieren vertonen na 
vier maanden reeds een imciofilariaemte, hoog genueg 
voor gebruik Lb.v. het aanhouden van de cyclus. Inmid¬ 
dels werd ook een 25-tal (diymushoudejide) PVG rat¬ 
ten geïnfecteerd, waarvan vijf respondeerden met een 
lukrofilariaemie. De amicrofilariacmische ratten heb¬ 
ben een hoge anóstoftiicn de ratten met microfïlaricn 
werden recent positief bevonden. Zowel B- als T-cd-
reactiviich werden getoetst 

Humane serodiagnostiek: antigcenanalyse kreeg 
ruimschoots aandachL Excrctic-secretie-antigecn (ES-
ag) bereid van volwassen B-malayi werd gefractio-
neerd met behulp van ionenwisselaar en "high-perfor¬ 
mance liquid chromalography" (HPLC). Het antigcen 
blxk na deze behandelingen nog s'ecds kruisreac-
liviteit te vertonen met antistoffen gericht tegen niet 
vcnvanle parasitaire antigenen. Ved parasitaire antige¬ 
nen bevatten fosforylcholine en o.a. deze component 
zou verantwoordelijk zijn voor de kruisrerniviieit. Fos-
forykholine werd aangetoond in zowel ES-ag ab ruw 
Bjnalayi antigecn. Stappen ' jn ondernomen om dit uit 
de preparaten te verwijderen. 

Antigecn bereid uit de filariën, Dipetalonema spiro-
cauda van de zeehond (ontvangen via het centrum in 
Pieterburen), bleek overeenkomstige problemen op te 
leveren als de Bjnalayi antigenen. De fïi«a-ia-specics 
wordt niet verder geanalyseerd. 

Toxocarose 
Epidemiologie "Viscerate Larva Migrans" 
De seroprevalenlic van Toxocara en Ascaris werd 
bepaald in 234 3-6-jarige kleuters in de regio Den 
Haag. De resultaten zijn vermeld in deel UI van dit 
jaarverslag. 

In samenwerking met de GG en GD Den Haag 
werd, in aansluiting op genoemd onderzoek, toegang 
verkregen tot scholen voor zeer moeilijk lerende kin¬ 
deren. Doel van hel onderzoek bij deze groep kinderen 
is het beoordelen/n» taan van het effect van het ver¬ 
tonen van frekwent ...ond hand contact. Begin deecm-
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ber waren v « 19 kindeicn bloed en cnquctcfor-
mulictcn verzameld. De eerste resultaten wijzen op 
een lagere seroprcvalentie LO.V. Toxocara, R U V een 
hoge sciopicvalefitie wat benen de Ascans. Het MR-
tal anderen dat decnan aan het onderzoek in Den 
H n | nonnde een vnj klecie steekproef. Voor ïutbrei-
dïng van dit ownfrwrrfc weid TTTHttff gezocht ne t de 
GG ca GD it Raaeidam. Bij het overleg met de 
jeQ b̂QdezDisfllkeiQSZorK loT^a êKenu en OT«HazeMocK# 
weid onnwoocui^t reedewcfkmg toegezegd. Na voor¬ 

zal, naar verwachting, in maart 19t9 met 

Dvfmodel ^risccnle Larva Mnjrans Syndroom 
wad gekozen voor de nwas als proef-

M relatie grirahl wordt tossen paraskaax 
- en ovu ge vuiligheid van de adrmnalingsorga-

ncn bij de mens, is bcUofrrn niet de muis maar de ca¬ 
via ab proefdier te gebraicen. Reden was dat bij de 
mens overgevoeligheid over net algemeen gerelateerd 
is aan hdanme-ovcigcvochght td. Veel nwiizc&tam-
men zijn navweh^s, de mcesac caviastammcn zeer 
gevoelig voor hiTfff̂ 1^* Cavia-trachca s weiden op 
verschillende tijdstippen na üi n w infecties met geëm-
bryonecioe X.cams eieren geisokeid. Deze weiden ui 
vn>9 getest op de mate van contractie en relaxatie na 

De result alen duiden op een mogdipc im-
sguleerde tracheak overgevoeligheid. 

Hmologjc 
De lustologic van de cavia-rangen geeft een duidelijk 
ander beeld ie zien dan die van de muis. Bij de cavia 
is de ontsteking gelokaliseerd rondom de grotere bron-
chioten en bestaat voornamelijk uit eosinofiele granulo-
cyten onder en tussen het bronchiaal epkheel. Ook 
lijkt er een toename aan mcsiccllcn, deze moeten 
echter nog gekwantificeerd worden. Vervolgonder¬ 
zoek is gericht op de eventuele rol van farmacologi¬ 
sche produkten als histamine en kukotricnen afkom¬ 
stig van cosmophiele granulocyten. In hoeverre zijn 
deze cellen immunotogisch gereguleerd; welke is (m 
dit model) de rol van T-cellcn m.b.l. de overgevoelig-
heidsrespons van de trachea, zijn de vragen voor 
welke antwoorden worden gezocht. 

Panuilologie diversen 
Van het onderzoek naar parasitaire zoönoscn is ver¬ 
meldenswaard dal aandacht werd besteed aan de 
mogelijkheid om met behulp van iso-enzympatroonan-
alyse Giardia-isolaten in te delen in twee groepen, 
waart ij geen relatie mei pathogcniicit wordt ge¬ 
vonden. Daarom is besloten Giardia-isotaten te type¬ 
ren met DNA-probcs. Hiertoe is DNA afkomstig van 
twee isolaten uit elke ijo-enzymen groep ingebouwd in 
een plasmide. Van de aldus verkregen clones blijkt 
70% te hybridiseren met totaal DNA van beide groe¬ 
pen, terwijl 30% groep-specifiek hybridiseert. Uil deze 
genenbanken zijn vier clonen verkregen die DNA van 

beide stammen htrfcf.nwt.n Daarnaast zijn twee 
probes gesoleerd die S|icciiick zijr voor slechts écn 
van de twee giucpui. De probes hybridiscicn niet met 
DNA van andere parasieten. Zowel de algemene als 
de grocyssjH^iincfcr GiardM-probes wciuxlm 43 isoia~ 
ten wederom ai oe twee^ docc tso-enzymsvalioon gc-

EH gmep DIIJKI 

laten afkomstig vrn europtse plirntfn terwijl de an-
deve giwp uit NooroVafirflcaansc paticnien genofeerd 
is. 

De ontwikkeling van een scrologiscfcc test voor 

Ascaris-antisioffca is vohooaL Onderzoekingen met pa-

groepen heeft geleerd dat in een willekeurige populatie 

zijn van mcrucn met antntoffai legen To»o-
can, terwijl bij de hdft van de patifnifn sprake is van 
antistoffen legen beide parasieten. Dit is een dodelijke 
aanwijzing dat bij een künwchc ba-va migrant sprake 
is van een herhalingsinfectie met hetzij Ascaris hetzij 
Toancan. In Nederland zijn de kansen om één van 
beide •Ucdics op Ie lopen gemiddeld genomen even 
glUUL 

van de diagnostiek van anïsakiase (haringwontziektc). 
Thans is een EUSA methode beschicbaar die gebniik 
maakt van ES-antigecn geproduceerd met Amsakb-
lafven verkregen uit haring. Op grond van de klinische 
verschijnselen en een specifieke antistofnier kan de 
Amsakis-infcctie op een betrouwbare wijze worden 
vastgesteld. De meeste aanvragen voor scrotogisch 
onderzoek blijven uk het buitenland komen. 

In het kader van de referenuctaak van LPM is 
veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om diag¬ 
nostische lestkits ie btcn toetsen. Het ging hierbij in 
het bijzonder om diagnostische kits voor net opsporen 
van antistoffen tegen Toxoplasma. Door de toene¬ 
mende vercommercialisering van de toxoplasma-dia-
gnostiek/sercening is het gewenst dat het instituut in¬ 
zicht houdt in de kwaliteit van de op de markt beschik¬ 
bare kits. 

Ook het afgelopen jaar werd regelmatig een be¬ 
roep gedaan op de afdeling Parmsilologie om behulp¬ 
zaam ie zijn bij het stellen van de diagnose bij patient-
en in het buitenland. Het ging daarbij vooral om toxo¬ 
plasma, trichinen en cysliccrcus-infcclics. 

In samenwerking met de Stichting Parasiiologische 
Laboratorium Diagnostiek werd opnieuw een 4-tal 
rondzendingen verzorgd i.b.v. ir. kwaliteitsborging van 
parasiiofogisch onderzoek in microbiologische en kli-
msch-chcmische laboratoria in Nederland. Voor deze 
rondzendingen bestaai een sterk toenemende belang¬ 
stelling. 

Veel aandacht werd besteed aan de rcfcrcnfictaak 
t.b.v. het faccesonderzoek. Tevens is dit jaar m pro-
jeetverband uitvoerig onderzoek gedaan naar hel 
voorkomen van darm parasieten bij HlV-pmilicve pa¬ 
tiënten. Een groot aantal daarvan heeft potentieel 
paihogcne darmbewoners bij zich. 
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Afdeling Proefdierbacteriologie 

Duidelijke vorderingen werden gemaakt bij de ontwik¬ 
keling van scrofegtsche ddccttcmclliodcn voor een 
aantal (potentieel) pathogene bacteriën bij knaag¬ 
dieren en konijicn. Een EUSA-iest voor antistoffen 
legen StreptobaciUia momlifonms. de verwekker van 
iaurbcciiicklft werd opgezet. Sddogtfch werd een 
grote mslc van T̂—I ITI iMMffirtf gevonden mtwn isola-
len uil vcinhillcmic diersoorten. De bnnkba&ïheid 
werd getoetst door middel van dierexperimentele infec¬ 
ties en nmkranck bij met Smomltformis besmet 
gevonden ratten in een kolenie builen bet RIVM. Het 
undruutk naar een ELJSA-iest voor detectie van an¬ 
tistoffen tegen Bordttella bronchiseptica werd afge¬ 
rond. Voorts werd een dergelijk Ksl ontwikkeld voor 
antistoffen tegen PasuweUa mmhocida bij konijnen, 
waarmee besmettingen met aüc bij d e s diersoort 
*uui komende kapscfcypcii (A, B en D) kunnen wor¬ 
den aangetoond. Door bet voorkomen van besmettin¬ 
gen met o.a. Haemophilia spp kon de bruikbaarheid 
van de EUSA-iest voor antistoffen legen Pasteurd-
laccae bij knaagdieren verder worden geëvalueerd. In 
verband met opnieuw ontstane pwokmtn in de 
EUSA-Kst voor antistoffen tegen Bacillus piü/brmis 
(ziekte van Tyzzcr), werden de resultaten verkregen 
met de gewijzigde lest vergeleken met die van de IF-
test op vriescoupes van geïnfecteerde levers. Mede 
dank zij het voorkomen van de ziekte van Tyzzer in 
enkele konijncnpopulatics konden de problemen in de 
lest worden opgelost. 

Hel onder zuck naar factoren die een rol spelen in 
de epidemiologie en palhogencse van bactcnele respt-
rattnre anfeciics bij proefdieren werd voortgezet, met 
primaire aandacht voor hechtingsfactoren (fimbriae). 
Aangetoond werd dat P jpnemnotropica stammen uit 
muis en Mastomys netaknsis humane rode bloed¬ 
cellen agglutineren, m tegenstelling tol stammen uit 
rat, hamster en gcrbil. Samen met de resultaten van 
het biochemisch onderzoek van siammcn uit verschil¬ 
lende diersoorten, suggereren de resultaten het be¬ 
staan van dicrsoort-specificiieit bij infecties door 

Tabel 2 

Routinematig bacteriologisch onderzoek proef¬ 
dieren, aantal kweken per diersoort (WM) 

diersoort 1988 1987 

1458 
743 
612 

1447 
80 

1 163 
1065 

476 
478 

10 

4 340 3192 

Tabel 3 

Po^Omtrtaaibocteriohfisckofkierzoek proefdieren, \ 
aantal 

QWISOOft 

muis 
rat 
cavia 
konijn 
mastomys 

kweken per diersoort (LPM) \ 

19M 

130 
13» 
157 
240 

-

665 

1987 j 

21 i 
623 i 
273 i 
301 i 
2S: 

1246 

Tabel 4 

Serdogisch onderzoek proefdieren per boeter ie-
groep of species (LPM) 

1988 1987 

Bacillus piliformis 
BJxv 

Pjpuliockfai 
SjiMiulifonnis 

587 
161 
549 

67 
224 

610 
40 

404 

25 

1588 

P' pnewnotropica bij knaagdieren. Overigens bezitten 
alle onderzochte stammen fanbriae. De resultaten van 
het in vitro onderzoek zijn echter in tegenspraak met 
die van het dierexperimenteel onderzoek, waarbij 
bleek dal stammen uit verschillende diersoorten in 
slaat zijn te koloniseren bij muis en rat. Een groot aan¬ 
tal Pasteurellaceae werd onderzocht door middel van 
gaschromatografische analyse van gemeihylccrde ccl-
wandlipiden, waarmee mogelijk verschillen nissen 
stammen uit verschillende diersoorten kunnen warden 
gevonden. 

Mede in verband met een grootschalige sanering 
van Eko-konijnen ten behoeve van de prnduktie van 
ATG, werd opnieuw een CRF-flora van het konijn 
ontwikkeld, nadat een vorige poging op besmetting 
met Parvo-vinis was gestrand. De eerder ontwikkelde 
CRF voor cavia's werd in dieren in isolatoren aange¬ 
houden en bleek op grond van cen beperkt aantal pa¬ 
rameter* niet in kwaliteit verminderd. De vanouds in 
Nederland bij de sanering van knaagdieren toegepaste 
CRF van muizen moet als verloren worden be¬ 
schouwd. Bij in het RIVM gekweekte SPF-muizcn en 
ratten werden, mogelijk door vermindering van de 
kwaliteit van de kolonisatie-resistente CRF, opmerke¬ 
lijke schommelingen gevonden in de niveaus van po¬ 
tentieel pathogene bacteriën in de darm. 
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Ten behoeve van verschillende proefdiergebnii-
kcnde imtdlingcii werd in toenemende mate gcadvi-
seerd ten aanzien van uitvoering van diagnostiek en 
screening van bacteriële infecties bij proefdieren. 
Voorts werd» mede m verband met toenemende sa* 
menwerking nissen het RIVM en andere instituten, 
meer ondenock op verzoek van derden verricht, ben 
bijdrage werd geleverd aan de binnenkort door de duit-
se proefdierkundige vereniging uit Ie geven herziene 
richtlijnen voor diagnostiek en screening van proef¬ 
dieren (Lisle von Nachweismethoden). 

Laboratoria! 
J.G.Vos 

i voor Pathologie (PAT) 

Het zwaartepunt van de werkzaamheden in het Labo¬ 
ratorium vour Pathologie ligt op ziektekundig onder¬ 
zoek in samenwerkingsverbanden met laboratoria uit 
de hoofdsectoren I en II. Het laboratorium heeft ook 
een ondersteunende taak bij de produknc van sera en 
vaccins en er worden adviezen gegeven o.a- voor de 
risKO-cvahiatic van toxische sloffen en geneesmid¬ 
delen. Daarnaast wordt onderzoek verricht in samen¬ 
werking met laboratoria in binnen- en buitenland. 

Tot de belangrijkste ontwikkelingen die gesigna-
leerd kunnen worden behoren! 
- toenemend beroep van builen op de in het laborato¬ 

rium aanwezige deskundigheid op het gebied van de 
proefdierpathologie 

- toegenomen belangstelling voor immunolherzpie van 
tumoren, onder meer door dr goede resultaten van 
BCG-RIVM bij de behandeling van blaastumoren 

- verhoogde vraag naar toxicologisch-pathologisch 
onderzoek, met name het aiherosclerose-onderzock 
en het onderzoek van milieuverontreinigende sloffen 

- grote (internationale interesse voor het immunotoxi-
cologische onderzoek 

- duidelijke belangstelling voor de morfologische diag¬ 
nostiek van infecties bij de mens via licht- en elec-
ironcnmicroscopisch onderzoek. 

Hieronder worden de hoofdlijnen weergegeven 
van het onderzoek dat in 1988 is verricht. 

Immunotherapie van tumoren 

In het verslagjaar is steeds duidelijker geworden dat 
het door het RIVM geproduceerde BCG gebruikt kan 
worden als aniitumor-middcl bij de behandeling van 
het recidiverend oppervlakkig blaascarcmoom. Thans 
word! de antitumorwerking van hel BCG-RIVM, in sa¬ 
menwerking met de afdeling Urologic, Sl-Radboudzick-
cnhuis, Nijmegen (prof.dr.E.MJ.Dcbruyne, dr.A.P.M. 
van der Mcijdcn en drs. M.P.M.Franscn), in drie klini¬ 
sche studies onderzocht. In iwcc studies wordt het 

BCG-RIVM kortdurend (gedurende 6 opeenvolgende 
weken) toegepast in vergelijkend onderzoek met mito-
mycine C en met BCG-Tïce. In de derde studie wordt 
het BCG-RIVM als zogenaamde "mamtenancc'-lhera-
pic gedurende ccn jaar toegediend. De goede resulta¬ 
ten bij de cenjaarsevahutie uit de eerste studie (BCG-
RIVM in vergelijking met mytomycine C) hebben gere¬ 
sulteerd m hel besluit om het BCG-RIVM (e registre¬ 
ren voor de toepassing bij oppervlakkige blaastumo¬ 
ren. In samenwerking met de afdeling RDI (Regi¬ 
stratie, Documentatie en Inspectie) werd veel 
aandacht besteed aan het opstellen van de benodigde 
registratiedocumenten. Een gedeelte van het preklini¬ 
sche en klinische onderzoek betreffende de intrave-
sicalc toepassing van BCG-RIVM werd door drs. 
A.P.M.van der Meijden bewerkt tot een proefschrift 
getiteld "Non specific immunotherapy with BCG-
RIVM in superficial bladder cancer". Promotoren 
waren prof.dr.EJ.Ruitenberg en prof.dr.E.MJ. De-
bruyne; corcfcrcnt was dr.W.H.dc Jong. Dit onderzoek 
wordt door mw.drs.EC.de Boer, als projectmedewerk-
ster bij het Laboratorium voor Pathologie, voortgezet. 
Het vervolg richt zich vooral op de immunologische re¬ 
actie van blaastumor-paliënten op de intravcsicalc 
BCG-toedicning en op de ontwikkeling van een goed 
dicrmodcl. 

Het onderzoek naar het mechanisme van de antitu¬ 
morwerking van BCG werd voortgezet zowel in het 
laboratorium-dicrmodel (het line 10 hepatocellulair car-
cinoom in de strain-2 cavia) als bij de spontaan 
voorkomende tumor bij het rund (plavciselcclcar-
cinoom van het oog) en het paard (sarcoid tumoren 
van de huid). Dit laatste onderzoek gebeurt in samen¬ 
werking met de kliniek voor Veterinaire Heelkunde 
(prof.dr.A.W.Kersjcs en dr.W.R.Klein) en de vakgroep 
Veterinaire Immunologie (dr.EJ.Hensen en drs. 
V.P.M.G.Ruttcn) van de Rijksuniversiteit Utrecht. Er 
werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar 
de antitumorwerking van het recombinant interlcukine 
2 in bovengenoemde tumorsyslemen. Met name in 
ccn pilot-study bij het rund kon bij een aantal dieren 
door middel van inlratumorale injectie tumorregressie 
geïnduceerd worden. De werking van het interlcukine 
2 werd verder bestudeerd in een aantal laboratorhun-
dicrmodcllcn. Dit cytokinc bleek regressie van het SL2 
lymphoma in de DBA/2 muis te induceren (onderzoek 
i.s.m. drs.R.Maas, prof.dr.W.den Otter, Pathologisch In¬ 
stituut, Faculteit der Geneeskunde, RU Utrecht). 

In het verslagjaar werd de reeds in gang gezette 
samenwerking in de regio Utrecht betreffende het kli¬ 
nische en experimentele tumorimmunologisch onder¬ 
zoek geformaliseerd mei de oprichting van de Werk¬ 
groep Tumorimmunoiogic. 

Chemotherapie van tumoren 

Hei onderzoek betreffende de chemotherapie van tu¬ 
moren richt zich op twee verschillende onderzoeksge¬ 
bieden, ;n wel de resistentic van tumoren voor cis-pla-
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tina (i.sjn. drJ.H.Schornagel en drs.C.PJ.Vendrik. af¬ 
deling Medische Oncologie, AZU, Utrecht; en mw.dr. 
AJH.J.Fichtingcr Schepman, MBL-TNO. Rijswijk) en 
de mogelijkheden om liposomen te gebruiken als dra¬ 
gersysteem voor cytostatka (i^jn. prof.dr.DJ.A. 
Crommclin en mw.drs.U.K.Nassander, Faculteit voor 
Farmacie, RU Utrecht; en dr.Q.G.CM.van Hoescl, en 
dr.L.G.Poels, Katholieke Universiteit Nijmegen). 

De biochemische karakterisering van de cis-plaü-
na-gevoelige en resistente cellijnen werd in het ver¬ 
slagjaar nagenoeg voltooid. Tevens kon met behulp 
van de kcmspinresonantie(NMR)-lechnick (i.s.m.dr.P. 
Seijens, afdeling Radiotherapie, AZU, Utrecht) een 
verschil gemeten worden in de energiehuishouding tus¬ 
sen de resistente en gevoelige tumor na cis-plan'na-be-
h indeling. 

In het liposomenonderzoek werd veel aandacht be¬ 
steed aan hel ontwikkelen van een diermodel voor het 
ovariumcarcinoom. Het onderzoek naar de farmacoki-
neliek van intraperitoncaal toegediend vrij of liposo-
maal cis-platma (i.sjr '.aboraiorium voor Ana¬ 
lytisch Residu-onderz' 4 :n het verslagjaar af¬ 
gerond. Alhoewel eer. .igerc verblijftijd van het cis-
platina gemeten kon worden bij liposomale "ver¬ 
pakking" van hel cis-platina, bleek de antitumor-ac-
tiviteil minder te zijn dan na toediening van vrij cis-pla¬ 
tina. Het onderzoek is thans dan ook gericht op de 
produktie van 'lekkende" liposomen. 

Toxicologie 

In het kader van het raamproject Cardiovasculaire 
Toxiciteit werd in het verslagjaar verder gewerkt aan 
de morfologische en morfometrische definiëring van 
het alhcTosckrosc-modcl in het konijn. Morfome¬ 
trische resultaten van verschillende types atherosclero-
lische vaatvcrandcringen bij het konijn werden gepre¬ 
senteerd op het 8th International Symposium on Athe¬ 
rosclerosis (e Rome. Een probleem bij het 
athcrosclcrosc-cmdcrzock met konijnen is de grote 
spreiding binnen de proefgroepen als gevolg van inter-
individucle gevocligheidsverschillen. Gebruikmakend 
van een inleclt-high-rcsponder-stam zal dit probleem 
hopelijk voor een belangrijk dee! worden opgelost 
(samenwerking met prof.dr.A.Bcyncn, Vakgroep Proef¬ 
dierkunde, RU Utrecht). Het eerste oriënterend experi¬ 
ment met een verdacht alherogeen mycotoxine, ergo-
tamine, werd afgesloten. Ook het gerenommeerde 
athcrosclerose-modcl, het Watanabe-konijn, een ge¬ 
netisch hypcrcholcstcracmisch konijn, komt mogelijk 
beschikbaar voor het RIVM nadat dit jaar door dr.A. 
Stalcnhocf (St.Radboudziekcnhuis, Nijmegen) om 
medewerking gevraagd werd voor morfologisch onder¬ 
zoek. Het atherosclerose-onderzoek in de spontaan hy-
pertensieve rat (SHRSP) werd voortgezet, waarbij ge¬ 
tracht werd de secundaire lever- en niertoxiciteit te re¬ 
duceren door cholesterol en vitamine D intermitterend 
in plaats van continu toe te dienen. In het verslagjaar 
werd een samenwerkingsverband gestart met dr.J.A. 

Jolcs (Vakgroep Nienriekten en Hypenensie, Acade¬ 
misch Ziekenhuis Utrecht) waardoor, voor het RIVM, 
een voor het alherosclerose-ondcrzoek mogelijk inter¬ 
essante rattesiam beschikbaar kwam. Deze "Nagase 
albuminacmische rat" (NAR) maakt geen albumine en 
ontwikkelt spontaan een hypcrcholcsteraemie en vaat-
verdikkingen. Een eerste inventariserend histopatholo-
gisch onderzoek bij verschillende leeftijdsgroepen 
werd uitgevoerd in het RIVM. Een onderzoeksvoorstel 
werd ingediend bij de Hartstichting. In dat onderzoek 
zal het RIVM participeren v.w.b. het pathologisch 
onderzoek. 

Met de aanschaf op het eind van het jaar van een 
nieuwe automatische beeldanalyse-unit, de IB AS, 
werd een belangrijke stap voorwaarts gezet naar de 
optimalisering van het morfometrisch onderzoek. De 
morfometrie zal met name intensief toegepast worden 
in het atherosclerose-onderzoek, in inhalatie- en immu-
noloxicologischc projecten en in het teratogeniteits-
onderzoek. 

In het kader van toxicologisch onderzoek van vocd-
selbestanddclen en verontreinigingen werd histopatho-
logisch onderzoek verricht in een subchrunisch experi¬ 
ment met het antioxidans propylgallaat. De prolifera-
licve niervcrandcringen, gezien in het subacute 
experiment met deze stof, werden in deze subchroni-
schc pro;f niet teruggevonden. In een subacute ralte-
proef met het mycotoxine ergotamine werd tot in de 
laagste dosering spiervezelverval in de staart waar¬ 
genomen, waarschijnlijk als gevolg van ischaemie 
door perifere vaatvcmauwing veroorzaakt door deze 
stof. In het subchronische experiment met ergotamine 
zal de no-cffcct-lcvel voor deze circulatiestoomis 
worden vastgesteld. In samenwerking met de vak¬ 
groep Proefdierkunde, RU Utrecht (drsJ.Ritskes-
Hoitinga; prof.dr.A.C.Beyen) werd een onderzoek ge¬ 
start naar de oorzaak van de bij ratten vaak op¬ 
tredende medullaire verkalking in de nier en de gevol¬ 
gen hiervan voor de nierfunctie. Dit onderzoek is van 
belang omdat bij het opsporen van nefrotoxische stof¬ 
fen dit fenomeen zou kunnen storen. Uit de eerste re¬ 
sultaten bleek dat deze nicrverkalking gepaard ging 
met lekkage van eiwit in de urine en dat de verkalking 
werd geïnduceerd bij toename van het diëtair fosforge-
haltc. 

De adviestaak ten behoeve van het Adviescen¬ 
trum Toxicologie, het Wetenschappelijk Comité Dier¬ 
voeding van de EG en het Veevoerderoverlegorgaan 
van het ministerie van Landbouw en Visserij nam dit 
jaar 400 manuren in beslag. 

Carcinogeniieitsonderzoek 

Tegen het eind van het verslagjaar zijn voorbereidin¬ 
gen in gang gezet voor het uitvoeren van een carcino-
genitcitsstudie met polycyclische aromatische koolwa¬ 
terstoffen (benz-pyreen) als rcfcrcnticstudie voor risi¬ 
coschattingen. Als gevolg van microbiologische be¬ 
smetting van procfdicrvcrblijvcn heeft het chronisch 

120 



HOOFDSECTOR I: MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE 

carcinogeniteitsonderzoek dat i.s.m. LCM wordt uit¬ 
gevoerd, vertraging opgelopen. Met de oplevering van 
een nieuwe dierstal (Dl) kunnen deze studies nu weer 
worden uitgevoerd. Daarnaast wordt i.s.m. LCM 
onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van de 
"Granuloma pouch assay" als alternatieve kort¬ 
durende in vivo test. 

Hydrobiologische toxicologie 

Op onderzoek naar de toxicologisch-pathologische res¬ 
pons van kleine laboratoriumvissen promoveerde 
drs.P.W.Wester tot doctor aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht met een proefschrift getiteld: "Toxicological 
pathology in fish: rn evaluation with two species and 
various environmental contaminants". Promotor en co-
promotor waren resp. prof.drJ.M.V.M.Mouwen en 
dr.J.G.Vos. De belangrijkste conclusies, nl. dat histo-
pathologisch onderzoek van gup en njstvis belangrijke 
informatie kan verschaffen omtrent de effecten van 
milieuverontreinigcnde stoffen op waterorganismen, en 
dat dit bovendien een gevoelig criterium kan leveren 
voor de beleidsmatige risicoschatting, hebben belang¬ 
stelling gewekt van o.a. DGM en de OECD-commis-
sie belast met deze problematiek. Thans zijn ontwik¬ 
kelingen in gang gezet om dergelijk onderzoek ook 
met de (inheemse) stekelbaars uit te voeren. 

In samenwerking met de Dienst Getijdenwateren 
(drs.A.D.Vcthaak, Ministerie van Verkeer en Water-
saat) werden pilotstudies verricht voor een onderzoek 
naar de carcinogene effecten van chemisch verontrei¬ 
nigd slib bij platvisscn, waarbij het RIVM zorg draagt 
voor de blootstelling aan .cfcrentiestoffen (EMD) en 
histopathologie van levers. 

In het kader van proefdierkwaliteitsbeheer is ge¬ 
constateerd dat een ernstige nieraandoening (glome-
ruloncfrosc, hematurie) waarschijnlijk de reden is 
geweest van achteruitgang van conditie en fokresulta-
ten in de viskolonic. Er zijn aanwijzingen dat de veran¬ 
dering van "milieu" (verhuizing naar de nieuwbouw) 
hierbij een rol heeft gespeeld. 

Inhalalie-toxicologie 

In samenwerking met het CIVO-Instituut TNO (Zeist, 
dr.P.Rcuzcl) werd een vliegas-experiment afgesloten 
waarbij ratten gedurende maximaal vier weken wer¬ 
den blootgesteld. In de longen werd een ontstekingsre¬ 
actie gezien bestaande uit een influx van alveolairc 
macrofagen. Analyses m.b.v. EDAX (energie dis-
persieve X-ray element-analyse) van vrije vliegaspar-
tikcls in de longen, en van partikels opgenomen door 
macrofagen, toonden aluminium en silicum aan, met 
verder cen wisselende samenstelling van natrium, ka-
lium, calcium, titaan, ijzer, zink, fosfor en zwavel. 

Om de effecten van semichronische expositie aan 
ozon bij verschillende species te bestuderen werden 
raticn, muizen en caviae gedurende twee maanden 
aan 0,4 of 0,8 mg/m3 blootgesteld. Na 2 maanden 

bleken er in de longen van alle species (irreversibele) 
fibrotische lesies te zijn geïnduceerd. 

Naar aanleiding van intoxicaties met NO2 bij de 
mens werd het dierexperimenteel onderzoek i.sjn. het 
NVIC voortgezet. Pathologische effecten in de longen 
werden gekarakteriseerd, gekwant'*'- ~d en in de tijd 
vervolgd. Tevens werd een no-effect-concentratic 
vastgesteld. Een onderzoek naar een mogelijke thera¬ 
pie met corticosteroïden werd gestart. 

Immunotoxicologie 

De ontwikkelingen binnen het immunotoxicologiepro-
gramma, dat in samenwerking met het Laboratorium 
voor Toxicologie wordt uitgevoerd en waarbij een 
toenemend accent wordt gelegd op effecten van xeno-
biotica op mucosalc afweer, hebben zich in de verslag¬ 
periode verder doorgezet Tevens werd aandacht ge¬ 
schonken aan disregulatie van het immuunsysteem lei¬ 
dend tot auto-immuniteit. Modelstoffen die daarbij 
werden gebruikt waren ozon, tributyltin-oxide en 
hexachlorobenzeen. In dit kader werd door de Stich¬ 
ting Technische Wetenschappen (Stimuleringsactie 
Toxicologie) een projectmedewerker-onderzoeks¬ 
medewerker toegekend voor een samenwerkings¬ 
project met Cl VO/TNO (Zeist). 

Een belangrijk resultaat dat werd behaald in een 
UTOX-projcct (samenwerkingsverband Utrechts Toxi¬ 
cologisch Onderzoek tussen CTVO/TNO, RUU en 
RIVM) was de vaststelling dat - in een experimenteel 
model - bronchialc hyperreactiviteit voor cholinerge 
stimuli - zoals bij CARA (chronische aspecifieke respi¬ 
ratoire aandoeningen) wordt aangetroffen en die geïn¬ 
duceerd kan worden door sensibilisatic voor xenobioti-
ca -door cellulaire immunologische processen tot 
stand kan komen. Dit gegeven verbreedt het inzicht in 
het pathogenctische mechanisme van het ontstaan van 
astma. 

De internationale validatiestudie voor immunotoxi-
cologische screening, die onder auspiciën van het In¬ 
ternational Programme on Chemical Safety (IPCS) 
wordt uitgevoerd, is formeel van start gegaan met als 
eerste modelstof azothioprine. In grote lijnen wordt 
hierbij de methodologie gevolgd zoals die in het RIVM 
werd ontwikkeld. 

Er is een samenwerking tot stand gekomen met de 
Frcie Universitat West-Berlijn (prof.dr.D.Neubert en 
dr.R.Stahlman) op het gebied van effecten van perina-
talc blootstelling aan xenobiotica, met name dioxine en 
acyclovii*, op (mucosalc) afweer. 

Voorts werd in het afgelopen verslagjaar in samen¬ 
werking met prof.dr.J.van der Leun (RUU) veel tijd be¬ 
steed aan het opstellen van een projectvoorstel voor 
ondcr/ock naar effecten van blootstelling aan ultravio¬ 
lette straling op weerstand tegen infecties. Dit onder¬ 
zoek valt binnen de door het RIVM te entameren ac¬ 
tiviteiten met betrekking tot de mondiale biosfeer. 

In het kader van het onderzoek naar mucosalc im¬ 
muniteit, dat in een samenwerkingsverband met de 
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vakgroep Veterinaire Immunologie van de RUU 
(prof.dr.E.J.Ruitenberg, drs.W.Bemadina, mw.drs.K. 
Mink, ir.H.K.Pamemier) wordt uitgevoerd, promoveer¬ 
de op 27 oktober 1988 laatstgenoemde tot doctor op 
het proefschrift "Mechanisms of immunologically medi¬ 
ated histopathology in the gut of mice infected with Tri-
chinella spiralis". Dit onderwerp werd in het Laborato¬ 
rium voor Pathologie bewerkt Als promotor en co-pro-
motor traden op resp. prof.dr.EJ.Ruitenberg en dr.H. 
van Loveren. 

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in het vakge¬ 
bied is de incorporate in de immuuntoxicologie van de 
meest recente inzichten in de immunologie met name 
pp het gebied van de functie van de thymus. Plannen 
zijn ontwikkeld om een model te construeren dat ge¬ 
bruik maakt van transgene ratten, waarmee immuno-
loxicologische effecten (en met name inductie van 
autoimmuniteit) zouden kunnen worden voorspeld. 
Mede om deze reden is dr.H.J.Schuurman (vakgroep 
Pathologie/Algemene Interne Geneeskunde, RUU) als 
adviseur bij PAT aangesteld. 

Post mor tale diagnostiek bij proefdieren 

Bij onvoorziene ziekte en sterfte van proefdieren 
wordt patholoog-anatomisch onderzoek verricht ten 
behoeve van het kwaliteitsbeheer van proefdieren, de 
vaccincontrole en ter beantwoording van vragen 
gerezen bij experimenteel onderzoek. Samen met ter 
beoordeling aangeboden weefselmonsters bedroeg het 
aantal inzendingen 1084, een toename met ruim 300 
ten opzichte van 1987. Onder de spontaan optredende 
ziekten eisten enteritisproblemen bij konijnen en peri-
natale juveniele sterfte bij inteeltcavia's extra aan¬ 
dacht op. 

In toenemende mate bl'jkt postmortaal onderzoek 
bij te kunnen dragen aan de beoordeling van het onge¬ 
rief waaraan proefdieren tijdens hun leven blootstaan. 
Met behulp .'an gegevens die pathologisch onderzoek 
verschaft wordt inzicht verkregen in een aantal oorza¬ 
ken van ongerief en kunnen maatregelen worden 
genomen om voortduren of herhaling ervan te voorko¬ 
men. Deze oorzaken zijn gelegen in huisvesting, voe¬ 
ding en verzorging van de dieren, maar ook in de 
wijze van uitvoering van experimenten (biotechniek) 
en het optreden van intercurrente dierziektes van in-
fccticuzc of nict-infectieuze aard. Het met behulp van 
postmortal patholoog-anatomisch onderzoek schatten 
van ongerief bij proefdieren is onderwerp van een 
nieuw project. 

Diagnostiek opportunistische infecties 

In dit project is gedurende het eerste jaar vooral de 
nadruk gelegd op scholing in de proefdierpathologie, 
en op histopathologische ondersteuning van experimen¬ 
teel werk geïnitieerd door het Laboratorium voor Para-
sitologic en Mycologie (Toxocara canis en Aspergillus 
fumigalus experimenten). 

Met betrekking tot de feitelijke invulling van het 
project is, in samenwerking met het Pathologisch Insti¬ 
tuut van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
(prof.dr.C.Meijer) een werkgroep opgericht dte zich 
zal gaan bezighouden met de diagnostiek van para¬ 
sitaire en mycotische infecties in humaan weefsel. Bin¬ 
nen dit project is mechanistisch onderzoek in voor¬ 
bereiding over het opportunistische karakter van Toxo-
plasma gondii bij de muis als diermodel. 

Ultrasiructureel virologisch en microbiologisch onder¬ 
zoek 

Het elcctronenmicroscopisch onderzoek in het kader 
van de diagnostiek en m.b.t. de ontwikkeling, verbete¬ 
ring en controle van vaccins t.b.v. diverse laboratoria 
van het RIVM werd gecontinueerd, en vooral t.a.v. de 
virologischc diagnostiek ook verder geïntensiveerd. 
Vermelding verdient met name het onderzoek betref¬ 
fende niet-kweekbare humane gastro-enteritis virus¬ 
sen en de hierbij betrokken virologische zuiverings- en 
conccntrcringstechnieken, en voorts de bijdrage in het 
onderzoek naar het oorzakelijke virus voor de zeehon-
densterfte en naar een feline retrovirus met HIV-
achtige eigenschappen. Veel tijd werd besteed aan de 
ultrastructurcle karakterisering van rabiesvirus uit de 
verschillende opwerkingsfasen van diverse partijen 
geïnactiveerd rabiesvirusvaccin, en voorts aan de mor¬ 
fologische karakterisering en controle van voor vaccin-
produktie te gebruiken continue cellijnen en eelbanken 
volgens de nieuwe WHO-richtlijnen. Verder werd in 
het verslagjaar een begin gemaakt met de ontwikke¬ 
ling en toepassing van in situ hybridisatie-technieken 
m.b.v. DNA/RNA-probcs voor de lichtmicroscopische 
detectie van met name virussen in weefsels. 

Ultrastructurcle immuno-goud-labelingsmethodie-
ken vormen een steeds belangrijker bijdrage in het 
onderzoek en deze methodes werden dan ook in het 
verslagjaar op uitgebreide schaal gebruikt ter karak¬ 
terisering van met name monoclonale antilichamen en 
ter lokalisatie van antigene epitopen bij diverse types 
virussen, bacteriën en parasitaire organismen. Bij dit 
immunocytochemische onderzoek konden nu ook 
meer uitgebreid dan voorheen de technieken van cryo-
fixatie en cryo-ultramicrotomie worden ingebracht 
dankzij het recent aangeschafte instrumentarium. 

Laboratorium voor Bacteriële 
Vaccins (LBV) 
J.Nagel 

Sinds 1986 zijn de bacteriële vaccinproduktie met 
proces-ondersteunend onderzoek (technical service) 
en de research-afdeling voor de ontwikkeling van 
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nieuwe of verbeterde bacteriële vaccins in één organi¬ 
satorische eenheid ondergebracht Een dergelijke con¬ 
structie maakt een optimale samenwerking tussen bei¬ 
de afdelingen mogelijk. Een derde afdeling binnen het 
laboratorium, de afdeling Immunologie, functioneert 
ook ten dienste var andere laboratoria in het RIVM. In 
het verslagjaar werd de nauwe samenwerking met 
het Bureau Ontwikkelingssamenwerking (BOS) voort¬ 
gezet met het oog op de Transfer of Technology m.b.t. 
de vaccinproduktie in bepaalde ontwikkelingslanden. 

In grote lijnen bleef het takenpakket van LBV 
ongewijzigd. Het behelst nog steeds: 
- bacteriekweken en opwerking t.b.v. produktie en 

onderzoek 
- zuivering van bacteriële componenten 
- zuivering van anti-thymocytenserum 
- technologisch en microbiologisch onderzoek als 

ondersteuning van genoemde taken 
- onderzoek naar nieuwe bacteriële vaccins, o.a. door 

toepassing van peptide- en saccharide-synlhese, re¬ 
combinant DNA-technieken en conjugatie-technolo-
gie 

- immunologisch onderzoek ter ondersteuning en 
onderbouwing van de ontwikkeling van nieuwe en 
verbeterde vaccins 

- serologisch onderzoek in het kader van vaccinatie 
en immuunsurveillance-studies 

- bereiding van immunologische preparaten tb.v. 
onderzoek in eigen en in andere RIVM-laboratoria 

Deze taken worden veelal in nauwe samenwer¬ 
king met andere laboratoria in het RIVM en daar¬ 
buiten uitgevoerd. 

Produktie en procesoptimalisering 

De in 1988 geproduceerde, en binnen LBV verder ver¬ 
werkte hoeveelheden halffabrikaten bacteriële vaccins 
staan vermeld in tabel 1; de geproduceerde hoeveelhe¬ 
den grondprodukten gereed voor verwerking binnen 
de Dienst Parenteralia en Media tot eindprodukt vac¬ 
cins of therapeutica zijn weergegeven in tabel 2. 

Een groot aantal kweken is voorts verricht ten be¬ 
hoeve van onderzoek binnen het eigen laboratorium 
naar gezuiverde vaccins tegen kinkhoest en bacteriële 
meningitis. 

Stock en autovaccins 

Eind 1988 is besloten de produktie van autovaccins te 
discontinueren, eensdeels omdat deze produktie op in¬ 
dividuele aanvraag van medisch-microbiologen op ge¬ 
spannen voet stond met de GMP-eiscn die aan de 
produktie van overige voor humaan gebruik bestemde 
preparaten moeten worden gesteld, en anderdeels om¬ 
dat er wetenschappelijke twijfel bestond aan de werk¬ 
zaamheid van zulke vaccins. Om deze laatste reden is 
ook de produktie van stockvaccins beëindigd. Mede¬ 
deling hierover is gedaan in het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde. 

BCG 

In verband met de toenemende vraag naar een gecon¬ 
centreerd BCG-preparaat ter behandeling van blaastu-
moren is een tweetal produktiecampagnes uitgevoerd 
teneinde een buffervoorraad op te bouwen. Bij de hui¬ 
dige produktiemethode blokkeren deze campagnes de 
werkzaamheden binnen de produktieafdeling van het 
laboratorium voor circa 4 maanden, ook al omdat het 
bij de produktie van BCG betrokken personeel niet ge¬ 
lijktijdig bij andere produkties mag worden ingezet. 
Wanneer met H.Lundbeck AB in Denemarken een 
contract over de marketing van dit BCG voor blaasin-
stillatie zal worden afgesloten, zal in verband met de in 
het contract voorziene omzet van dit produkt op korte 
termijn moeten worden overgegaan tot de installatie 
van kweekapparatuur met een aanzienlijk groter 
werkvolume dan 350 liter en van de bijbehorende 
downstream-processing-apparatuur. Los daarvan blijft 
nader onderzoek naar verdere optimalisering van de 
kweekcondities, en vooral van de vriesdroogcondities, 
geboden. Het in het nieuwe Gl -gebouw geplaatste 

TabelJ 

Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden halfprodukten bacteriële vaccins en toxoiden (in liters van aangegeven 
sterkte); LBV 

produkt sterkte 1986 1987 1988 

kinkhoestvaccin stam 134 
kinkhoestvaccin stam 509 
ruw tctanustoxoidc 
ruw difterietoxoide 

200IOU 
2U0 IOU 

50 Lf/ml 
175 Lf/ml 

85,6 
80,2 

1088 

' consistency runs op gewijzigd produktiemedium 

72,7+490* 

111,9 
103,8 

454* 
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Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden van grondprodukten bacteriële vaccins, toxoiden en ATG (in liters van 
aangegeven sterkte); LBV 

sterkte 1986 1987 1988 

kinkhoestvaccin mengcharge 200IOU 
gezuiverd tetanustoxoide 1000 Lf/ml 
gezuiverd difterietoxoide 2250 Lf/ml 
staphylococccn alfatoxoide 
choteravaccin 60x10» k/ml 
tyfusvaccin lOOx 10'k/ml 
H.influemae stockvaccin 5x10» k/ml 
Pneumococcen stockvaccin 5x10 * k/ml 
Staphylococcen stockvaccin 5x10 k/ml 
le BCG-vaccin 5xlO6 k.e./ml 
Ie BCG voor immunostimulatie 5xl07k.e7ml 
Ie BCG voor blaasinstillatie 5x10* k.c/ml 
autovaccins (aantal) 
ATG 10 mg/ml 

* consistency runs op gewijzigd produktiemedium 

102 

75.2 
9.9 

158 

403* 

803 
10,0 

363 
21 
29,0 

53,5 
30 
19,5 

-:•:-:•:-»:•>:-»:•»:-:•:-:•:•:•:-:•:<•:•>:•:•:•:-:•:-:•:•:•:•»:•>:•»>;«• 

nieuwe vriesdroogapparaat, met een aanzienlijk hoge¬ 
re capaciteit en betere sturingsmogelijkheden dan het 
tot nu toe gebruikte apparaat, lijkt op grond van een 
eerste droging een aanzienlijke verbetering. 

Difterietoxoide 

In het vorige jaarverslag is vermeld dat in een drietal 
consistency runs op een semi-synthetisch medium vol¬ 
gens Stainer difterietoxines van hogere zuiverheid wer¬ 
den verkregen dan bij produktic op het standaard 
produktiemedium volgens Linggood. Na toxoidering en 
zuivering door middel van ultrafiltratie lijken deze toxoi¬ 
den kwalitatief geheel vergelijkbaar met de routine¬ 
matig geproduceerde difterietoxoiden. Een tweetal in 
aanvullende consistency runs geproduceerde toxoiden, 
dat nog een eindzuivering moet ondergaan, bevestigt 
deze resultaten. 

E.colt recombinanten 

Aan het binnen het Laboratorium voor Bacteriologie 
lopende onderzoek naar de ontwikkeling van speci¬ 
fieke diagnostics voor tuberculose en voor syphilis is 
meegewerkt door het uitvoeren van een aantal kwe¬ 
ken van E.coli recombinanten op 7-liter schaal. De in 
deze kweken vastgestelde proccsconditics zijn vervol¬ 
gens gebruikt voor het met succes op 140- of 350-liter 
schaal kweken van deze door de Commissie ad-hoc 
Recombinant DNA voor grootschalig werk op G1LSP 
niveau ingeschaalde recombinanten. 

Ontwikkeling van nieuwe bacteriële vaccins 

Acellulair kinkhoestvaccin 
Er is de afgelopen jaren een vaccin ontwikkeld naar 
het voorbeeld van het Japanse acellulaire vaccin, be¬ 
staande uit chemisch gedetoxificeerd pertussis-loxine 
(PT) en filamenteus hemagglutinine (FHA). Dit type 
vaccin staat nu bekend als het "tweede generatie" 
kinkhoestvaccin. Met twee dergelijke Japanse vaccins 
(toxoide alleen of met toegevoegd FHA) werd in Zwe¬ 
den een placebo-gecontroleerde veldproef uitgevoerd, 
waarvan in 1988 de resultaten bekend werden. Beide 
vaccins toonden een zekere mate van bescherming te¬ 
gen kinkhoest, ongeacht toegevoegd FHA. De resulta¬ 
ten suggereren geen verbetering t.o.v. klassiek cellu¬ 
lair vaccin, hoewel er helaas geen directe vergelijking 
is verricht. 

Indien gewenst kan door het RIVM een dergelijk 
vaccin op produktieschaal worden bereid. 

Bovengenoemde resultaten noopten ons tot onder¬ 
zoek, in samenwerking met het Laboratorium voor 
Controle Bacteriële Vaccins en dat voor Bacteriologie, 
naar een zgn. derde generatie kinkhoestvaccin be¬ 
staande uit een liefst genetisch gedetoxificeerd PT en 
een tweede beschermende component. Getracht 
wordt door mutagenese de enzymatischc en/of recep-
torbinding-activitcit van het PT uit te schakelen. Het 
onderzoek wordt mede gefinancierd door het Praeven-
tiefonds en uitgevoerd i.s.m. National Institute of 
Hcalth/FDA, USA (dr.C.R.Manclark), Centraal Dierge¬ 
neeskundig Instituut te Lelystad (dr.R.Meloen) en de 
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Rijksuniversiteit ie Groningen (prof.dr.W.G.Hol). Het 
onderzoek naar de tweede beschermende component 
is breed georiënteerd. Er wordt een hybridomabank 
aangelegd tegen exotoxinen en oppervlakte-compo¬ 
nenten. Deze antigenen zijn c.q. worden in zuivere toe¬ 
stand geïsoleerd om door passieve en actieve immuni-
satie-experimenten hun beschermende werking aan te 
tonen zodat tz.t. een beslissing kan worden genomen 
over de optimale samenstelling van een derde gene¬ 
ratie kinkhoestvaccin. 

DKTPH-vaccin 

Verwacht wordt dat binnenkort door de Gezond-
iieidsraad een positief advies zal worden uitgebracht 
m.b.L de vaccinatie van zuigelingen tegen Haemo¬ 
philia influenza* type b (Hib), één van de drie hoofd-
verwekkers van bactcriële meningitis. Deze vaccinatie 
zou in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma 
moeten worden gecombineerd met de DKTP-vacci-
natie. Hierop vooruit lopend werd in 1988 door de 
Dienst Parenteralia en Media een menging uitgevoerd 
van DKTP-vaccin met door Praxis Biologies 
(Rochester, USA) ter beschikking gesteld Hib-anti-
geen. Dit antigeen is een conjugaat van Hib-oligosac-
charide, bereid uil het kapsel van de bacterie, aan een 
gemuteerd, niet toxisch difterie-toxine. Met dit pen-
tavalente DKTPH-vaccin zal, na een uitvoerige labora¬ 
toriumcontrole door het laboratorium voor Controle 
Bacteriële Vaccins, in 1989 een vaccinatie-onderzoek 
worden uitgevoerd. De medisch-ethische aspecten 
van dit onderzoek zullen vooraf door een onafhankelij¬ 
ke commissie worden getoetst. 

Vaccin tegen meningococcen-meningitis (nekkramp) 

In tegenstelling tot de groep A en groep C meningo-
coccen-polysacchariden is het kapseipolysaccharide 
van groep B meningococcen niet immunogcen bij de 
mens. T.a.v. groep B meningococcen worden alter¬ 
natieve vaccins op grond van buitenmembraan-eiwit-
ten (BME) en lipopolysacchariden (LPS) ontwikkeld. 
Deze componenten vertonen enige type-variabiliteil, 
zodat incorporatie van een aantal immunotypes BME 
en/of LPS nodig is om cen breedwerkend vaccin te re¬ 
aliseren. Het epidemiologische onderzoek om de preva¬ 
lentie van de verschillende immunotypes in diverse 
landen vast te stellen vindt plaats i.s.m. verscheidene 
nationale referentielaboratoria, o.a. het rcfcrcnticlab. 
voor bacteriële meningitis van de Universiteit van Am¬ 
sterdam. Op verzoek van de Wereldgezondheidsorgani¬ 
satie wordt voor dit doel door het RIVM een set mono-
clonalc antistoffen ter beschikking van andere landen 
gesteld. Onderzoek naar het vóórkomen en voorkó¬ 
men van de ziekte in de meningitis-bclt in Afrika vindt 
plaats m.b.v. subsidie van de EG, directoraat voor 
wetenschap en ontwikkeling, i.s.m. het Max Planck In¬ 
stituut voor moleculaire biologie, W-Berlijn (dr.M. 

Achtman). Het ligt in de bedoeling A polysaccharide-
conjugaat-vaccins op werkzaamheid te testen in Afri¬ 
ka, aangezien er behoefte beslaat aan dergelijke vac¬ 
cins in genoemde gebieden. 

Het uiteindelijk doel van een breedwerkend vaccin 
tegen meningococcen-ziekte kan alleen worden ver¬ 
wezenlijkt door de moderne biotechnologische moge¬ 
lijkheden te benutten van saccharide- en peptide-syn¬ 
these en recombinant DNA-lcchnologischc product¬ 
ontwikkeling toe te passen. Dit onderzoek neemt toe 
binnen LB V-verband en zal nog verder groeien. 

Een eerste synthetisch peptide-vaccin tegen 
B:lS:Pl.7,16-mcningococcen wordt door het RIVM 
ontwikkeld i.s.m. het Noordamerikaanse biotechnolo¬ 
gische bedrijf Praxis Biologies. Naar verwachting kan 
in 1989/90 daarmee klinisch onderzoek worden ver¬ 
richt. Binnen EG-verband wordt samengewerkt met 
de Universiteit van Southampton (drJ.E.Heckels) om 
de verdere wetenschappelijke basis te leggen voor ge¬ 
noemde vaccinontwikkeling. 

Gesubsidieerd door de WHO en i.s.m. de Univer¬ 
siteit Leiden (prof.dr.J.H.van Boom) wordt onderzoek 
verricht naar de mogelijkheid van synthetische saccha-
ride-vaccins gebaseerd op het lipopolysaccharide 
(endotoxine) van meningococcen. 

Vaccinontwikkeling tegen pneumococcen-ziekte 

De bestaande multivalente pneumococcen-polysaccha-
ride-vaccins voldoen niet in alle opzichten bij risico¬ 
groepen als jonge kinderen, immunodefïciënte patiënt¬ 
en, e.a. 

De ontwikkeling van polysaccharide-eiwit-con-
jugaat-vaccins tegen de zgn. pcdiatrischc pneumococ-
cen-types is in gang gezet. Dit betreft de serotypen 3, 
6B, 14,18,19 F, 23 F, welke door een aantal Noord¬ 
amerikaanse vaccinbedrijven tot conjugaat-vaccins 
worden ontwikkeld. Het ontbreekt ons in Nederland 
echter aan de benodigde informatie over de prevalen¬ 
tie van de verschillende pneumococcen-serolypes van 
luchtweginfectieziekten, waartegen de vaccins voor-
lamelijk worden ontwikkeld. In samem 'erking met 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Utrecht 
(Dr.A.Fleer/dr.J.Roord/dr.B.J.M.Zegers, dr.G.T. Rijk¬ 
ers) en de vakgroep Microbiologie van de Universiteit 
Ulrccht (prof.dr.J.Verhoef, dr.H.Snippc) is een poly-
saccharide-werkgroep opgericht om de problematiek 
in kaart te brengen. 

Onderzoek aan cen model-pncumococccn-poly-
saccharide-vaccin wordt door het Pracventiefonds ge¬ 
subsidieerd en uitgevoerd in het WKZ i.s.m. het RIVM. 

Serologie 

In 1988 kwamen sera beschikbaar uit een vaccinatie-
onderzoek dat i.s.m. het Institute of Medical Research 
te Madang, Papua Nieuw Guinea, door dr.B.Brabin 
met DKTP-vaccin van het RIVM werd uitgevoerd. 
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Het onderzoek was voornamelijk gericht op de re¬ 
spons op de kinkhoest- en poliocomponent van het 
vaccin. Met de sera kon worden vastgesteld dat m.b.t. 
de anti-kinkhoestrespons na de vaccinatie veel antistof¬ 
fen gericht tegen de buiteiunembraan-eivltten en te¬ 
gen type 2-fimbriae en weinig antistoffen tegen pertus-
sistoxme en tegen type 3-fimbriac werden gevormd. 
Een duidelijke stijging van de antistofniveaus vond 
plaats na de tweede vaccinatie. Eenzelfde conclusie 
werd getrokken m.b.t. de anti-polio-antistoftiters, die in 
de Unit voor Controle van Virusvaccins werden 
bepaald. Naar de persistentie van de antistoffen is 
geen onderzoek verricht. 

De door Hendriksen e s . ontwikkelde toxine-bin-
dingstest voor de bepaling van difterie- en tetanusanti-
stoffen blijkt beter met de toxine-ncutralisitie-test cor¬ 
responderende uitslagen te geven dan de toxoide-
ELISA. Daarom werden met een micro-variant van 
deze test de nog beschikbare sera ">n de peilstation-
sonderzoekingen 1980 en 1985 opnieuw onderzocht. 
De test werd eveneens toegepast als vervanging van 
de toxine-neutralisatieproef in muizen, waardoor het 
gebruik van deze proefdieren sterk kon worden ver¬ 
minderd. Slechts in enkele bijzondere gevallen zal de 
in vivo proef nog worden gebruikt. 

lmmunochemie 

Het voor de vroegtijdige rubella-diagnoslick van virus¬ 
infecties bij o.a. zwangeren noodzakelijke anti-Fcr-se-
nim werd op de gebruikelijke wijze geproduceerd. De 
voor de immunisatie benodigde Fc-fragmenten van hu¬ 
maan immunoglobulinc werden nieuw gezuiverd en 
voor toekomstig gebruik gevriesdroogd. 

Geconjugeerde antistofpreparaten werden t.b.v. im-
muno-fluorcsccntie en immuno-cn/.yme-reacties even¬ 
als in voorgaande jaren bereid voor gebruik in en 
buiten het eigen laboratorium. 

Laboratorium voor Geïnactiveerde 
Virusvaccins (GW) 
E.C.Bcuvery 

Vrijwel alle activiteiten in het laboratorium staan in di¬ 
recte relatie met cel- en viruskweken in homogene 
systemen. Deze systemen worden toegepast voor de 
produktie van geïnactiveerd polio- en rabiesvaccin en 
voor door cellen afgescheiden "biologicals". Deze 
produkties worden op grote schaal (1000 1) en pi-
lotschaal (50 1) uitgevoerd. Het is de afgelopen jaren 
steeds duidelijker geworden dat het zgn. "down 
stream part" van produktieprocessen voor biologicals 
een grote samenhang vertoont met het zojuist genoem¬ 
de "upstream part" van deze processen. 

In het recente verleden zijl de cel- en viruskwe¬ 
ken uitsluitend batchgewijs uitgevoerd. Momenteel be¬ 
staat een sterke tendens om continue (pcrtusic-)sys-
temen voor de kweek van cellen en virussen toe te 
passen. Dergelijke systemen lenen zich goed voor me¬ 
diumwisselingen en de condities in de bioreaclor zijn 
beter beheersbaar. Bovendien zijn de bioreactoren 
compacter. De configuratie van het kweekvat is ech¬ 
ter nog niet optimaal; zowel verbeteringen van de 
werking van het spinfiltcr als de aeratic zijn punten 
van onderzoek. Het kweekvat is onlosmakelijk ver¬ 
bonden met oen meet- en regelsysteem. In samen¬ 
werking met Contact-Flow BV en GEFA GmbH werd 
een nieuwe generatie gecomputeriseerde meet- en 
regeleenheden ontwikkeld. 

Bij de ontwikkeling van zuiveringsprocedures 
wordt gestreefd naar behoud van de natieve conforma-
tie van het te zuiveren virus of eiwit. Dit streven kan 
slechts worden gerealiseerd wanneer analysemetho¬ 
den worden geïntroduceerd waarmee informatie over 
de conformatic van biologicals kan worden verkregen. 
Biologicals, met name monoclonale antistoffen, zijn in 
gezuiverde toestand minder stabiel dan hun polyclo-
nale equivalent. Eveneens wordt het effect van toe¬ 
voegingen onderzocht waarmee het stabiliteitspro-
bleem kan worden opgelost. 

In de huidige produktiefaciliteit (U3 groen en geel) 
werd in 1988 een aantal verbeteringen aangebracht. 
Door deze verbeteringen kunnen gelijktijdig drie pro¬ 
dukties van biologicals onder beter gedefinieerde 
OMP-conditics plaatsvinden. 

In het vorige verslag werd vermeld dat een begin 
is gemaakt met de realisatie van een geheel nieuwe 
produktiefaciliteit van het laboratorium. Het voorlopige 
ontwerp kwam in juni 1988 gereed en omvat twee 
"straten", waarin geïnactiveerd poliovaccin en door 
cellen afgescheiden biologicals onder GMP-condities 
kunnen worden geproduceerd. Tevens zijn in de nieu¬ 
we faciliteit ruimten voor de opslag van "cell banks", 
zaaivirussen en bulkprodukten, voor het verrichten van 
in-process controles en voor een "supervisory" com¬ 
putersysteem ondergebracht. Dit laatstgenoemde sys¬ 
teem zal als een "produktie-inforrnatie-rnanagernent-
systeem" gaan functioneren. Met de bouw zal in 
maart 1989 worden begonnen en deze zal medio 1990 
zijn afgerond. 

De zojuist genoemde onderwerpen zullen onder¬ 
staand meer in detail worden toegelicht. 

Produktie geïnactiveerd poliovaccin 

In 1988 werden 10 monovalente pools geproduceerd 
(tabel 1) en werden één partij trivalente bulk (neder-
landse samenstelling) en drie partijen trivalente bulk 
(buitenlandse samenstelling) gemengd (tabel 2). In alle 
gevallen werd uitgegaan van één aap, waarbij de nie¬ 
ren cxtracorporaal werden getrypsiniseerd. In fig. 1 
wordt ccii overzicht gegeven van de gemiddelde op¬ 
brengst van monovalente vaccinpools over 1985-1988. 
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Tabel! 

Produktie monovalente vaccinpools in 1988 

produktieruns doses (x 10 *) 
type aantal locaal gcmidd. aantal/run 

1 8 3 565 446« / 446b 
2 3 6928 2309 / 1155 
3 2 6412 3206 / 802 

1 nederiambe samenstelling (40-4-8 DU/dosis). 
^buitenlandse samenstelling (40-8-32 DU/dosis). 

Tabel 2 

Menging trivalente bulks in 1988 

aantal 
1 
3 

Menging 
samenstelling" 

40-4-8 
40-8-32 

a aangegeven in DU/dosis. 

doses (xlO3) 
totaal 
1800 
1720 

Figuur 1 

Poliovaccinproduklie (nederlandse samenstelling) in 
1955 t/m 1988 

Aantal doses (in min.) 
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Uit dit overzicht blijkt dat de opbrengst van de mono-
valcntc type 2 en 3 pools een duidelijke toename ver¬ 
toont en dat deze toename van de type 1 pools minder 
uitgesproken is. Dit punt zal nader worden onderzocht. 

In het vorige verslag werd melding gemaakt van 
onderzoek aan nieuwe an:J/scmethoden en aan de 
verbetering van de stabiliteit van de type 1 component 
van het vaccin. De meest relevante resultaten worden 
hierna beschreven. 

Karakterisering van de viruspool na zuiver ing 
Reeds werd vermeld dat de type 1 viruspool relatief 
veel procapside bevat en dat de aanwezigheid van 
deze intermediair minder gewenst is. Eén type 3 virus¬ 
pool weid onderzocht op aanwezigheid van procap-
side. Deze pool bevatte nauwelijks procapside. In hoe¬ 
verre deze waarneming karakteristiek is voor de type 
3 stam zal nader onderzocht woiden. 

Nader onderzoek van het effect van de zuiveringsstap-
pen 
Uit voorlopig onderzoek blijkt dat serumeiwitten door 
DEAE-Sephadex A50 voor 70-80% onder fysiologi¬ 
sche omstandigheden worden gebonden. Er zal wor¬ 
den onderzocht of het concentraat zonder vooraf¬ 
gaande gelfiltratie via DEAE Sepharose Fast Flow in 
één stap voldoende kan worden gezuiverd, waarbij ge¬ 
bruik wordt gemaakt van zowel het ionenwisselings-
als het gelfiltratie-effect van dit kokmmatcriaal. 

Introductie van nieuwe in process controle-bepalingen 
Het poliovaccin wordt gekwantificeerd met een D-anti-
geenbepaling, die wordt uitgevoerd met de ELJSA-
techniek. Als antiserum wordt een polyclonaal serum 
gebruikt. Er zijn ook monoclonale antistoffen gericht te¬ 
gen D-ag type 1, 2 en 3 beschikbaar. In enkele 
gevallen bestaat een minder goede correlatie tussen D-
ag-gehalte en potency in ratten. Onderzocht zal 
worden in hoeverre de toepassing van D-ag-specifieke 
monoclonale antistoffen in de ELISA een verbetering 
van de correlatie met de in vivo bepaling tot gevolg zal 
hebben. 

De antigene activiteit van verschillende mono-
valente vaccins werd bepaald in een "antibody binding 
test" en met behulp van de ELISA-techniek. In de an¬ 
tibody binding test wordt specifiek het D-ag gemeten 
dat verantwoordelijk is voor de inductie van neutrali¬ 
serende antistoffen. De metingen met behulp van bei¬ 
de tests gaven hetzelfde gehalte aan D-antigeen in re¬ 
cent geproduceerde en lang bij 4 ° C bewaarde vac¬ 
cins. Met beide bepalingsmethoden wordt dus 
specifiek het D-ag gemeten. Er bestaat dus geen en¬ 
kele aanleiding de ELISA te vervangen door de anti¬ 
body binding test. 

De extinctie-coëfficiënt (E260, 1%) van poliovirus 
bedraagt 74 en het gegeven dat E260/E280 van een 
zuiver viruspreparaat 1,7 is, kan worden gebruikt als 
een eenvoudige en snelle in-process controle van de 
virussuspensie na de ioncnwissclingsstap, waarmee 
zowel de zuiverheid als de concentratie van de virus-
suspensie kan worden bepaald. 

Vergroting van de stabiliteit van hel vaccin 
Uit een vergelijkend onderzoek van verschillende con¬ 
dities tijdens de inactivering is gebleken dat de forma-
line-concentratie van invloed is op de stabiliteit van de 
type 1 vaccincomponent. 
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Prodmktie geïnactiveerd rabiesvaccin op 
cellen 

honóenkr-

In 1988 werden drie partijen geïnactiveerd rabiesvac¬ 
cin geproduceerd op hundcmcrcellcn met de Pittman 
Moore vgusstam. De laatste routinematige produktie 
van dit vaccin vond plaats in 1984. 

Binnen het kader vat het produküevoonchrift wer¬ 
den enkele optimalisaties ingevoerd, waardoor een 
aanzienlijk be'er vaccin is geproduceerd. Door gebruik 
te maken van rccirculalie van het celkwcckmedhim 
werden hogere eekudttheden bereikt. Tijdens de vmis-
kweek werd bij de eerste twee partijen gebruik ge¬ 
maakt van het conventionele balchgewijze oogstprinci-
pe, terwijl bij de derde partij het continue perfusie-
systcem werd toegepast. Bij deze laatste partij werd, 
naast een hogere virusantigcenopbrengst, tevens een 
gunstiger rat» glycoproteine (verantwoordelijk voor in¬ 
ductie VMI neutraliserende antistoffen) l.o.v. nucleopro-
teïne aangetroffen, hetgeen wijst op produktie van 
meer intacte virusdeeltjes. 

De beschermende werking (NIH-waarden) van al¬ 
le partijen is in vergelijking met vroegere produkties 
uitzonderlijk hoog. De toename van NIH-waarden van 
het vloeibare vaccin naar het gevriesdroogde vaccin 
duidt op een mogelijke reconstitutie van het virus tij¬ 
dens het vricsdroogproces. Tabel 3 geeft een over¬ 
zicht van de antigeengehaltes (EUSA en SRD), werk¬ 
zaamheid (NIH) en aantal dose: van de geprodu¬ 
ceerde partijen. 

Produktie geïnactiveerd rabiesvaccin op Veroceüen 

In de afgelopen periode werd het onderzoek aan het 
produktieproces van het vaccin op Verocellen afge¬ 
sloten. Een "outline" van het proces is in het vorige 
jaarverslag beschreven. Een begin is gemaakt met het 

onderzoek van de consistentie van het produktie-
proces op 50 1 schaal. Naar verwachting zal een partij 
vaccin, die op deze schaal wordt aangekweekt, uit ten¬ 
minste 25000 doses bestaan. Op dit moment worden 
voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van een 
fase 1 trial bij vrijwilligers. 

Produktie monoclonale antistoffen 

Ook in 1988 werden enkele partijen monoclonale an¬ 
tistoffen geproduceerd voor derden. Voor deze produk-
ties werd gebruik gemaakt van het continue perfusie-
systeem in 40 Hier bioreacioren. De kwecksupema-
tanten werden m.b.L crossflowfïltratie geclarificcerd 
en geconcentreerd, waai bij gemiddeld 20% verlies op¬ 
trad. Tabel 4 geeft een overzicht van de geprodu¬ 
ceerde partijen. 

Zuivering, stabiliteit en karakterisering van monoclo¬ 
nale antistoffen 

Voor de zuivering van in vitro geproduceerde monoclo¬ 
nale antistoffen wordt in het laboratorium gebruik ge¬ 
maakt van chromatografische scheidingsmethoden. 
Hierbij wordt beoogd produkien te verkrijgen die qua 
zuiverheid geschikt zijn voor toepassing bij de mens. 
Ab eerste stap wordt geconcentreerd kweeksupema-
tant routinematig m.b.v. proteïne A gezuiverd. Dit le¬ 
vert vrijwel 100% gezuiverd IgG op. Om rund-IgG 
van (monoclonaal) muis-IgC te scheiden, wordt als 
tweede stap ioncnwisselmgschromatografie toegepast. 
Afhankelijk van de ladingseigenschappen van het mo¬ 
noclonaal wordt gebruik gemaakt van een ankmen- of 
katkmenwisselaar. De optimale zuivcringsomstandighe-
den (bindings- en chitiebuffers, type kmcnwisselaar) 
dienen voor ieder monoclonaal te worden uitgezocht. 
Voor zuivering op gramschaal wordt gebruik gemaakt 

Tabel 3 

Antigeengehalte (EUSA en SRD). werkzaamheid (NIH) en aantal doses rabiesvaccin geproduceerd op hondenier-
cellen in 1988 

partij EUSA 
a-glyco a-nucleo 

SRD" NIH aantal doses 

21,0 

2 1 ^ 
22,0 
15,6 
16,7 
10,8 

1 SRD werd uitgevoerd in de Unit Controle Virusvaccins 

R 88-49 A 
B 

R 88-50 A 
B 

P 88-51 A 
B 
C 

7.4 

4,8 
5.9 

13,6 
14,0 
10,2 

6,2 
5,2 
5.7 
63 
7.0 
6.4 
5.9 

; • ; • : • : • : • : • : • : • : • ; - : • : • : • : • : - : • • . • : • : • : 

21,7/374 
7.4 

16.6 
16.1 
15,3 
24,0 
18,7 

148 
259 
491 
511 
270 
168 
217 
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van een vierkolommen BioPikX-systeem beslaande uit 
Protene A Sepharae. Sephadex G25. Q- of S-
Scpbarac en Scphadex G2S kolommen- Met dit com-

sysleem woidt het zuiveringsproces 
ondtr ascetische omstandigheden uitgevoerd en wordt 
per cyclus (én gram monoclonale antistof gezuiverd. 

« • * i - • • • t , 1 , , , - , , - - —.:. 

noewd oe lucroovcn Descnrevcn zuti 
dure in piimipc geschikt is voor alk monoclonale an¬ 
tistoffen van IgC-origine, is reeds gebkken dal een 
aantal monoclonakn zo instabiel is dat zich reeds tij¬ 
dens de zuivdwg piuWeinen voordoen. DU gekit roet 
name voor RTV9. een RIVM-produkt dat eveneens be¬ 
stemd is ab iherapemicum bij de behandeling van 
transpUntaal-afstotiiig. Momenteel wordt getracht pre-
cipiube van dk monocfcmaal te voorkomen door bij de 
zuivering stabilisatoren toe K voegen. Voorts zal de 
stabihtcit van het gezuiverde prudukt onderzocht 

Om cen goede karakterisering van gezuiverde 
monoclonakn ie bewerkstelligen, wordt gebruik ge¬ 
maakt van diverse technieken, waaronder ELJSA, 
SDS-PAGE. iso-elcctiische focussering, FACS-ana-
lyse, analytische gdfiltraue, affinileitsbepalingen, fluor¬ 
escentie-polarisatie en circulair dichroisme. Dezelfde 
technieken zullen worden gebruikt om de stabiliteit 
van cen aantal monockmakn (waaronder WT 31 en 
RFV9) te onderzoeken ab functie van de bewaarom-
standigheden. Onderzochte variabelen hierbij zijn OJ . 
de pH, km-sterktc, temperatuur en de toevoeging van 
stabilisatoren. 

Automatisering 

De ontwikkeling van een nieuwe gecomputeriseerde 
meet- en regeleenheid voor bioreactoren (CF 1000), 
welke in 1987 werd gestart, resulteerde in 1988 in de 
plaatsing van een tweetal prototypes in het laborato¬ 
rium. De prototypes zijn gebruikt enerzijds om het ont¬ 
werp op functionaliteit en betrouwbaarheid te testen, 
anderzijds om toekomstige gebniikcn met het concept 
vertrouwd te maken en voor trainingen van derden. 
Op grond van de ervaringen werd een definitieve 
keuze gemaakt voor de behuizing van de meet- en 
regekenheid m de technische uitvoering van het 

systeem. Het sufiwafc-ooncept onderging geen grote 
wijzigingen. Inmiddels zi^i twee van de drie oor-
spmnkchjk gebouwde prototypes omgebouwd en eind 
1988 in de afdeling Produküe en Produkne-ontwikkc-
lmg n gebnuk genomen. De eerste crvaraigcn geven 
u n dat net systeem veel mrannatie vencnan wcJke 
cen nieuwe impuls kan vonncn voor verdere in*!"^*!!-
satie van de kweekpfoecsseu. De flexibiliteit van het 
systeem is dusdanig dat ook optimalisaties gcican-

In 198S werd parallel aan de ontwikkeling van de 
CF 1000, welke vooral bedoeld is voor grotere produk-
tie-cenheden, een systeem ontwikkeld (CF SOO) pri-
maar bedoeld voor zgn. bcnchlop-focinicn. Karakte¬ 
ristiek voor de CF SOO zijn de veel compactere bouw¬ 
wijze en net goeddeels ontbreken van de SCTVKC unit 
(natte gedeelte). Wezenlijk is echter ook dat l.o.v. de 
CF 1000 zowel software-concept als bediening vrijwel 
ongewijzigd zijn. 

Ten behoeve van de nieuw te bouwen produkticfa-
ciliteit voor het laboratorium werd in 1988 een begin 
gemaakt met het opstellen van een awomatiserings-
visie. Hierin staan centraal integratie van produktiege-
gevens, mformaticbehcersmg en gebruik van infor¬ 
matie voor processturing. Concreet werd, te zanten 
met Vobnac-Nctworks. een aanvang gemaakt met het 
opstellen van een advies voor netwerkbekabeling 
welke 'm de nieuwbouw dient ie worden gerealiseerd. 
In 1989 zal dit advies cen vervolg moeten krijgen in 
cen compleet mformatieplan en het begin van de reali¬ 
sering. 

Optimalisatie bioreactor 

Het kweken van dierlijke cellen in geroerde bioreac¬ 
toren wordt o.a. gelimiteerd door de werking van het 
perfusiesysteem (spinfiltcr) en de zuurstofoverdracht 
naar het kwcekmedhim. Ten behoeve van de optimali¬ 
satie van het spinfilter werden kweekexperimenien uil-
gevoerd met een nieuw geconstrueerde holle as en 
nieuwe filtcrmatcrialen. In kleine reactors zijn de tot 
dusverre behaalde resultaten bevredigend. Ter inventa¬ 
risatie van de zuurstofoverdracht in de huidige bioreac¬ 
toren zijn metingen gedaan om de kla (volumetrischc 

«iWyW/inAWJWiVL-.-AA««W«flW^AMVWW^^ 

Tabel 4 

Geproduceerde partijen monoclonale antistoffen in 1988 

code volume 
kweeksupematant 

conc. 
(fg/ml) 

volume 
concentraat 

conc. 
(ng/ml) 

opbrengst 

(8) 

C1539 
C1545 
C1591 

3001 
2901 
5301 

168,3 
191,5 
130,0 

C1592 5001 159,8 

13,01 
19,81 
32,01 
40,01 

2 876 
2 450 
1265 
1269 

37,4 
48,5 
40,5 
50,8 
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iDfoumhaclBscocfRcicm) ie bepalen. Hierbij 
de invloed nagegaan T M verschillende onder-

ddcii (bijv. surface senior, draught lube» vcrscbil-
lende loerder-types) die in het vat waren gemonteerd. 
Een aantal onderdelen is levens tijdens celkwcken 
getest; hoewel hjermee een verbeterde zuurstofovor-
dracht bereikt kon worden» traden bijkomende proble¬ 
men op ten $evolg£ VMI shear (mechanische krach-
ten). 

Het komende jaar zal een begin gemaakt worden 
mei de studie naar inzetbaarheid van een ander type 
reactor de airlift reactor. Het unJciauck vindt plaats 
in een samenwerkingsverband met de Landbouwuni-
vcrsilctt Wagcningcii (prof-Tl ainpci). Dit type reactor 
knwiukt zxh door een verbeterde zuurstofoverdracht 
en het ontbreken van een roerder, maar kent ab 
nadcd vcjhuogde shear lengevolgc van opstijgende 
luchtbellen. 

Om neer nuormatie ie verkrijgen over de conditie 
van de cellen tijdens een kweek is het gewenst meer 
parameters on-line te kunnen bepalen. Zo kunnen bij¬ 
voorbeeld kennis van de zuurstofconsumptie en kool-
zuurproduktie inzicht geven m het cdmctaboKsme. In 
samenwerking met het LOC (dr.ir.Dc Jong) is een ex¬ 
periment uitgevoerd, waarbij een quadrapool mas-
saspectronieter gekoppeld is aan een 3 liter reactor 
om afgas-anaryse uit te voeren. De eerste resultaten 
duidden erop dat een dergelijke koppeling goed func¬ 
tioneert en interessante meetresultaten kan opleveren. 

Amigemcaniers 

Doel van het onderzoek is te komen tot goed ge¬ 
definieerde structuren waarin membraangebonden an-
tigenen (in het algemeen (glyco)proteincn van baclc-
riële of virale oorsprong) op een zodanige manier aan 
het immuunsysteem aangeboden worden dat een be¬ 
schermende respons wordt geïnduceerd. De nadruk 
ligt hierbij sterk op de karakterisering van de gemaak¬ 
te structuren. Als model-eiwit wordt voornamelijk het 
porie-eiwit van Neisseria gonorrhoea* gebruikt. 

De fysisch-chemische karakterisering van iscoms 
is voortgezet. Met technieken als kleine-hoek-röptgen-
verstrooiing, scanning-calorimetric en fluoresccniicpD-
iarisatie is informatie verkregen over de structuur van 
iscoms. Iscoms lijken complexe, micellairc, rigide 
structuren zonder ingesloten volume. 

De analyse van Quil A (de adjuverende compo¬ 
nent van iscoms) is voortgezet. Er is gewerkt aan een 
kwantitatieve HPLC-bepalmg. Quil A van versch I-
lende fabrikanten is vergeleken (samenstelling en he-
molytische activiteit). HPLC-patroncn lieten kleine ver¬ 
schillen zien. De hcmolyüsche activiteit van Supcrfos 
Quil A was ongeveer 25% lager dan die van Iscotcc 
QuilA. 

Enkele andere adjuvantia en hun vermogen om 
deeltjes te vormen waarin anügenen kunnen worden 
ingebouwd, zijn bestudeerd: amfolcricinc B en cen 
cholaal-dcrivaal. Er konden deeltjes van 50 nm 

gevonnd woiden, bestaande uit amfoiericuic B en cho-
icslcrybulfaaL De adjuverende potentie van deze 
deeltjes is nog niet getest. Gonococcen porie-eiwii 
complexen die het choiaat-dcrivaat bevatten ("ALPOt-
dttergens complexen") bleken even inununogcen ab 
iscoms. 

Er is een begin gemaakt met een uitgebreide serie 

cryoppDtectaniia en rcstvochtgchalie wovdt bestu¬ 
deerd als functie van fysische stabiliteit en biologische 
activiteit. 

Daarnaast is gepoogd de toxiciteit van iscoms te 
vciroinucicji zwidci de adjuverende wei king aan te 
tasten. Pilot-experimenten duiden erop dat dat moge¬ 
lijk is door iscoms te verpakken in multilamcllaire vesi¬ 
cles. 

Tenslotte ïs voor derden enig werk verricht op het 
gebied van v<rpilrktn vwn nMcrornokc.uteri in collot* 
dak systemen (nmwglycolipiden in liposomcn, RNase 
in liposomcn en mciungococccn peptide n iscoms). 

Laboratorium voor Levende 
Vaccins (LLV) 
ADJ^anttega 

Het Laboratorium voor Levende Vaccins produceert 
het drie-componenten-vaccin tegen bof, mazelen en ru¬ 
bella (BMR) met een licentie van de amerikaanse fir¬ 
ma Merck Sharp êc. Dohme (MSD) en verder het 
monovalente rubellavaccia Naast de vacemproduktie-
taak doet bet laboratorium onderzoek naar optimale 
vaecmatiestratcgieën en voert het de effect-evaluatie 
van de gevolgde vaccinatiestrategie voor BMR vaccin 
uit. 

In 1987 is het BMR-vaccin opgenomen in het 
Rijksvaccinatie-programma met een vaccinatie van al¬ 
le kinderen op de leeftijden van 14 maanden en 9 jaar. 
Dit vaccinatieprogramma vervangt de in 1974 inge¬ 
voerde nibellavaccmatie van alleen 11-jarige meisjes 
en de in 1976 ingevoerde mazeknvaccinaiie op 14 
maanden van alle kinderen. Alleen voor de jaren 1987 
en 1988 werd nog als overgang een vaccinatie van 11-
jarigc meisjes met rubellavaccm uitgevoerd. Verder 
zal voor de jaren 1987, 1988 en 1989 cen inhaalcam-
pagne voor 4-jarige kinderen uitgevoerd worden. 

Prodidaie 

Het vernieuwde produktiegcbmiw voor het BMR-vac¬ 
cin is in april 1988 bouwkundig en installatie-technisch 
opgeleverd. De nodige verbeteringen zijn la'.er nog 
aangebracht. De calibratte en validatie van de instal¬ 
laties, produktieruimten en apparatuur zijn uitgevoerd. 
De vernieuwde produktieruimten geven de mo^clijk-
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heid om onder moderne condities te produceren. Het 
prodttkbeproces is vader uitgewerkt en 3 ptoduktic-
partijen zijn gemaakt. De kweek- en mcdhuncondiiies 
van het produktieproces zijn geoptimaliseerd. Verder 
zijn de optimale omstandigheden van het vricsdroog-
proces in PEM uitgezocht. De eerste partij is door de 
controle-afdeling vrijgegeven voor onderzoek in een 
veldprocf op de vorming van antistoffen en eventuele 
bijwerkingen. Afspraken zijn gemaakt om de vcld-
proef in samenwerking met de GGD in Rotterdam uit 
te voeren. HoudbaarheidsondcTzock van de geprodu¬ 
ceerde partijen wordt uitgevoerd. De eerste resultaten 
vertonen een houdbaarheid die overeenkomt met de 
MSD-produkten. 

Het BMR-vaccin, nodig voor 1988 en 1989. zal nog 
door MSD als afgevuld en gevriesdroogd produkt 
geleverd worden. De etikettering en verdere verwer¬ 
king en vrijgifte geschiedt door het RIVM. Gepland is 
voor 1990 (aflevering vanaf november 1989) het door 
het RIVM geproduceerde BMR-vaccin te leveren. De 
aanvragen voor een bereidingsvergunning en voor een 
registratie zijn voorbereid en zullen begin 1989 worden 
ingediend. 

De ruimten bestemd voor het klaarmaken van 
produküehulpmiddelen zijn in het verslagjaar aange¬ 
past om aan de GMP-eisen te kunnen voldoen. Het 
steriliseren van de voorwerpen wordt nu centraal uit¬ 
gevoerd bij de dienst PEM. 

Kweek van mcaelem/irus op microcarriers 

In samenwerking met G W wordt onderzoek verricht 
om mazelenvirus te kweken in ferrnentors op micro-
carriers. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Indien 
een vaccinslam en een goede stabilisator verkregen 
kunnen worden, wordt daarmee de weg geopend om 
zeer efficiënt mazelenvaccin te bereiden waarmee 
wereldwijd deze door vaccinatie te voorkomen ern¬ 
stige ziekte doelmatig kan worden aangepakt. 

Effect-evaluatie BMR'-vaccinatie 

Met de opname van hel BMR-vaccin in het Rijksvacci-
natieprogramma wordt verwacht dat in enkele jaren 
de infecties van BMR en de daarbij horende gevrees¬ 
de complicaties verdwijnen. 

Met de natuurlijke infecties verdwijnt echter ook 
de natuurlijke immuniteit in de bevolking en de bcvol-
kingsimmuniteit zal dan ook door de vaccinatie-immu¬ 
niteit moeten worden overgenomen. Immuunsurvcil-
lance-studics hebben geleerd dal de bcvolkingsimmu-
nitcit hoger is (mazelen: > 10 jaar: 99-%; bof en 
rubella: ongeveer 95%) dan het vaccinaticpcrccntagc 
(schatting: 92%). De betekenis van het nict-gevae-
cinccrdc deel van de bevolking gaat op den duur van 
steeds groter belang worden, te meer daar de infectie 
naar oudere leeftijd /.al verschuiven met een vergrote 
kans op complicaties. Het zal dan ook noodzakelijk 
zijn het aantal infccticgcvallcn en complicaties daar¬ 

van nauwkeurig te vervolgen. Verder krijgen inunuun-
survciilance-studies een toenemend belang voor het 
maken van een goede risico-analyse. 

In samenwerking met de GHI en andere organi¬ 
saties wordt gewerkt om een zo nauwkeurig mogelijk 
beeld te verkrijgen van de infecties en complicaties 
van BMR zowel vóór als na de introductie van het 
BMR-vaccin. Het ligt in de bedoeling na te gaan of 
een vorm van pcilslations opgezet kan worden om tij¬ 
dig geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen en 
vooral over het optreden van complicaties na infecties. 

Om eliminatie van BMR-infecties te verkrijgen zijn 
voor Engeland noodzakelijke vaccinatiepercentages 
beschreven van 96% bij vaccinatie op 14 maanden tot 
hoger bij vaccinatie op oudere leeftijd. Ook Nederland 
haait deze percentages (nog) niet Gezien het veelvul¬ 
dig gebruik van BMR-vaccin in Noord-Amerika en 
West-Europa met vaak onvoldoende vaccinalieper-
centages is het van belang de ontwikkelingen 
(internationaal nauwkeurig in kaart te brengen en te 
evalueren. Verder zal internationaal overleg noodzake¬ 
lijk zijn om vaccinatiestrategieën af te stemmen en 
vooral te zorgen dat hoge vaccinatiepercentages 
worden gehaald. 

Veldproef BMR-vaccin 

In samenwerking met de Mathematisch Statistische 
Adviesafdeling van de Katholieke Universiteit in Nij¬ 
megen, de GGD's in Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en 
Alkmaar en de bloedtransfusiedienstcn in Nijmegen 
en Utrecht, en met subsidie van het Praevcntiefonds, 
is een grootschalige veldproef opgezet om de transmis¬ 
sie-intensiteit (infeciiedruk) van BMR-infecties in ver¬ 
schillenden leeftijdsgroepen na te gaan. Van 11500 per¬ 
sonen is bloed afgenomen voor onderzoek op BMR-an-
tistoffen. De seronegatieven voor B en/of M en/of R 
zijn een jaar later nogmaals onderzocht op antistoffen 
en gevaccineerd met BMR-vaccin. Verder is de vacci¬ 
natierespons 12 weken later nogmaals onderzocht. In 
de oorspronkelijke groep bleek 20% geen antistoffen 
te hebben tegen één of meer van de infectieziekten. 
De resultaten van de antistoftitraties zijn onlangs per 
leeftijdsgroep en stad gerapporteerd en laten een hoog 
percentage antistoffen zien voor de drie infectieziekten 
met een voor alle steden gelijkvormig beeld. De sero-
convcrsic-gcgevcns worden momentcel verwerkt. Per¬ 
sonen die geen scroconversic na vaccinatie hebben ge¬ 
geven, zullen opnieuw worden opgeroepen voor bloed¬ 
onderzoek en vaccinatie. 

Veldproef van door het RIVM geproduceerd BMR-vac-

Voorbercidingen zijn getroffen om het in hel RIVM ge¬ 
produceerde BMR-vaccin in een veldproef in Rotter¬ 
dam te onderzoeken op seroconversic en eventuele bij¬ 
werkingen. Vergelijkenderwijs zal gelijktijdig het door 
MSD geproduceerde vaccin onderzocht worden. 
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BMR-vaccinatie geeft bij injectie cen kortdurende pijn¬ 
lijke reactie. Nagegssn wordt of inlramusculairc vacci¬ 
natie beter verdragen wordt dan de gebruikelijke sub-
cutane vaccinatie. 

Samenwerking met andere instituten 

Met het Instituut voor Immunologie in Zagreb zijn af¬ 
spraken gemaakt over uitwisseling van immuunsurveil-
lance-resultaten en standaardisatie van anlistoibcpa-
iing van BMR. Verdere zal nagegaan worden of de 
daar gebruikte mazelcnstam. Edmonston-Zagreb, ge¬ 
bruikt kan worden voor vaccinproduktie ten behoeve 
van ontwikkelingslanden. 

Met dr.Örvell (SBL, Stockholm) wordt samen¬ 
gewerkt om met behulp van monoclonale antistoffen 
de bof-antistoffenbepaling specifiek te maken. Ook 
met het Laboratorium voor Microbiologie van de RUU 
wordt op dit gebied samengewerkt. 

Met de GGD Curacao wordt een samenwerkings¬ 
project opgezet om de bewaking van de vaccinatiepro-
gramma's beter onder controle te houden. Met voor¬ 
rang wordt gewerkt aan bof, mazelen en rubella. Het 
Congcnitale Rubella Syndroom is op Curacao hoog en 
verdient een snelle verbetering. Veldstudies, vacinatie-
programma's en bcwakingsprogramma's worden uit¬ 
gewerkt. Verder verdienen immuunsurvcillancc-pro-
gramma's voor o.a. polio grote aandacht. 

Laboratorium voor Controle Bacteriële 
Vaccins (CBV) 
J.G.Kreeftenberg 

Conform de naam houdt het laboratorium zich bezig 
met de controle van bacteriële vaccins op werkzaam¬ 
heid, toxiciteit, identiteit en microbiologische kwaliteit, 
alsmede met de controle van immunoglobulinc-pre-
paraten, waaronder polyclonaal en mor.oclonaal ATG. 

Gedurende het afgelopen jaar is CBV belast mei 
verschillende nieuwe taken, zoals de controle van 
H.influcnzacvaccin, met daaraan verbonden DKTPH-
vaccin, en de microbiologische validatie van produktie-
piocesscn en produklieruimlcs. Deze nieuwe taken, 
gecombineerd met de oude taken en met nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van meningilisvaccin, 
hebben een belangrijke invloed gehad op de werkdruk 
in het laboratorium. 

Daarnaast werd het laboratorium geconfronteerd 
met de consequenties van GMP, externe contracten, 
bercidingsvergunningen alsmede registraticproccdu-
rcs. Het betreft hier vooral de formele aspecten die be¬ 
trekking hebben op de vaccincontrole. In tegenstelling 
tot hel verleden wordt het RIVM door deze ac¬ 
tiviteiten steeds meer blootgesteld aan inspecties van 
buiten. 

Tabel 1 

Verrichte bepalingen per jaar (CBV) 

soort 

abnormale liMkkcil 
omchadcfi^hcid 
kinkhoest irakiKil LPF in m«o 

HSFinWw 

u n u l bepalingen 
19M 

153 
76 
7» 
32 

gtucmcAnsuIiac 120 
liniiT****Ytaaf**** 
CHO-wtOPF in vitre) 
LPF E L B A - u s 
FHAEUSA-iat 
CHO-acuaalisaaetesi LPF 
•Mi-LPFEUSA 
anti-FHAELISA 

vaccins 
pH-bcpalingcn diverse vacems 
LfbepaJuig 

471 
232 

S6 
121 

1421 
1276 
1220 

114 
43 

WERKZAAMHHDSONDERZOEK: 
ictamu 
difterie: cavia 

muis 
kinkhoest 
BOG 
cholera 
tyfus 

STEMUTETTSONDERZOEK: 
afgevuld + charge produkt 
cnntroJe op inycobactcnen 
controle afvulproces 
memhraimnUn(ie 

31 
9 

49 
239 
32 
5 
3 

3 690 
47 
93 

171 

1917 

I2S 
10 

103 
IS 
10 

1 125 
156 

953 
720 
720 

132 
110 

37 
5 

20 
90 
49 
5 
» 

1 SM 
37 

10A 
20 

MICROBIOLOGISCHE KWALTTEITSBEWA 
KING: 
Onderzoek op fcniiiteil 45C Si F 
cor.trole op inacbvering 
microbiologisch grondstoffen 
onderzoek 
determinaties l.b.v. sterilisiüe-
ondemiek 
microbiologische proceibewaking 
ruimicmonitoring (KVE) 
ruuntemonitoring (totaal deeltjes) 
controle schoonmaak/desinfectie 
validatie 
klcdingonderxoek 
onderzoek klecfmatlen 
microhinlogixch watcrorwterzuek 
(1.VV1.) 

IDENTTTHTSONDIiRZOEK; 
BCG 
cholera 
tyfu» 
stockvaccins 

80 
7 

131 

171 
409 
580 

n 
20 

12 

2 
4 
9 
1 

62 
14 

178 

40 
316 
949 
99 

33 

4 
5 
9 

ATO-CONTROLE (polyclonsil en monoclonail) 
lymfocyiotmie 13 
immunofluorescentie op lymfocytcn. 
Crornbocytcn o' granuiocytcfi 
complement Tiiatie trombneyten 
anti-erytrocytentiier 
anti-complemenuirc activiteit 
eiwitbepilingen biurret 
bacteriologisch ondei7nek 
pH-bepalmg 
heam-gehalte 
osmolaliteit 
immurMxlectrorore«e -f Ouchtr.mi 
anti lymfocyten ELJSA 
konijne-immunog! 'wlinc EUSA 
chemisch Kronditoffcnonderzoek 

9 
15 
30 
8 

13 
32 
6 
3 
3 

ly 13 
109 
90 
26 

8 

14 

12 
13 
12 
4S 
4 
2 

II 
65 
91 
89 

I9M 

132 
96 
72 
20 
10 

«67 
136 

-
146S 
I 117 
I 1*7 

74 
169 

4 

62 

50 
115 
94 
3 
9 

2 26* 
55 
75 

56 
12 

218 

161 
425 

1 000 
262 
745 
954 

4 
2 

12 

2 

5 

28 
3 

11 
52 
3 
3 
5 

31 
45 
43 

132 
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Aan het eind van 1988 werden enige kamers in ge¬ 
bouw K m gebruik genomen ten behoeve van het steri-
liteitsonderzoek. Helaas doorkruisen deze ontwikkelin¬ 
gen het streven naar concentratie van activiteiten van 
CBV. 

In de loop van het jaar kwam ook het nicuwbouw-
pian voor de afdeling Dierexperimenteel Onderzoek 
gereed. In dit plan werd reeds verdisconteerd dat 
CBV als gevolg van reductie in het gebruik van proef¬ 
dieren minder pnxfdicmiimte in de toekomst nodig 
denkt te hebben. Ook op dit gebied blijkt dus dat het al-
tematievenondeTzock, waaraan al enige jaren wordt 
gewerkt, winstgevend is. 

Personeel 

Gedurende het afgelopen jaar trad de heer R.Hertroys 
in dienst Hij zal belast worden met de leiding over de 
afdeling Microbiologische Kwaliteitsbewaking en zal 
de heer H J.Beckers vervangen. 

Mw.J.A.M.van Gaans-van de Brink kwam de 
afdeling Experimentele Vaccincontrole versterken, 
waardoor met name het in het Praxis-contract vastge¬ 
stelde onderzoek op het gebied van de toetsing van 
meningitisvaccins versterkt kon worden. 

MwJ.C.van Maanen kon op een reeds langer be¬ 
staande vacature worden aangetrokken, waardoor ste-
riliteitsonderzoek en ruimtemonitoring weer op peil ge¬ 
bracht konden worden. 

De heer A.M.Akkermans werd als projectme¬ 
dewerker namens het "Platform alternatieven" belast 
met de validatie van de in vitro toetsing van D- en T-
vaccin op immunogeniteit. 

Ten behoeve van Technology Transfer werd een 
vacature vrijgegeven voor een projectmedewerker, 
die in de loop van 1989 in dienst zal treden. 

De heer F.R.Marsman werd voor 50% onttrokken 
aan de CBV-capaciteit, waardoor automatisering, sta¬ 
tistische analyse en chemische analyses van produk¬ 
ten vertraging ondervinden. 

In de loop van het jaar legde de heer Wicrtz met 
goed gevolg het examen voor C-deskundige stralings-
onderzoek af, hetgeen van groot belang in verband 
met het veilig werken met radio-isotopen. 

Technology Transfer 

Gedurende het verslagjaar werd CBV evenals eind 
1987 nauw betrokken bij TT-projecten. Voorlopig be¬ 
perken deze activiteiten zich tol consultancies en trai¬ 
ningen. Tevens werd in toenemende mate een beroep 
op CBV gedaan om produkten van buitenlandse insti¬ 
tuten op kwaliteit te onderzoeken. 

In de loop van het jaaT weTd op verzoek van 
UNICEF een bezoek gebracht aan zes vaccin-insti¬ 
tuten in India. Hierdoor werd veel praktijkervaring 
opgedaan omtrent de vaccincontrole in ontwikkelings¬ 

landen. Ook was het mogelijk kennis te nemen van 
verouderde produkticprocessen, «lic in een aantal van 
de bezochte instituten nog operationeel waren. 

Het ziet er naar uit dat de samenwerking met Viet¬ 
nam, die eind 1987 gestart werd, gecontinueerd zal 
worden. Verwacht wordt dat begin 1989 hierover 
formele beslissingen genomen zullen worden. 

Biochemische controles 

Een voorzichtig begin werd gemaakt met het intro¬ 
duceren van biochemische controles bij het toetsen 
van biologische produkten op kwaliteit. Deze ontwik¬ 
keling wordt voor de toekomst als vitaal beschouwd, 
gezien het feit dat nieuwe bacteriëlc vaccins en mono-
clonaal ATG steeds meer het resultaat zijn van bio¬ 
chemische technieken zoals de synthese van polypep-
tide-ketens, het zuiveren van immunoglobulines en sub-
unitvaccins en het chemisch koppelen van de 
verschillende componenten. Het is daarom van belang 
dat CBV deze nieuwe ontwikkelingen blijft volgen. De 
capaciteit voor dit type werk is vooralsnog ontoerei¬ 
kend. 

Op het gebied van biochemische controles wordt 
een samenwerking tussen CVV en CBV nagestreefd. 
Gezien de aard der vraagstellingen ligt het in de lijn 
dat CBV zich vooral concentreert op eiwitchemie en 
suikerchemie alsmede de combinatie tussen deze twee. 

Registratie van produkten 

In samenwerking met het RDI werd veel aandacht be¬ 
steed aan voorbereidende werkzaamheden en con¬ 
trole-proeven t.b.v. de registratie van ATG, BCG, 
H.influeiuae, BMR, DKTPH-ontwikkeling en ontwik¬ 
keling van monoclonaal ATG. Omdat de bij deze 
produkten gemaakte afspraken en contracten achteraf 
veelal aan de optimistische kant blijken te zijn, geeft 
dit soms aanleiding tot overschrijding van vastgelegde 
termijnen. 

Polyclonaal en monoclonaal ATG 

Polycionaal 
De registratieprocedure voor polyclonaal ATG is nog 
niet geheel afgerond. Verwacht wordt dat één en 
ander begin 1989 zal plaatsvinden. Zoals ook bij de 
vaccins het geval is, blijkt dat het voor een routine-
produkt nodig is om kennis voortdurend uit te breiden 
en op zijn minst up-to-date te houden om afglijden 
naar lagere produktkwalileit te voorkomen. 

Op het gebied van ATG komen regelmatig vragen 
uit de klinieken. Ook dit jaar werd zodoende naast de 
routinematige controles ook voor polyclonaal ATG 
een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed aan het op 
peil houden van kennis. 

Als gevolg van het feit dat voor de produktie van 
polyclonaal ATG Harlan-konijncn gebruikt worden, is 
de microbiologische kwaliteit niet volledig onder con-
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trolc. Eén en andcT had tot gevolg dat extra aandacht 
besteed is aan virusbesmettingen bij de konijnen. Ver¬ 
wacht wordt dat dit onderzoek aanzienlijk beperkt kan 
worden, zodra wordt overgegaan op eigen-kweek-die-
ren. 

Ten behoeve van de medische begeleiding van het 
polyclonaal ATG werd een samenwerking aangegaan 
met het Radboud Ziekenhuis. In de praktijk is namelijk 
gebleken dat medische informatie vanuit de kliniek van 
vitaal belang is om de kwaliteit van het produkt op 
niveau te houden. 

Monoclonaal 
De in het vorige jaarverslag gemelde ontwikkelingen 
bij klinisch gebruik van het CD3-monoclonaal RIV9 
hebben zich het afgelopen jaar doorgezet. Het blijkt 
dat het produkt zeer effectief is en, mits in lage dose¬ 
ring toegepast, geringe bijwerkingen heeft Ook zijn er 
aanwijzingen dat het produkt toegepast kan worden 
bij patiënten die gesensibiliseerd zijn voor OKT3, één 
en ander als gevolg van het verschil in immunoglobu-
line-subklasse. 

In de loop van het jaar kwam een samenwerking 
tot stand met G W over de grote-schaal produktie van 
RIV9. Aanvankelijk bleek dat de produktie grote tech¬ 
nische problemen met zich mee bracht. Verwacht 
wordt dat deze problemen door tijdelijke versterking 
van de capaciteit bij G W opgelost kunnen worden. 
Door het inzetten van een stagiaire kon aandacht 
worden besteed aan de ontwikkeling en standaardisa¬ 
tie van ELISA's voor het kwantificeren van muis-
IgGl, IgG2a en 2b en IgG3. 

Biochemische analyses kregen zoals eerder ver¬ 
meld onvoldoende aandacht. 

Momenteel wordt ook gewerkt aan de produktie 
van een CD4-monoclonaal RIV6, waarvoor mogelijke 
toepassingen zijn voor profylactisch gebruik bij trans¬ 
plantatiepatiënten. 

Dierexperimenteel onderzoek en alternatieven 

Naast de routinematig dierproeven werd gewerkt aan 
de bestudering van de immuniteit tegen kinkhoest en 
meningitis. 

In de loop van het jaar bleek dat als gevolg van 
nieuwe activiteiten, zoals TT en ontwikkeling van DK-
TPH-vaccin alsmede vraagstellingen met betrekking 
tot de kwaliteit van kinkhoestvaccin, er een lichte stij¬ 
ging in het proefdiergebruik optrad (zie tabel 2). De 
prognose voor 1989 is dat deze stijging zich mogelijk 
zal voortzetten. Door kritische beoordeling van de di¬ 
verse dierproeven zal getracht worden de stijging tot 
een minimum te beperken. 

Op ander gebied werd proefdierbesparing bereikt. 
Zo werd het difterie-werkzaamheidsonderzock in mui¬ 
zen voor routinematige controle van DTP-vaccins 
formeel geaccepteerd door het RCL, waardoor een 
verdere teruggang in het gebruik van cavia's plaats¬ 
vond. Daarnaast zijn de resultaten op het gebied van 

Tabel 2 

Overzicht gebruikte proefdieren 1986-1988 (CBV) 

soort 1986 1987 1988 

46743 35 421 38 746 
2500 1514 1110; 
4168 5732 2239! 
1 621 1 594 1 458 f 

de detectie van anti-tetanus- en anti-difterie-antistof-
fen door middel van een Toxin Binding Inhibition 
(ToBI)-test dermate gunstig dat verwacht wordt dat 
deze test ook voor routinematig onderzoek van sera 
op antistoffen gebruikt kan worden in plaats van de 
huidige in vivo bepalingen of de klassieke ELISA-test, 
die met name bij lage antistoftiters vals-positieve resul¬ 
taten blijkt te geven. 

De activiteiten die het laboratorium heeft ontplooid 
op het gebied van alternatieven hebben geresulteerd in 
het opnemen van deze ontwikkelde methoden in de 
concept-eisen van de WHO voor de kwaliteitscontrole 
van DKT-vaccin. 

Van het in het vorige jaarverslag genoemde rap¬ 
port "Meer dan routine alleen" van de heer Hendrik-
sen werd een engelse versie gemaakt en naar verschil¬ 
lende zusterinstituten toegestuurd. Eén en ander om 
de resultaten van het alternatieven-onderzoek van het 
RIVM bredere bekendheid te geven. De reacties uit 
binnen- en buitenland waren zeer positief. 

Verder bleek dat de EG geïnteresserd is in een 
Collaborative Study met het muizedifteriemodel voor 
de toetsing van DKT-vaccins op diflerie-werkzaam-
hcid. 

De resultaten bij het in vitro werkzaamheidsonder-
zoek voor difterie en tetanus door stimulatie van hu¬ 
mane lymfocyten met de te onderzoeken vaccins zijn 
zeer gunstig. Een publikatie betreffende het in vitro 
werkzaamheidsonderzoek van diftcricvaccin kwam 
gereed. Tevens was het "Platform alternatieven" be¬ 
reid om verdere uitbouw van dit onderzoek, met name 
wat betreft de validatie van de ontwikkelde methoden, 
te financieren. 

Acellulair kinkhoestvaccin 

Het eindrapport met betrekking tot het onderzoek op 
het gebied van standaard-preparaten voor acellulair 
kinkhoestvaccin werd in de Expert Committce-verga-
dering in Genève behandeld. Een follow-up onderzoek 
is noodzakelijk om de geschiktheid van de beschreven 
testmethodes en referentiepreparaten voor de kwali¬ 
teitscontrole van acellulair kinkhoestvaccin van ver¬ 
schillende producenten te onderzoeken. In dit kader 
werden verschillende buitenlandse preparaten op kwa-
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liteit getoetst. Hieruit blijkt dat er in de wereld verschil¬ 
lende acellulaire kinkhoestpreparaten beschikbaar zijn 
en klinisch worden getoetst. In grote lijnen zijn deze 
preparaten gebaseerd op de Japanse acellulaire kink-
hoestvaccins, waarvan er één in Zweden werd onder¬ 
zocht in een veldonderzoek. 

Mycoplasma-onderzoek 

Het aantal monsters dat werd aangeboden ter controle 
op de aanwezigheid van mycoplasma's is dit jaar sterk 
toegenomen. Van de 333 monsters uit celkweken kwa¬ 
men 93 van buiten het instituut In totaal werden 88 
monsters positief bevonden voor Mycoplasma-infectie. 
Zesendertig van deze positieve monsters waren afkom¬ 
stig van buiten het RIVM. In tabel 3 wordt de frequen¬ 
tie weergegeven van de aangetroffen soorten. Van hu¬ 
mane patiënten werden 524 monsters ontvangen, 
waarvan 370 uit het Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam 
afkomstig waren. In 89 gevallen werd Ureaplasma ure-
alyticum, in 9 M.hominis geïsoleerd en in 18 monsters 
werd een menginfcctie geconstateerd van allebei. My¬ 
coplasma pneumonia* werd één keer geïsoleerd en in 
4 gevallen werden antilichamen tegen deze mycoplas¬ 
ma aangetoond. In één geval werden antilichamen te¬ 
gen M.satvarium gevonden. 

Bij het onderzoek van trypsinepoeder, dat experi¬ 
menteel geïnfecteerd werd met mycoplasma's, werd 
aangetoond dat de isolatie van de betrokken micro-or¬ 
ganismen bevorderd wordt door verdunning in serum. 

De collectie van serotypen van Ureaplasma ure-
alyticum werd gecompleteerd en er is een begin ge¬ 
maakt om type-specifieke antisera te maken. 

Een commerciële DNA-probe voor de detectie 
van Mycoplasma-infectie in celculturen werd getest. 
Enkele vragen blijven nog onbeantwoord. 

Op het laatste congres van de Internationale Or¬ 
ganisatie voor Mycoplasmologic werden contacten 
gelegd met collega's uit verschillende onderzoekscen¬ 
tra en ook met functionarissen van de FDA. 

Mrs.A.Pawandiwa van de Universiteit van Harare, 
Zimbabwe, volgde een stage van twee maanden in 
ons laboratorium. 

Tabel 3 

Mycoplasmasoorten aangetroffen in gevallen van 
geïnfecteerde celculturen (CBV) 

soort 
M orale 
M.hyorhinis 
M.arginini 
M.fermentans 
M.fermentans + M.arginini 
M.hyorhinis + M.arginini 
M.orale + M.hyorhinis 

RIVM 
9 

21 
16 
4 
-
1 
1 

extem 
14 
3 
6 

11 
2 
-
-

\ 

\ 
\ 
i 
i 

1 

\ 

Microbiologische kwaliteitsbewaking 

Op dit gebied zijn gedurende het afgelopen jaar nieu¬ 
we wegen ingeslagen. In het bijzonder werd de micro¬ 
biologische validatie van produkticproccsscn en ruim¬ 
tes ter hand genomen. Veel aandacht werd besteed 
aan kritische punten in de produktieprocessen, lucht-
stromingsprofielen, deeltjestellingen e.d. Verdieping 
van dit onderzoek zal mogelijk kunnen leiden tot be¬ 
tere inzichten omtrent de optimale inrichting van ge¬ 
bouwen en produktieprocessen, die mogelijk kunnen 
resulteren in verbeteringen en besparingen. 

Het onderzoek kwam onder grote druk te staan ais 
gevolg van het gereed komen van de nieuwe gebou¬ 
wen Gl en K. Geconstateerd moest worden dat deze 
werkzaamheden een grote hoeveelheid routincwerk 
genereren, waarvoor onvoldoende capaciteit beschik¬ 
baar is. 

Naast deze nieuwe activiteiten werden routine-
werkzaamheden uitgebreid als gevolg van het feit dat 
er in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van ge¬ 
classificeerde ruimtes en vaccins in monodosis-verpak-
king. 

Experimentele vaccincontrole 

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling, in samen¬ 
werkingsprojecten met andere laboratoria, van in vitro 
en in vivo testsystemen om de werkzaamheden van 
experimentele vaccins tegen meningitis (Neisseria 
meningitidis) en kinkhoest (Pordelella pertussis) vast 
te kunnen stellen. Met deze vaccingeneratie wordt 
vooral de opwekking van directe antibactericle immu¬ 
niteit beoogd en niet zozeer immuniteit tegen de hecht¬ 
ing of tegen de toxische produktcn van de bacteriën. 

Voor de ontwikkeling van de controlemethodes 
wordt een aantal wegen bewandeld: in vivo is bij de 
konijnen, muizen en ratten getracht een respiratoire in¬ 
fectie met kinkhoestbacteriën tot stand tc brengen die 
relevante paralellen met de infectie bij de mens ver¬ 
toont. Bij konijnen kon via deze weg anti-hechtingsim-
muniteit worden opgewekt. Voor meningitis werd een 
dicrmodcl met babyratten ingevoerd. In dit model kon 
van humane- en muizesera en ook van monoclonaal 
materiaal bescherming worden vastgesteld. 

Een bepaling voor de bestudering van scrum-bacte-
ricidc-activiteit bij kinkhoest werd ontwikkeld; voor 
meningitis was deze bepaling reeds operationeel. Een 
hoofdlijn van onderzoek bestaat uit de bestudering, in 
vitro, van de immuunrespons tegen beide ziektes. Zo 
werd de B- en T-cclrcspons tegen kinkhoest bij de 
mens gemeten en is een start gemaakt met de bestu¬ 
dering van de T-cclrespons bij muizen. In een samen¬ 
werkingsverband RIVM-PRAXIS wordt getracht om 
T-cel-cpitopcn op buitcnmcmbraanciwittcn van mc-
ningococccn in kaart te brengen om zodoende rele¬ 
vante antigencn voor experimentele vaccins op te 
sporen. Hierbij betekent relevant dat de antigenen een 
beschermende immuniteit moeten kunnen induceren, 
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waarbij de genetische restrictie van de irnmuunre-
spons een belangrijke rol speelt. 

In concreto worden synthetische peptides van 
theoretisch voorspelde T-cel-epitopen aangeboden 
aan bloedlymfocyten van gevaccineerde vrijwilligers 
waarna de proliferatieve respons van de T-ccllen 
wordt gemeten. Daarnaast worden humane T-cel-
clones gegenereerd, die specifiek reageren op bepaal¬ 
de buitenmembraaneiwitten van mcningococccn. Met 
deze clones kunnen zogenaamde helper-cpitopen op 
de bacteriën worden geïdentificeerd, die de vorming 
van beschermende, dat wil zeggen bactencide, anti¬ 
stoffen induceren. Deze epitopen vormen interess" .te 
vaccincomponenten. 

Unit Controle Virusvaccins (CVV) 
G.van Steenis 

Het takenpakket van de unit bleef grotendeels gelijk, 
met als zwaartepunten de virologische controle van 
biologische produkten en de in belang toenemende bio¬ 
chemische controle. De unit werkt nauw samen met 
de Bijzondere Afdeling Immunobiologie (BAI) wat 
ontwikkelingswerk en onderzoek ten behoeve van de 
unit betreft, terwijl BAI anderzijds sterk op de unit 
steunt voor dierexperimenteel werk. Het hoofd BAI, 
dr.A.D.M.E.Osterhaus, fungeert tevens als plaatsver¬ 
vangend hoofd en als hoofd van de afdeling diervirolo-
gie binnen de unit. Gok dit jaar vormde het dicrvirolo-
gisch onderzoek een belangrijk onderdeel van het ge¬ 
heel aan kwaliteitscontrolewcrk. De op dit gebied 
binnen de unit aanwezige kennis en voorzieningen 
maakten onder meer de snelle en adequate inpassing 
van het onderzoek naar het oorzakelijke agens van de 
zeehondensterfte in Wadden- en Noordzee in 1988 
mogelijk. 

De organisatorisch bij de unit ingedeelde afdeling 
Registratie, Documentcontrole en Inspectie (RDI) 
(hoofd drs.M.H.vü.1 Traant) begon zich steeds duide¬ 
lijker te profi'erer in het geheel van de kwaliteitscon¬ 
trole-organisatie, gezamenlijk gevormd door CBV, 
C W en RDI. Toenemende werKdruk ten behoeve van 
de registratie van biologisch; produkten kenmerkte 
het jaar voor deze afdeling. Daarnaast begon het uit 
GMP-oogpunt belangrijke onderdeel Inspectie onder 
ing.H.B.M.de Koning duidelijker gestalte te krijgen. 

Voor de aanpassing aan gebouw L aan GMP/GLP-
normen werd een programma van eisen opgesteld. Ge¬ 
hoopt wordt dat in de loop van 1989 een begin kan 
worden gemaakt met de verbouwingswerkzaamheden. 

Voorbereidend werk voor het aantrekken van ~cn 
academisch medewerker ten behoeve van Technolo¬ 
gy Transfer activiteiten kon worden afgesloten. Deze 
medewerker zal begin 1989 de unit komen versterken. 

Registratie, Documenlcontrole en Inspectie (RDI) 

Registratie: 
Veel aandacht is besteed aan het genereren van docu¬ 
menten met het oog op registratie van BCG voor be¬ 
handeling van blaastumoren. Een delegatie van de fir¬ 
ma Lundbeck uit Denemarken bezocht het RIVM om 
informatie te krijgen voor registratie van dit BCG-
produkt in Denemarken en andere landen. 

Medewerking werd verleend aan een registratie-
aanvraag van Behringwerke voor het RIVM-poIiovac-
cin bij de duitse controle-autoriteit. 

Israël toonde belangstelling voor het RIVM-DKTP-
vaccin. Voor toepassing van dit produkt moet het 
worden aangemeld bij de controle-autoriteiten aldaar, 
waarvoor een dossier werd samengesteld. 

Een aanvraag voor registratie van Haemophilus in-
fluenzce B oligosaccharide-CRM 197 conjugaatvac-
cin, geproduceerd door Praxis Biologies, werd inge¬ 
diend bij de Cie. ex art. 14. Dit produkt zal na toelating 
op de nederlandse markt onder RIVM-label worden 
verkocht. 

Voorbereidingen werden getroffen voor een aan¬ 
vraag bereidingsvergunning en registratie van in licen¬ 
tie geproduceerd bof-mazclen-rubellavaccin. 

Klachten: 
Er is een gering aantal klachten binnengekomen, 

zowel wat betreft de kwaliteit van de produkten als 
ten aanzien van de verpakking, o.a.: 
- niet goed resuspendeerbaar (DTP-vaccin) 
- vermeende ziekte na vaccinatie met tyfusvaccin 
- vermeende onwerkzaamheid van PPD 
- kapotte, ongeëtiketteerde en ontbrekende ampullen 

in multiverpakking DKTP-vaccin. 
Voor de klachten kon een oorzaak worden aange¬ 
wezen of de klachten konden bevredigend worden op¬ 
gelost. 

Documentcontrole: 
protocolcontrole en produktinspectie 1986 1987 1988 
bulk 27 24 36 
final lot Ie aanvraag 210 214 143 
final lol 2e of volgende aanvraag 51 44 49 
produktinspectie 192 220 151 
aanvraag RCL 205 196 150 

Inspectie: 
De redactie en logistieke afhandeling van SOP's 

vergde zoveel tijd dat interne GMP-inspecties slechts 
op geringe schaal plaatsvonden. Het komend jaar zal 
hieraan met kracht worden gewerkt daar dan in de va¬ 
cature documentbeheerder zal zijn voorzien. 

Een aantal procedurele aspecten t.a.v. de afdeling 
RDI hebben in 1988 hun beslag gekregen. De taken en 
verantwoordelijkheden van de Kwaliteitscontrole als 
geheel zijn in een procedure-voorschrift vervat. 

Een afstudeeropdracht in het kader van de studie 
kwaliteitskunde van de kwalitcitsinspcctcur RDI ge-
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titeld "Oriëntatiefase kwaliteitshandboek" is in novem¬ 
ber in een intern RIVM-rapport gepubliceerd (rapport-
nr. 468800001). In het kader van GMP-educatie werd 
het bureau Kwaliteitsbeheer geassisteerd door de afde¬ 
ling RDI. 

Veiligheid en werkzaamheid 

Poliovaccin 
Controle van geïnactiveerd poliovaccin vertegenwoor¬ 
digde ook dit jaar qua werkdruk het relatief zwaarste 
onderdeel van het werk van de unit. Omdat het pro-
duktieniveau op een lager niveau lag dan oorspronke¬ 
lijk voorzien, bleef het aantal cynomolgusapen, door de 
unit ten behoeve van de produktie in quarantaine ge¬ 
houden, groot. Gedurende deze opslagpcriode worden 
de dieren regelmatig op afwezigheid van infecties met 
verschillende agentia gecontroleerd, o.a. naast foamy-
virus diverse retrovirussen, met wat deze categorie be¬ 
treft steeds negatieve resultaten. De enige virale con¬ 
taminant die ook dit jaar weer een enkele maal onder 
bijzondere omstandigheden werd waargenomen in cy-
nomolgus-niercelculturen, was een aan het bovine 
polyomavirus verwant agens dat als besmetting van 
verschillende types primaten-cellen is beschreven (zie 
ook onder "Runderserum"). 

Onderzoek werd onder meer verricht aan het ge¬ 
bruik van specifieke monokionaie antilichamen in de D-
antigcentest ter mogelijke vervanging van polyklonale 
sera. Hieraan zal meer aandacht besteed worden in sa¬ 
menwerking met G*'V en BAI in het kader van een 
onderzoek naar de soms waargenomen verschillen tus¬ 
sen resultaten van D-antigccn test en in vivo immuno-
geniteit van vaccins. 

Scrologisch onderzoek betrof, naast meer routine¬ 
matig uitgevoerde bepalingen van de immuunstatus 
t.a.v. poliovims van onder meer personeelsleden en im-
munologisch gestoorde patiënten, een onderzoek naar 
het effect van vaccinatie met RIVM-DKTP-vaccin 
met versterkte poliocomponent, gegeven in een 2-do-
sis schema aan jonge kinderen in Papua Nieuw Guin¬ 
ea. Dit laatste onderzoek leverde zeer bevredigende 
resultaten op betreffende seroconversiepercentage en 
titerhoogte na twee vaccininjecties. 

Rabicsvaccin 
Dit jaar werd, na een ruime tussenperiode, weer een 
aantal partijen hondeniercelvaccin (DKCV) voor con¬ 
trole op veiligheid en werkzaamheid aangeboden. Alle 
materialen voldeden aan de gestelde eisen. Het werk-
zaamheidsonderzock op de gevriesdroogde cindpro-
duklen gaf zeer goede antigene waarden te zien, aan¬ 
gevend dat met de huidige produktie-tcchnieken op 
hondcniercellen zeer I igwaardige vaccins bereid 
kunnen worden. Met de produktie-campagnc van 
1988 kon een voorraad vaccin worden opgebouwd 
welke hopelijk de behoefte van Nederland voor een 
aantal jaren zal dekken. 

Met het, in samenwerking met G W ten behoeve 
van het RIVM Technology Transfer Program, in 
ontwikkeling zijnde Verocelrabiesvaccin werden be¬ 
langrijke vorderingen gemaakt. De thans gebruikte 
Pasteurvirusstam geeft z:er goede resultaten in het 
door G W gebruikte produktiesysteem. De problemen 
met de zuivering (rested DNA, runderserum-eiwit¬ 
ten), lijken opgelost: enkele gevriesdroogde proefvac-
cins hadden hoge antigene waarden en voldeden aan 
de eisen voor zuiverheid. De bedoeling is in de loop 
van 1989 een serie vaccins te produceren welke in 
veldonderzoek bij de mens toegepast kunnen worden. 

Er werd verder gewerkt aan de standaardisatie 
van in vitro antigeen-bepalingen (ELJSA, SRD) in 
vergelijking met immunogeniteit-tests (NIH). Gelyo-
philizeerde eindprodukten gaven soms hogere waar¬ 
den bij immunogeniteitsbepalingen dan op grond van 
in vitro antigeenbepalingen werd verwacht. Aan dit 
fenomeen wordt verder onderzoek verricht. 

Serologisch onderzoek betrof onder meer controle 
van post-expositie patiënten en, op verzoek, o.a. pre-
expositie gevaccineerden. In een veldonderzoek, uit¬ 
gevoerd in samenwerking met o.a. de GGD Nijmegen 
(dr. Oude Vrielink) betreffende intradermale (i.d.) vac¬ 
cinatie met DKCV, vertoonden 15 deelnemers, onder¬ 
zocht 14 dagen na een enkele i.d. injectie, serocon-
versie terwijl 72 deelnemers, onderzocht na de vereis¬ 
te drie injecties allen acceptabele neutralisatie-titcrs 
hadden ontwikkeld welke boven de vereiste WHO-
norm van 0,5 I.E. lagen. 

Mazelcrvaccin 
In verband met de introductie van het BMR-vaccin 
werden geen eindprodukten meer voor officiële titerbe-
paling ontvangen. 

Rubellavaccin 
Van cen aantal partijen, in het RIVM bereid op basis 
van de HPV77 virusstam, werd identiteit en titer 
bepaald. Daarnaast werden op verzoek van het Rijks¬ 
controle-laboratorium een aantal geïmporteerde vac¬ 
cins getitreerd. Rubclla-antislofbcpalingcn van humane 
sera vonden plaats ter bepaling van de immuunstatus 
van met name vrouwelijke R!VM-personeelsleden. 

BMR-vaccin 
Naast geïmpo- teerd vaccin, dat tot begin 1990 in het 
National Vaccinatie-programma gebruikt zal worden, 
werden dit jaar de eerste partijen in het RIVM gepro¬ 
duceerd cindprodukt, zoals dat vanaf 1990 toegepast 
zal worden, voor controle aangeboden. 

Geïmporteerde partijen vaccin werden, behalve op 
virustitcr, ook gecontroleerd op serum-eiwitgehalte. 
Bij dit laatste onderzoek werden voor enkele partijen 
te hoge waarden gevonden, waardoor ze niet voor toe¬ 
passing geaccepteerd konden worden. 

Controles op tussenproduktcn uit het bercidings-
proces van de voor het RIVM nieuwe bof- en rubella-
componenten konden worden afgerond na diverse on-
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verwachte problemen. Mazelen-grondprodukt werd 
niet voor controle ontvar.gen in verband met de reeds 
vóór 1988 aangelegde voorraden hiervan. 

In het kader van het c'oor LVV uit te voeren veld¬ 
onderzoek met BMR-vaccin, nodig voor de registratie 
van het in het RIVM geproduceerde BMR-vaccin, 
werden titers tegen mazel<mvirus in enkele duizenden 
humane sera bepaald. 

Gele-koorts-vaccin 
Door het Rijkscontrole-laboratorium werd een aantal 
geïmporteerde partijen gele.-koorts-vaccin voor con¬ 
trole op virustitcr aangeboden. 

Op verzoek van derden werd een aantal serum-
monsters van personen die wegens overgevoeligheid 
voor kippe-eiwit met kleine vaccindoses waren geïm¬ 
muniseerd, onderzocht op seroconversic, die overigens 
in alle gevallen werd aangetoond. 

Hepatitis B-vaccin 
De mogelijkheid voor het opzetten van werkzaam-
heidsonderzock op geïmporteerd vaccin werd o.a. met 
het Rijkscontrole-laboratorium besproken. Gezien de 
hiervoor benodigde capaciteit wordt dit voorlopig niet 
opportuun geacht. 

Pokstof 
Er werden dit jaar geen materialen voor controle 
aangeboden. 

Oraal poliovaccin 
Een aantal partijen vaccin, opgeslagen in het RIVM 
voor gebruik in noodsituaties, werd herijkt. 

Runderserum 
Virologische controles bleven beperkt tot een aantal 
geïmporteerde partijen donor runder- en foetaal kal-
verserum. De detectie van runderpolyomavirus blijft 
een probleem. De door de WHO aanbevolen controle-
methodieken lijken niet voldoende, zelfs wanneer veel 
grotere volumina dan aangegeven worden onderzocht 
en specifieke tests worden toegevoegd, gezien het feit 
dat het agens nu reeds enige malen aangetroffen werd 
in celculturen aangelegd met volgens de eisen gecon¬ 
troleerd en negatief bevonden serum. Verder onder¬ 
zoek naar de verbetering van dctccticmcthodcn vindt 
plaals. 

Trypsine 
Er werden dit jaar geen partijen voor controle aange¬ 
boden. 

Anti thymocytcn-globulinc (conventioneel) 
Omdat nog geen volledig gecontroleerde konijnen uit 
de eigen SPF-kolonie voor produktic beschikbaar 
waren, zijn alle voor produktic gebruikte dieren serolo-
gisch onderzocht op infectie met Hantaanvirus en en¬ 
kele andere potentieel humaan-palhogcnc virussen. 
Daarnaast werden voor controle op aanwezigheid van 

het Pleural Effusion Disease (PED)-virus, waarvoor 
geen geschikte serologische testsystemen beschikbaar 
zijn, representatieve serummonsters bij SPF-konijnen 
ingespoten voor eventuele klinisch/pathologische de¬ 
tectie van het agens. Tevens werden laatstgenoemde 
konijnen onderzocht op ontwikkeling van antistoffen te¬ 
gen diverse konijnevirussen. Dit geheel aan controles 
op ATG vormde in 1988 een relatief zware belasting 
voor de unit. Gchoop' wordt dat in de loop van 1989 
voldoende gecontroleerde dieren uit de eigen SPF-ko-
nijnekweek beschikbaar komen voor ATG-produktie, 
zodat een aanzienlijk deel van deze controles kan ver¬ 
vallen. 

Monoclonalen en andere eelkweekprodukten 
Enkele murine monoklonalen (antithymocyten-globuli-
nen) voor humane toepassing werden dit jaar gecon¬ 
troleerd op contaminatie met muizevirussen in zg. 
mouse antibody production (MAP)-tests, muizen-leu-
kemievirus-tests, op restcel-DNA en, in weefsel¬ 
kweek, op virale contaminanten. 

Biochemische Controle 

De afdeling Biochemische Controle van CVV heeft 
zich het afgelopen jaar met de volgende werkzaamhe¬ 
den bezig gehouden: 

Detectie van restcel-DNA 
Volgens de huidige WHO-ciscn mag één dosis vaccin, 
afkomstig van een kweek op continue cellijn, of één 
therapeutische dosis monoklonaal antilichaam van een 
murine hybridoma, maximaal 100 picogram restcel-
DNA bevatten. Momenteel zijn standaard-bepalings¬ 
technieken in gebruik, waarbij routinematig S pg DNA 
aangetoond kan worden. Hierbij worden radioactieve 
32p gelabelde DNA-probes gebruikt. Met behulp van 
deze methode zijn in 1988 een aantal partijen monoklo¬ 
naal ATG en experimenteel rabiesvirus-Verocelvaccin 
onderzocht op de aanwezigheid van restcel-DNA. 

In het kader van het Technology Transfer Pro¬ 
gram werd gewerkt aan een methode waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een zogenaamde koude probe. 
Het gehybridiseerde DNA wordt hierbij aangetoond 
via een enzymatische reactie in plaats van met radio¬ 
actieve probes. Voordelen van deze methode zijn o.m.: 
lagere kosten, stabiliteit van de probe, snelheid van de 
bepaling, veiligheid, grotere eenvoud, weinig of geen 
afvalproblemen. Deze methode is dan ook bij uitstek 
geschikt voor gebruik in ontwikkelingslanden. 

Reverse transcriptasc bepaling 
Om de afwezigheid van retroviressen in continue cellij-
ncn aan te tonen, wordt de activiteit van retroviraal 
RNA-afhankelijk reverse transcriptasc bepaald. Bin¬ 
nen de biochemische controle-afdeling is hiervoor een 
radioactieve bepaling opgezet, waarmee de activiteit 
van dit enzym kan worden aangetoond in kweeksupcr-
natant. Een nict-radioacticf alternatief is in ontwikke¬ 
ling. 
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Drs.I.Claassen heeft in mei 1988 twee weken het 
Institut Pasteur te Parijs bezocht om de technieken 
voor de restcel-DNA- en de reverse transcriptase-be-
paling te vergelijken. 

Cel-identiteitsbepaling 
De identiteit van continue cellijnen die gebruikt 
worden voor de vaccinproduktie kan worden vastge¬ 
steld door het iso-enzym-patroon van zes verschil¬ 
lende enzymen te bepalen. Hiervoor wordt gebruik ge¬ 
maakt van een commerciële kit. Er wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van soortspecifieke polyklonale of 
monoklonale antisera om deze test te vereenvoudigen 
(ELISA, cel-ELISA, fluorescentie). 

Diervirologie 

Het doel van dit project is in eerste instantie om een in¬ 
zicht te verkrijgen in de spontaan voorkomende virus¬ 
infecties van proefdieren, gebruikt voor de produktie 
en controle van vaccins en andere biologische produk-
tcn en met dit inzicht te proberen zulke infecties te 
voorkomen. 

Aan de vervanging van de tijdrovende klassieke 
serologische tcstsystemen door snelle ELISA's, waar¬ 
in simultaan grote aantallen sera afkomstig van proef¬ 
dieren kunnen worden getest op afwezigheid van an¬ 
tistoffen tegen een aantal virale contaminanten, werd 
o.a. i.s.m. BAI veel aandacht besteed. Dit resulteerde 
in deze periode o.a. in de introductie van ELISA-syste-
men voor de serologic van reovirussen (types 1, 2 en 

3), rotavirus, Pneumoniavirus of mice, Hantaanvirus, 
parainfluenzavirussen (types 1, 2 en 3), Minute-virus 
of mice. K-virus, LCM-virus, GD VII, picornavirus, 
polyomavirus, mouse adenovirus en fibromavirus. Bij 
de ontwikkeling van een deel van deze systemen werd 
gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel ontwikkel¬ 
de anti-virale monoclonale antistoffen. De aldus opge¬ 
zette screeningssystemen werden niet slechts gebruikt 
in het kader van de controles van virusvaccins, maar 
ook bij de controles van andere biologische produkten 
voor humane toepassingen. Verschillende zuiverings¬ 
methoden van monoclonale antistoffen voor humane 
toepassing werden geëvalueerd, m.b.t. hun vermogen 
om virale contaminanten te verwijderen. 

De lopende systemen werden tevens aangewend 
om materialen en dieren van andere laboratoria in bin¬ 
nen- en buitenland te screenen. 

In samenwerking met BAI werd het virus dat 
grote sterfte onder zeehonden in NW-Europa veroor¬ 
zaakte geïdentificeerd. Naast een aantal virussen die 
als secundaire infecties moeten worden beschouwd, 
zoals het reeds eerder door ons ontdekte seal herpesvi-
rus en een picomavirus, werd een virus geïsoleerd en 
gekarakteriseerd als een morbillivirus dat nauw ver¬ 
want is aan het canine distempervirus. Tevens werd 
aangetoond dat een soortgelijk virus eveneens in het 
Baikalmeer in Rusland (Siberië) grote sterfte onder 
Baikalrobben veroorzaakte. 

Een drietal stagiaires (HBO/MBO) heeft binnen 
deze afdeling een afstudeeronderwerp verzorgd. 

Tabel 1 

Overzicht Controleproeven Virusvaccins 

1986 1987 1988 

poliomyelitisvaccin 
- controle celculturcn onderzocht op vreemde virussen 
- typcbcpaling vaccinvirus 
- vaccinvirussuspcnsic onderzocht op 

Herpcs-virus simiac (B-virus) 
SV^-virus en andere virussen 
LCM-virus en andere virussen in mui/en 

- inactiveringscurvc 
-onderzoek op inactivcring van monovalcntc en trivalente 
charges vaccin in weefselkweek 

- abnormale toxiciteit trivalcnte charges in muizen en 
cavia's 

- wcrkzaamhcidsondcrzock van trivalent vaccin, DTP of DKTP in ratten of apen 
-onderzoek cclculturcn op tumorigeniteit 
- D-antigccn bepaling (LGV) 
- scrumciwitgehaltc (trivalcnte bulk) 

6 
6 

5 
5 
5 
. 
30 

7 
14 

12 
12 
12 
13 
27 

19 
19 

15 
15 
15 
22 
28 

14 
12 
63 

27 
5 
67 
4 

27 
9 
78 
_ 
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2 
3 

_ 

3 

38 
113 
_ 

15 
1 

_ 

-

62 
94 
45 
25 
» 

9 
4 

4 
4 

57 
101 
_ 

70 
8 

ralnesvaccin 
- controle-culturen onderzocht op vreemde virussen 
- vaccinvirussuspensies onderzocht op vreemde virussen 

in weefselkweek en proefdieren 
- onderzoek celculturen op tumorigeniteit 
- onderzoek op inactivering in weefselkweek en muizen 
- monsters onderzocht op werkzaamheid (gevriesdroogd eindprodukt en vloeibaar 

vaccin) 
- virustitraties in muizen 
- antigeenbepaling in ELISA 
- antigeenbepaling in SRD 
- serumeiwitbepaling 

nuaelenvaccin 
- controle-culturen onderzocht op vreemde virussen (hemadsorptie en in weefselkweek) 
- virussuspensies onderzocht op vreemde virussen in muizen, bebroede eieren en 

weefselkweek (inclusief onderzoek op aviair leukose-virus) 
- virussuspensies onderzocht in apen op neurotrope agentia 
- gevriesdroogd vaccin (eindprodukt) of vloeibaar vaccin 

onderzocht op: virustiter 
stabiliteit 
identiteit 
serumeiwitgehalte 

rubellavaccin 
- controle-culturen onderzocht op vreemde virussen 
- controle-culturen onderzocht op karyologie 
- virussuspensie onderzocht op vreemde virussen in 

weefselkweek en proefdieren 
- gevriesdroogd vaccin (eindprodukt) of vloeibaar vaccin 
onderzocht op: virustiter 

stabiliteit 
identiteit 
serumeiwitgehalte 

bofvaccin 
- controle-culturen onderzocht op vreemde virussen 

(hemadsorptie en in weefselkweek) 
- virussuspensies onderzocht op vreemde virussen in muizen, bebroede 

eieren en weefselkweek (incl. onderzoek op aviair leukose virus) 
- gevriesdroogd vaccin (eindprodukt) of vloeibaar vaccin 

onderzocht op: virustiter - 13 
stabiliteit 
identiteit 
scrumeiwitgehalie 

bof-mazelen-rubella vaccin (BMR) 
- gevriesdroogd eindprodukt onderzocht op: virustiter 

stabiliteit 
identiteit 
serumeiwitgehalte 

gele-koortsvaccin 
• gevriesdroogd vaccin onderzocht op virustiter 7 10 

celkweekpokstof 
- onderzochte partijen (controle-culturen) 

40 
18 
12 

6 

5 

31 
18 
21 
-

-

6 
-
4 

2 
1 
-

26 
5 
7 
5 

8 

2 

6 
-
3 

7 
6 
3 

19 
4 
12 
7 

4 

2 

-
-

4 
20 

-
-

20 
1 
25 
13 

3 
4 

2539 
10 
36 
27 
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Antilymfocytenglobuline (conventioneel) 
- partijen onderzocht (48 konijnen op Hantaanvirus per partij) 15 38 34 
- partijen onderzocht op PED-virus en andere virussen in konijnen - 2 21 

ALS (monoclonaal, muis) en andere continue cellijnenlproduklen 
- partijen onderzocht in proefdieren en/of MAP-test - 12 8 
- partijen onderzocht in weefselkweek 3 2 

perfusie-apen 
- aantal apen gebruikt voor nierperfusie voor levering van celculturen 6 11 l i 

runderserum 
- aantal partijen onderzocht op vreemde virussen 16 13 6 
- aantal partijen onderzocht op antistoffen 60 6 

trypsine 
- aantal partijen onderzocht op vreemde virussen 2 2 

hepatitis B vaccin 
- onderzoek plasmapool in muizen/eieren en weefselkweek 4 2 

rest-DNA-bepaling 
- aantal monsters (muize-monoclonalen en rabiesvaccin) 15 31 65 

oraal poliovaccin (Sabin) 
- aantal partijen onderzocht op titer 8 11 8 

Tabel 2 

Overzicht Serologische Onderzoekingen 

1986 1987 1988 
poliomyelitisvirus 
- aantal serummonsters onderzocht op antistoffen tegen de 3 polio-virustypes 5 524 3 642 4 425 

met behulp van een serumneutralisatie-(SN)-iesi 

rubellavirus 
• aantal serummonsters onderzocht op rubella-antistoffen 

met de HAR-test 
metdelF-test 72 66 125 
metdeSN-test 59 4 24 

bofvirus 
- aantal serununonsters onderzocht met HAR-test 

mctSN-test 2 79 154 

mazelenvirus 
• aantal serummonsters onderzocht op mazelen-antistoffen: 

met de HAR-test 505 11103 2 414 
met de SN-t<,st 80 36 36 
met de HLI-test 
met de ELISA-test - - 144 
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pokkenvirus 
- aantal serummonsters onderzocht op antistoffen legen 

pokkenvirus: met de IF-test 
met de SN-test 

gele-koorlsvirus 
- aantal serummonsters onderzocht met SN-test 

rabiesvirus 
- aantal monsters onderzocht op antistoffen tegen 
rabiesvirus: met de IF-test 

met de SN-test 
met ELISA 

diervirussen 
- totaal aantal scrologische tests uitgevoerd tegen 

diverse diervirussen: SN-tests 
HAR tests 
CF-tests 
IF-tcsts 
ELISA 

52 52 

425 
718 
924 

1 112 

899 
425 

6 495 
6 006 

546 
805 
960 

754 
922 
434 

3 282 
10486 

3 
12 

297 
546 
60 

989 
733 
44 
241 
264 

Bijzondere Afdeling 
Immunobiologie (BAI) 
A.D.M.E.Osterhaus 

Ondanks enkele accentverschuivingen heeft het taken¬ 
pakket van de BAI zich in dit jaar niet wezenlijk gewij¬ 
zigd. Dit blijkt mede uil de huidige vaste personele 
bezetting, bestaande uil drie academici (dr.A.D.M.E. 
Osterhaus, hoofd; dr.A.G.C.M.UytdeHaag, plv. hoofd; 
mw.dr.MJ.Stukart) en een vijftal onderzoeksmede¬ 
werkers, welke in dit jaar constant is gebleven. Wel 
werd het wisselend bestand aan projectmedewerkers 
uitgebreid tot 9 academici en 2 onderzoeksmedewer¬ 
kers. 

Een accentverschuiving vond plaats doordat meer 
aandacht werd besteed aan onderzoek aan het AIDS-
virus (HIV) waarvoor, naast mw.dr.MJ.Stukart, 
dr.M.L.Bosch, vooralsnog als projectmedewerker, 
werd aangetrokken, nadat hij een stage van een jaar 
op het laboratorium van dr.Gallo in de USA had 
doorgemaakt. In hel kader van het onderzoek aan HIV 
werd door de RGO een viertal vanuit de BAI ingedien¬ 
de projecten met subsidiëring gehonoreerd, hetgeen 
betekent dat in het volgend jaar op dit gebied zes 
nieuwe projectmedewerkers binnen de BAI werk¬ 
zaam zullen zijn. 

Een andere min of meer nieuwe activiteit was het 
onderzoek dat leidde lot de identificatie van de 
oor/aak van de massale zcchondcnstcrftc in Noord-
West-Europa. Door de Stichting Zcchondcncrcchc 
Pictcrburcn werd een tweetal projectmedewerkers be¬ 

taald die nu het binnen de BAI gestarte onderzoek 
hier verder voortzetten. 

De werkzaamheden van de BAI richten zich 
vooral op de uitvoering van virologisch en immunolo-
gisch onderzoek in het kader van eigen rescarchpro-
jeeten gericht op de bestudering van de regulatie van 
de immuunrespons van de mens legen virusinfecties, 
ten dienste van de ontwikkeling van nieuwe generaties 
van virusvaccins. Daarnaast maakt het onderzoek deel 
uit van gezamenlijke projecten met andere laboratoria 
binnen en buiten het RIVM, die zich bezighouden met 
analoge vraagstellingen en met de produktic en con¬ 
trole van virusvaccins. Deze laatste activiteit is zowel 
gericht op de ontwikkeling en transfer van methodie¬ 
ken en kennis als op de ontwikkeling van produktcn en 
materialen benodigd bij deze produktie- en controle-ac¬ 
tiviteiten. Genoemde overdracht vindt mede plaats 
door hel verzorgen van siagcmogelijkhedcn voor 
medewerkers en studenten. Van deze mogelijkheid 
werd in dit jaar in ruime mate gebruik gemaakt (13 
studenten en 3 stagiaires). 

Er werd een aantal stappen gezet op weg naar de 
ruimtelijke centralisering van de BAI, hetgeen uitein¬ 
delijk zal moeten leiden tol de definitieve huisvesting 
binnen één lokatie. 

Voorbereidingen werden getroffen (o.a. oprichting 
van een Stichting) voor de organisatie van een interna 
tionaal immunologisch congres met als thema "Idio 
type Networks in Biology and Medicine" (april 1989, 
Gennep), dat wordt georganiseerd i.s.m. prof.dr. 
J.Urbain (Brussel). Uit de voorinschrijving bleek dat 
grote belangstelling voor dit congres bestaat. 

In oktober promoveerde mw.ir.P.dc Vries, project-
mcdcwcrkslcr bij de BAI, op hel proefschrift 
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"Measles virus iscom: a candidate subunit vaccine". 
Promotor was prof.dr.H.O.Voorma en als copromotor-
es traden op drADME-Ostcrhaus en dr.A.G.CM. 
UytdeHaag. Voor tenminste een viertal te verwachten 
proefschriften van BAI-medewerfccrs werd dit jaar 
een belangrijke basis gelegd. 

Afgezien van de lopende samenwerkingsver¬ 
banden met vinisvaccinproducerendc en -controle¬ 
rende laboratoria werden werkzaamheden verricht bin¬ 
nen een aantal hieronder te bespreken projecten. 

MazeUnsubunitvaccin; cellulaire immuniteit bij ma¬ 
zelen (project ij JU. de Vakgroep Moleculaire Celbio¬ 
logie van de RU Utrecht, de Unit Controle Virusvac¬ 
cins en de Laboratoria voor Geïnactiveerde Virusvac¬ 
cins en voor Pathologie). 

Dit project is onderwerp van een promotieonderzoek 
van mw.ir.P.de Vries en drs.R.van Binnendijk. 

De eerste fase van het onderzoek, gericht op de 
ontwikkeling van een mazelensubunitvaccin gebaseerd 
op de iscomtechnologie, werd afgerond met het proef¬ 
schrift van mw.ir.P.de Vries. Speciale aandacht werd 
hierbij besteed aan de wijze waarop deze antigene 
presentatievorm een immuunrespons tegen het F eiwit 
van het mazclcnvirus induceert, alsmede de rol die het 
F eiwit speelt bij de inductie van beschermende immu¬ 
niteit. Hiertoe werden studies in muizen en apen uit¬ 
gevoerd. Aangetoond werd dat muizen tegen mazclen-
virusinfectie beschermd kunnen worden door milt¬ 
cellen van muizen die met mazelenvirus-iscoms of F is-
coms zijn geïmmuniseerd adoptief te transfereren. In 
hoeverre deze bescherming door F-specificke B- en of 
T-cellen wordt overgebracht is onderwerp van verder 
onderzoek. In ieder geval is gebleken dat ook met F-
specificke muize-T-cel kloons bescherming kan wor¬ 
den getransfereerd, terwijl F-spccificke antistoffen 
daartoe niet in staat zijn. Een belangrijk aspect van 
een potentieel mazelcnvirus-iscomvaccin bleek het 
vermogen om zowel in muizen als in apen in de aan¬ 
wezigheid van mazclenvirus-spccifieke ("matcmalc") 
antistoffen een goede immuunrespons op te wekken. 

Door drs.R.van Binnendijk werd van volwassen 
individuen een groot aantal mazclenvirus-spccifieke T-
ccl kloons gegenereerd. Alhoewel de meeste T-ccl 
kloons antigcen (H, F, NC of M) herkennen in de con¬ 
text van MHC-klassc II antigenen, moet toch een 
vraagteken worden geplaatst bij de in vitro CTL-ac-
tivitcit la.v. mazclcnvirus geïnfecteerde cellen, alhoew¬ 
el dit type CTL in vivo mogelijk als rcgitlatoirc CD4 
kan bijdragen tot hel "opruimen" van anligccnprcscn-
terende cellen. Van twee kinderen die recent cen ma-
zclcninfcctic hadden doorgemaakt werden eveneens 
mazclenvirus-spccifieke T-ccl kloons gegenereerd 
d.m.v. in vitro stimulatie met autologc ma/clcnvjrus-
gcïnfcctccrdc EBV-gctransformccrdc B-ccllijncn. Kct 
merendeel van deze T-ccl kloons Weck CD8 + MHC-
klassc I gcrcslriclccrdc mazclenvirus-spccifieke T 
cellen met een /eer hoge lytischc activiteit l.o.v. ma/c 

lcnvinis-geüifecteerde Urgetcellen. Van deze kloons 
wordt de fijnere MHC-restrictie nagegaan en tevens 
zal meer aandacht worden besteed aan de presentatie 
van mazelenvinis-antigenen (porypcpüden/peptidcn) in 
het licht van een mazelenvirus-iscom als mogelijke 
vaccinkandidaat. Daarom werd tevens een start ge¬ 
maakt met de presentatie van mazetenvirus-antigenen 
d.m.v. vacciniaconstructcn, waarmee ook de specific¬ 
iteit van CD8 + -kloons kan worden bepaald, hetgeen 
met de tot nu toe gebruikte methoden methoden niet 
mogelijk was. Ook uit buDvtudies is gebleken dat het 
merendeel van de mazcknvinis-respondcrende T-
cellen m deze kinderen CDS'" -klasse I gcrcstrictcerde 
CTL zijn (FACS-analyses, LST/CTL data) en d.it UV-
bestraald mizelenvirus (als model voor geïnactiveerd 
virus) in tegenstelling tot met mazclcnvirus geïnfect¬ 
eerde EBV-getransformcerde B-cellen (als model voor 
mfectieus virus) niet in staal is om in vitro een CD8 + -
klasse I gcrcstriclccrdc T-ccl respons te genereren. 

De regulatoire rol van immunoglobulinefutolype) 
specifieke T-cellen in de immuunrespons t.o.v. rabie-
virus bij de mens 

De werkzaamheden voor dit project, dat tot doel heeft 
de bestudering van de regulatie van de immuunres¬ 
pons tegen rabiesvirus door idiotype-specifieke T-
cellcn, worden voornamelijk verricht door drs.IJ.T.M. 
Classen (Unit Controle Virus vaccins), in het kader van 
cen promotieonderzoek. In samenwerking met drs.EJ. 
Bunschoten zijn verschillende experimenten uitge¬ 
voerd met het doel om T-cellcn te genereren, met 
specificiteit voor rabiesvirus-specifiekc muizcmonoclo-
nale antistoffen. Tegen deze muizc-monockmale anti¬ 
stoffen zijn humane anti-idiotypische B-cellcn gege¬ 
nereerd uit een rabicsvirus-scroposilieve donor. T-
ccllcn van dezelfde donor zijn gebruikt voor de stimu¬ 
laties, waarbij de anti-idiotypische B-cellen worden ge¬ 
bruikt als antigccn-prcscntcrcnde cellen. De humane 
donor zal binnenkort worden gerevaccineerd met ra-
bicsvaccin waarna B-cellcn zullen worden getrans¬ 
formeerd met EBV om eveneens humane monoclonale 
antistoffen te kunnen genereren. Inmiddels werden 
levens BALB/c muizen geïmmuniseerd met rabicsvi-
rus-specifieke neutraliserende antilichamen en lymfe-
klicrcellcn van deze muizen zijn gckloncerd om idio-
typc-spccifickc T-ccl kloons te genereren. 

Verwant aan bovengenoemd project is het project 
"Inductie van beschermende immuniteit door rabiesvi¬ 
rus door immunisalie met monoclonale anii-idiotypi-
sche antilichamen", waarbinnen drs.EJ.Bunschoten 
werkzaam is in het kader van zijn promotieonderzoek 
(gedeeltelijk gcfinanciccrd door ZWO-PCB). 

Met behulp van een panel humane en muizc-T- en 
B-ccl kloons zijn T-hclpcr determinanten en neutrali¬ 
satie-inducerende epitopen van het rabiesvirus geka¬ 
rakteriseerd. Tevens werd cen panel van monoclonale 
anti-idiotypische antistoffen gegenereerd. Recentelijk 
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spitste het onderzoek zich loc op de humorale imrruun-
rtspons t.o.v. antigenk site I van het rabtesvirus-glyco-
proieüK. Met behulp van een nieuw panel monoclo-
nale antistoffen werd vastgesteld dat deze site uit ten¬ 
minste een conformationeel en een lineair cpitoop 
bestaat. Verdere analyse maakte duidelijk dat de res¬ 
pons Lo.v. het conformationelc cpitoop altijd geasso¬ 
cieerd is met expressie van de dominant-cpitoop en 
dat de variabele regio van deze antiüchamen door het¬ 
zelfde "germline gen" wordt gecodeerd. Het onder¬ 
zoek naar T-cel-immuniteit weid recentelijk uitgebreid 
met Uoncringsexperimenten tegen monoclonale anti-
idiotypes. Onderzocht wordt of T-cel kloons kunnen 
worden gegenereerd die zowel rabiesvinis ab een 
monoclonaal anti-idiocoop hei kamen. 

Hel gebruik van idiotypen van monoclonaU antistof¬ 
fen ab vaccins (gefinancierd door ACB-IOP-b). 

In het kader van een promotieonderzoek van drs. 
R.W.J.van der Heijden werd een start gemaakt met de 
bestudering van mogelijkheden om monoclonale anti-
idiotypische antistoffen te gebruiken voor de inductie 
van beschermende immuniteit tegen rabiesvinis. Hier¬ 
toe werd allereerst een begin gemaakt met sequentie¬ 
analyses van humane en murine monoclonale anti-idio-
typsche antistoffen, gericht tegen een lineaire sequen¬ 
tie van "amigenic site I" van het rabiesvirus-glycopro-
temc. Met behulp van hybridisatiestudies me; een aan¬ 
tal V}] gen familie-specifieke probes werd onderzocht 
tot welke familie de zware keten van een humane anti-
idiotypischc monoclonale antistof in dit systeem be¬ 
hoort. 

Evaluatie van antigeen presentatie van HIV-I gen-
produkten door Salmonella typhimurium en identifi¬ 
catie van beschermende epitopen (onderzoek uitge¬ 
voerd door mw.dr.MJSlukarl in nauwe samenwerking 
met dr.F.RMooi, Laboratorium voor Bacteriologie). 

Twee genfragmenten van HIV-1, respectievelijk 2,3 
kb groot en coderend voor het vrijwel volledige enve-
lopciwit (gpl20) plus éénderde van het transmem -
braaneiwit (gp41), en één dat alleen de genetische in¬ 
formatie voor het gpl20 bevat, werden, na subclone-
ring in de expressievector pPlc245, getransformeerd 
naar een verzwakte S typhimurium stam, de aro A mu¬ 
tant. Expressie van beide env fragmenten werd be¬ 
studeerd in bactericlysaten door middel van PAGE en 
Western blot. Een eiwitband bij 68 kd bleek aantoon¬ 
baar voor het lange fragment en twee bij 50 en 40 kd 
voor het verkorte fragment. Western blot met een IgG-
fractic van een pool van humane sera met hoge anli-
gp!20 activiteit, en met een muizcmonoclonaal gericht 
tegen een neutraliserende cpitoop van gpl20, toonde 
zes ciwitbanden aan, in M.W. variërend van 68 tot 20 
kd, specifiek voor het lange fragment en drie banden 
van 50 tot 35 kd, specifiek voor het korte fragment. 
Een groot gedeelte van deze banden stemt overeen 

met de verwachting dat naast aflezing van het hele 
gensegment ook interne translatie zal plaatsvinden. 
Een gering aantal is waarschijnlijk te wijten aan prote-
olyse. Om de specificiteit van de eiwitprodukien na te 
gaan, werd de 68 kd band van het lange fragment uit 
de gei gesneden en als een emulsie met Freund's com¬ 
plete adjuvans in muizen ingespoten. Na 4 weken wer¬ 
den sera van deze muizen getest in een ELJSA met 
een HIV-1 coat als antigeen. Alle sera bleken een 
zwak positieve reactie te vertonen. Na een booster 
met hetzelfde preparaat in Freund's incomplete adju¬ 
vans. bleken alle muizen een sterke antistofrespons te¬ 
gen het virus ontwikkeld te hebben. Momenteel 
worden de milten van deze muizen gefuseerd voor de 
produktie van monoclonale antistoffen specifiek voor 
het cnvelopeiwit van HIV-1. Er is voorts een aanvang 
gemaakt met proefdierexperimentcn om het karakter 
en de specificiteit van de immuunrespons, die de aldus 
geconstrueerde recombinanten in vivo opwekken, te 
onderzoeken. 

In samenwerking met mw.drs.V.J.P.Tecuwscn, die 
werkzaam is in het kader van het project "Ontwik¬ 
keling van evaluatiemethoden voor kandidaat-AIDS 
vaccins en evaluatie van potentiële vaccins" (gefinan¬ 
cierd door het Pracventicfonds) werd eveneens aan¬ 
dacht besteed aan de ontwikkeling van evaluatieme¬ 
thoden voor kandidaat-AIDS-vaccins. Naast de gene¬ 
ratie van humane monoclonale antistoffen gericht 
tegen HIV-1 specifieke eiwitten, hetgeen o.a. resul¬ 
teerde in de generatie van een gp41-specifieke hu¬ 
mane monoclonale antistof waarvan de reactiviteit op 
epitoopniveau verder kon worden geïdentificeerd, 
werd een start gemaakt met het opzetten van een 
CTL-assay voor HIV-1. 

Feline retrovirussen als model voor M1V -infecties in 
de mens (project i.s.m. drJC.Weijer. NKI, Amsterdam) 

Allereerst werd de verdere evaluatie van een door 
ons in samenwerking met prof.dr.B.Morcin (Uppsala, 
Zweden) ontwikkeld feline leukemic-virus-(FeLV)-is-
com-subunitvaccin in katten in een vcldcxpcrimcnt af¬ 
gerond, waarbij bleek dat ook onder deze condities 
een goede beschermende immuniteit met dit kandidaat¬ 
vaccin kon worden bereikt. Dit lijkt het eerste voor¬ 
beeld van een vaccin tegen een retrovirus in 
zoogdieren dat beschermt tegen een AIDS-achtig ziek¬ 
tebeeld. Met name aan de karakterisering en wijze 
van samenstelling van dit kandidaatvaccin werd veel 
aandacht besteed. Verdere studies werden gestart 
naar de immunogeniteit van synthetische peptiden die 
gemeenschappelijke neutralisatie inducerende B- en T-
ccl epitopen van het gp70/85 van verschillende FeLV-
stammen nabootsen, al dan niet geïncorporeerd in is-
coms. 

Mogelijkheden voor de ontwikkeling van anti-idio-
typischc antistoffen als vaccin-kandidaat werden be¬ 
studeerd in een tweetal systemen. Als eerste antistof 
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gericht tegen FeLV (Abl) werd hierbij gekozen voor 
zowel de benaderingswijze waarbij gebruik wordt ge¬ 
maakt van monoctonak muize-antistoffen als voor die 
waarbij gezuiverde polyclonale antistoffen worden ge¬ 
bruikt. In dit laatste geval werden afïiniteitsgezuiverd 
polyclonale anti-FeLV-preparaten van verschillende 
diersoorten (kat, muis. cavia, rat, konijn) in konijnen in¬ 
gespoten. Met de uit het serum van deze dieren ge¬ 
zuiverde anti-idiolypische antistoffen (Ab2) werden 
BALB/c-muizen en andere dieren ingespoten. De al¬ 
dus verkregen Ab3-populaties bleken antistoffen tegen 
FcLV te bevatten. Met behulp van een gedeeltelijk 
overlappende set synthetische peptiden en een panel 
van muizc-monoclonalc Ab2 werd een uitgebreide ka¬ 
rakterisering uitgevoerd van een paratoop op een mo-
noclonale antistof die een op het gp7O/85 gelegen 
cpitoop herkent. 

Een begin werd gemaakt met het opzetten van het 
feline immunodeficiency virus (FIV) model in de kat, 
dat eveneens een AIDS-achtig ziektebeeld bij deze 
diersoort kan veroorzaken. Het oorspronkelijke isolaat 
van dr.N.Pedersen (Davis, USA) werd in passage ge¬ 
bracht en een sero-epizootiologische sludie werd uit¬ 
gevoerd onder nederlandsc en duitse katten. Hieruit 
bleek dat FIV-infectie bij katten met chronische ziekte-
symptomen in 5-10% der dieren voorkomt. Het bleek 
mogelijk om bij alle FlV-seropositieve gevallen waar¬ 
bij dit werd getracht, het virus ook te isoleren. Voor¬ 
bereidingen voor de evaluatie van een kandidaat-is-
com-FIV-vaccin werden getroffen. 

Detectie en preventie van ziehen veroorzaakt door 
net canine parvovirus (CPV) (project is.m. Instituut 
voor Moleculaire Biologie, VU Brussel en de Rijksuni¬ 
versiteit Utrecht; gefinanciterd door de Bond tot Be¬ 
scherming van f tonden). 

Dit project, dat deel uitmaakt van het promotieonder¬ 
zoek van drs.G.F.Rimmclzwaan, heeft zich allereerst 
toegespitst op het opzetten en evalueren van snelle 
diagnostische methodes en snelle zuiveringsproce¬ 
dures voor dit virus. Ook in het kader van dit project 
werd gewerkt aan de evaluatie van de mogelijkheden 
van anti-idiotypischc en anti-clonotypische antistoffen 
als vaccin-kandidaat. Ten behoeve van dit werk, maar 
tevens ter verdere bestudering van T-cel epitopen die 
van belang zijn voor de inductie van beschermende im¬ 
muniteit, werd eerst een panel CPV-specifieke muize-
T-ccl kloons gegenereerd en gekarakteriseerd. Nadat 
m.b.v. recombinant-DNA-ciwittcn was vastgesteld dat 
de C-terminale aminozuursequentic 352-384 van 
VP2 in staat was om verschillende van deze CPV-spe-
cifiekc T-cel kloons te stimuleren, werd aangetoond 
dat een ander T-cel epitoop gelegen moet zijn rond 
aminozuursequentie 200-351. 

Vervolgens werd ook een panel van CPV-speci¬ 
fieke honde-T-cel kloons gegenereerd m.b.v. gezui¬ 
verd virus en een geselecteerde set van synthetische 
peptiden. Tenminste een drietal synthetische pepüden 
bleek in staat een proliferatieve respons van honde-T-
lymfocyten te induceren. 

Virusisolatie bij zeehonden {gefinancierd door de 
Stichting Zeehondencrèche Pieterburen). 

Sinds april 1988 eiste een epidemie onder de zee¬ 
honden in Noord-West Europa zo'n 17 000 slachtof¬ 
fers. De oorzaak van deze ramp was een virusziekte. 
Duidelijke aanwijzingen hiervoor werden eind juli door 
ons gegeven. 

Hoewel op meetings in Kiel (30-06-1988) en 
Londen (11-08-1988) naast een virusziekte ook nog 
gedacht werd aan overbevolking onder de zeehonden 
en vervuiling van het milieu als eventuele oorzaken 
voor het hoge sterftecijfer, is in het kader van dit 
project eind augustus vastgesteld dat de ziekte primair 
veroorzaakt werd door een infectie met het canine dis¬ 
temper virus (CDV) of een nauw hieraan verwant 
morbillivirus. Het virus werd direct en na passage in 
honden, waarbij het lichte ziekteverschijnselen indu¬ 
ceert, geïsoleerd. IN september werd in samenwer¬ 
king met de zcehondencrcche Pieterburen een project 
gestart naar onderzoek van virusziekten bij zee¬ 
honden. Er is direct een aanvang gemaakt met het 
vaccinatie-experiment in samenwerking met EcoMare 
en het RIN op Texel en de Zechondcncrèchc Pieterbu¬ 
ren. Hierbij werd gebruik gemaakt van twee geïnac¬ 
tiveerde CDV-vaccins geproduceerd door het RIVM 
en Duphar BV. Aangetoond werd dat na besmetting 
met het virus (afkomstig van aan de ziekte overleden 
zeehonden) de zeehonden die gevaccineerd waren 
geen ziekteverschijnselen vertoonden, in tegenstelling 
tot de nict-gevaccineerde dieren, die na besmetting 
met het virus aan de ziekte overleden zijn. 

Het ligt in de bedoeling met het RIN op Tcxel een 
immuuntoxicologisch onderzoek te starten, waarbij de 
invloed van milieuvervuilende stoffen op de regulatie 
van het immuunsysteem van zeehonden onderzocht 
zal worden. Hiervoor is een projectvoorstel geschre¬ 
ven en financiering aangevraagd bij de EG. Voorlopige 
financiering is door de Stichting Zcehondencrcche 
Pieterburen toegezegd. 

Twee projecten werden dit jaar afgerond: het project 
"Aulomimmuniteit bij patiënten met Guillain Barre 
Syndroom" i.s.m. dr.J.A.F.MLuijten, AZU, en het 
project "Gebruik van monoclonaal-anlislof-bevat-
lende liposomen als model voor drugtargetting en an¬ 
tistofpresentatie aan het immuunsysteem" i.s.m. 
dr.P.A.M.Pcetcrs van het Laboratorium voor Farma¬ 
cie in Utrecht, die aan het einde van dit jaar pro¬ 
moveerde. 
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Coördinaat AIDS 
EJ.Ruitenbergen J.C Jager 

Het Coördinaat AIDS beoogt de coördinatie en stimu¬ 
lering van het AIDS-ondeizoek, de beleidsadvisering 
in deze en een efficiënte ondersteuning van intern en 
extern te voeren overleg, respectievelijk in de werk¬ 
groep AIDS-RIVM, waarin alle laboratoria betrokken 
in het AIDS-onderzock vertegenwoordigd zijn, en in 
zowel nationale als internationale overlegorganen. 

De activiteiten van het Coördinaat omvatten de volgen¬ 
de componenten. 

De interne coördinatie en stimulering van het 
AIDS-onderzock krijgen aandacht in het regelmatige 
overleg van de werkgroep AIDS-RIVM. De hierin 
vertegenwoordigde afdelingen zijn het Centrum voor 
Wiskundige Methoden (CWM), het Centrum voor In-
fectieziektenbestrijding (CIB), het Centrum voor Epi¬ 
demiologie (EPI), het Bureau Kwaliteitsbeheer Biolo¬ 
gische Produkten (BKB), het Laboratorium voor Viro¬ 
logie (VIR), het Laboratorium voor Parasitologie en 
Mycologie (LPM), het Laboratorium voor Pathologie 
(PAT), het Laboratorium voor Geïnactiveerde Virus¬ 
vaccins (GW), de Bijzondere Afdeling Immunobiolo-
gie (BAI), het Rijkscontrolelaboratorium (RCL), het 
Bureau Streeklaboratoria (STL) en het Bureau Ont¬ 
wikkelingssamenwerking (BOS). Tevens nemen en¬ 
kele instellingen van buiten het RIVM deel aan de 
werkgroep, nl. de Gemeentelijke Geneeskundige & 
Gezondheidsdienst (GG & GD) van Amsterdam 
(dr.R.A.Coutinho, adviseur), het Academisch Zieken¬ 
huis Utrecht (AZU) en de Rijksuniversiteit Utrecht 
(dr.HJ.Schuurman) en de Van Creveld Kliniek 
(mw.dr.E.J.M.Sjamsoedin vertegenwoordigde laatstge¬ 
noemde instelling; na haar overlijden op 23 november 
1988 is deze taak overgenomen door dr.P.J.van Dijke). 

Extcm overleg met de onderzoeksinstellingen 
waarmede vanuit het RIVM wordt samengewerkt. 
Naast de hierboven reeds genoemde instellingen die 
deelnemen aan de werkgroep AIDS-RIVM 
(AZU/RUU; GG & GD Amsterdam; Van Creveld 
Kliniek, referentie-contract), is de samenwerking van 
belang met het Academisch Medisch Centrum (AMC, 
referentie-contract), het Centraal Laboratorium voor 
de Bloedtransfusiedicnst (CLB), het Koninklijk Insti¬ 
tuut voor de Tropen (KIT), de Katholieke Universiteit 
Nijmegen (KUN), het Nederlands Centrum voor de 
Geestelijke Volksgezondheid (NcGv), het Nederlands 
Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD), het Neder¬ 
lands Instituut voor Sociaal Scksuologisch Onderzoek 
(NISSO), het Nederlands Kanker Instituut (NKI), de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de stichting Sek¬ 
sueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA), de Neder¬ 

landse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschap¬ 
pelijk Onderzoek (TNO) en buitenlandse zustcrinsü-
tuten. Ook maatschappelijke organisaties vragen 
aandacht. Wc noemen het Breed Beraad AIDS van de 
Nationale Commissie AIDS-bestrijding (NCAB), de 
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoscxua-
liteit (COC/NVIH), het College van Ziekenhuisvoor¬ 
zieningen, het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI), de 
Nationale Ziekenhuisraad (NZR), lokale en regionale 
AIDS-werkgroepen, provinciale raden voor de Volks¬ 
gezondheid, de Stichting Aanvullende Dienstverlening 
(SAD), de Schorerstichting en de Nederlandse Ver¬ 
eniging van Levensverzekeraars. 

Het contact met organisaties die met name de fi¬ 
nanciering van AIDS-onderzoek behartigen: het Prae-
ventiefonds, het AIDS Fonds, de Stichting voor Me¬ 
disch Gezondheidsonderzoek (MEDIGON), het Coör¬ 
dinatie Centrum voor Nederlands Medisch 
Wetenschappelijk Onderzoek in EG-verband (Euro-
med) en de Programmacoördinatie-commissie voor 
het AIDS-onderzoek (PccAo) van de Raad voor Ge¬ 
zondheidsonderzoek. Laatstgenoemde commissie stan¬ 
te begin 1988 haar werkzaamheden, gericht op coördi¬ 
natie en financiering van het nederlandse AIDS-onder¬ 
zoek. De heer Ruitenberg is lid van deze commissie. 
Ter ondersteuning van haar taak stelde de commissie 
twee beoordelingscommissies in voor respectievelijk 
(i) natuurwetenschappelijke onderzoeksprojecten (de 
heer Ruitenberg is vice-voorzitter van deze commissie, 
die tevens functioneert als Dwarsverband Commissie 
voor het AIDS-onderzoek binnen MEDIGON) en (ii) 
sociaal wetenschappelijke, inclusief epidemiologische, 
ethische en juridische onderzoeksprojecten (de heer 
Jager is lid van deze toetsingscommissie). 

De beleidsadvisering voortvloeiend uit de taken 
van het RIVM als Directoraat-generaal van het Minis¬ 
terie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 
De beleidsadvisering vindt plaats onder meer door 
deelname aan het Intradepartementaal AIDS Beraad 
(IAB; leden: Ruitenberg en Jager; bijdragen aan de 
voorbereiding van UCV'en van de Tweede Kamer) 
van WVC, de Nationale Commissie AIDS Bestrijding 
(NCAB), de Permanente Commissie AIDS van de Ge¬ 
zondheidsraad (lid: Ruitenberg) en overleg met de Ge¬ 
neeskundige Hoofdinspectie, het Stafbureau Beleids¬ 
ontwikkeling (STABO) en de Stuurgroep Toekomst-
scenario's Gezondheidszorg (STG). 

Voor beleidsaspecten betreffende AIDS-onderzoek 
in ontwikkelingslanden vindt overleg plaats met het Di¬ 
rectoraat-generaal voor Internationale Samenwerking 
(DGIS). Ook contacten met departementen in het 
buitenland zijn in dit kader van belang. De heer Ruiten-
berg is lid van dr. adviescommissie ten behoeve van 
de coördinatie van het Westduitse AIDS-onderzoek 
welke commissie uitgaat van het Bundcsministcrium 
fiir Forschung und Technologie (Bonn). 
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Coördinatie met betrekking tot internationale sa¬ 
menwerking. De belangrijkste coördinatiekaders in 
verband met internationale samenwerking ten aanzien 
van de AIDS-probkmatiek zijn de Research Working 
Party on AIDS van de Europese Gemeenschap (de 
heer Ruitenberg neemt als nationaal coördinator hier¬ 
aan deel), het Global Programme on AIDS van de 
World Health Organization (GPA/WHO; Genève), de 
EURO Regio van de WHO (Kopenhagen) en de Ad 
Hoc Group AIDS van de Raad van Europa. Via het 
EG-modelbouwpToject (projectleider Jager) wordt sa¬ 
mengewerkt met het Institute of Medicine (National 
Academy of Sciences, Washington), de Centres for 
Disease Control (CDC), de WHO en het WHO Collab¬ 
orating Centre on AIDS te Parijs. Van de vele con¬ 
tacten met europese en amerikaanse modelbouw-
groepen noemen we met name het Istituto Supcriore 
di Sanita (Rome) en de Johns Hopkins University 
(voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het 
betreffende "yearly activity report 1988" opgesteld ten 
behoeve van de EG). 

De taken verbonden aan het Coördinaat AIDS 
worden verricht door drJ.CJager (plaatsvervangend 
hoofd CWM), bijgestaan door mw.L.J.Schoutcn 
(secretaresse) en mw.J.M.Bos (BKB) die de op 
beleidsadvisering gerichte literatuurscreening verzorgt. 
Er is een uitgebreid archief opgebouwd van zowel 
wetenschappelijk als "grijze" literatuur. Meder ter 
ondersteuning van het Coördinaat trad dr.L.H.Lumey 
in dienst van het RIVM. Hij richt zich vooral op de 
voorbereiding (zie hieronder) en coördinatie van sero-
picv alentiestudies. 

PccAo 

Ten behoeve van de PccAo is in mei 1988 een gede¬ 
tailleerde beschrijving van het lopende en beoogde 
AIDS-onderzoek gegeven, ter aanvulling van een 
soortgelijke actie in oktober 1987. De onderzoeksge¬ 
bieden waarop het RIVM-AIDS-onderzoek zich be¬ 
weegt betreffen de epidemiologie, de biomathematica 
(statistische analyse en modelbouw), de virologie en 
de immunobiologie inclusief vaccinontwikkeling en 
daarbij aansluitend toxicologisch onderzoek. Op al de¬ 
ze gebieden zijn onderzoeksvoorstellen geformuleerd 
en voorgelegd aan de PccAo (sommige ook via Prae-
ventiefonds en MEDIGON). Het projectvoorstel 
(NcGv, RIVM) betreffende een vooronderzoek naar 
de haalbaarheid van een scenario-analyse van de so¬ 
ciaal-culturele en economische invloed van AIDS op 
de samenleving werd gehonoreerd. De imrnunobiolo-
gische projecten bleken in eerste instantie niet voor 
honorering in aanmerking te komen, vanwege liet 
"ambachtelijk" karakter van dit op vaccinontwikkeling 
gerichte onderzoek, waarbij nieuwe molcculair-biolo-
gische inzichten c.q. immunologischc inzichten naar 
maatschappelijke toepassingen worden vertaald. De 
epidemiologische onderzoeksvoorstellen zijn aange¬ 

houden in afwachting van beleidsbeslissingen over 
HlV-scroprevalentie-onderzoek in Nederland (zie hier¬ 
onder). De immunobiologische projecten zijn geherfor¬ 
muleerd met meer expliciete aandacht voor het weten¬ 
schappelijk karakter van het onderzoek. Aan het eind 
van het verslagjaar was nog niet bekend welke steun 
voor het RIVM-onderzoek gerealiseerd zou kunnen 
worden. In 1988 is de onderzoeksinspanning door een 
verdergaande herallocatie van eigen middelen geïnten¬ 
siveerd. 

Het werk van de PccAo is ondersteund door het 
vervaardigen van een overzicht over het landelijke 
AIDS-onderzoek, uitlopend op de formulering van 
onderzoeksprioriteiten. Op weg naar geïntegreerd 
AIDS-onderzoek is overleg gestart met nabijgelegen 
instellingen waarmede reeds wordt samengewerkt, 
zoals AZU/RUU en NcGv. Het is de bedoeling om een 
gezamenlijk onderzoeksprogramma te formuleren dat 
zich uitstrekt over alle in de Nota inzake het AIDS 
beleid (juli 1987) genoemde onderzoeksgebieden (te 
weten epidemiologie, sociaal-wetenschappelijk onder¬ 
zoek, virologie/immunologie, diagnosüek, behandeling, 
vaccins/sera, diermodellen, AIDS-onderzoek in de tro¬ 
pen), aansluitend bij patiëntenzorg, hulpverlening en 
voorlichting. Op basis van dit onderzoeksprogramma 
zullen verdere onderzoeksvoorstellen aan de 
PccAo/RGO worden voorgelegd. 

WV-seroprevalentie-onderzoek 

In mei wendde het Coördinaat zich tot de Permanente 
Commissie AIDS van de Gezondheidsraad met het 
verzoek zich te willen beraden over de mogelijkheid 
om bestaande sera-bestanden steekproefsgewijs en 
anoniem te monitoren op het voorkomen van anti-HIV, 
tegen de achtergrond van de vraag hoe meer inzicht 
verkregen kan worden in het voorkomen van HFV-in-
feeties bij (i) risicogroepen buiten de randstad en (ii) 
buiten de risicogroepen. Ook is gevraagd daarbij aan¬ 
dacht te besteden aan de vraag of het door het RIVM 
voorgestelde onderzoek ethisch aanvaardbaar is. 

Ter voorbereiding van een eventueel onderzoek 
ter zake en met het oog op vak-inhoudelijke ondersteu¬ 
ning van de discussies in de Permanente Commissie 
AIDS zijn deskundigen op persoonlijke titel door het 
RIVM uitgenodigd nader van gedachten te wisselen 
over (i) de noodzaak, (ii) de uitvoerbaarheid en (iii) de 
juridische en ethische consequenties van het voorge¬ 
stelde onderzoek. Intussen was door het Laboratorium 
voor Virologie ^e technische uitvoerbaarheid (toe¬ 
passing van geautomatiseerde anti-HIV-testen) ver¬ 
kend. 

Aan een amcrikaanse juriste werd de opdracht 
verstrekt een onderzoek in te stellen naar de juridi¬ 
sche aspecten van soortgelijk onderzoek in de Ver¬ 
enigde Staten (waar men veel waarde hecht aan de in¬ 
dividuele rechtspositie van patiënten) en de daarbij 
aansluitende wet- en regelgeving. De heer Lumey be¬ 
zocht o.m. de Columbia University te New York ter 
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oriëntatie t.a.v. het amerikaanse seroprevalentie-onder-
zoek (epidemiologische en juridische aspecten). In een 
wetenschappelijke vergadering gewijd aan AIDS 
(Bilthoven, september) werd door J.L.Aron Ph.D., as¬ 
sistant-professor aan de Johns Hopkins University en 
adviseur van het Institute of Medicine (Washington) in¬ 
zake AIDS-onderzoek, op uitnodiging van het RIVM 
een voordracht verzorgd over epidemiologische as¬ 
pecten van HIV-seroprevalentie-onderzoek in de VS. 
De ervaringen opgedaan in de gevoerde discussies 
zijn, samen met de documentatie van hetgeen over de 
HlV-seroprevalentie in Nederland bekend is, 
voorgelegd aan de Permanente Commissie AIDS en 
vastgelegd in een publikatie (Lumcy, Houweling en 
Jager, in druk). Bij het bezoek (2 november) van 
dr.J.Mann (GPA/WHO) aan Nederland (Den Haag, 
WVC) gaf de heer Ruitenberg een uiteenzetting over 
de stand van zaken ten aanzien van seroprevalentie-
onderzoek in Nederland. 

EG 

Regelmatig is deelgenomen (Ruitenbcr, Jager) aan de 
bijeenkomsten van de Research Working Party on 
AIDS (RWPA) van de Europese Gemeenschap, de 
daarin opgenomen Projectgroepen en aansluitende 
Workshops. 

Het door de RWPA tot stand gebrachte coördi¬ 
natiekader voor AIDS-onderzoek werd voortgezet en 
bovendien sterk uitgebreid, vooral ten aanzien van epi¬ 
demiologisch en basaa! biomedisch onderzoek. Naast 
verlenging van de reeds lopende europese projecten 
betreffende de epidemiologische datavergaring (WHO 
Collaborating Centre on AIDS, Parijs), de heterosek¬ 
suele transmissie, de pcrinatale transmissie en de 
wiskundige modellen (projectleiding RIVM) is onder¬ 
zoek voorbereid (Denemarken, Zwitserland) naar de 
evaluatie van interventiestrategiën in verschillende EG-
landcn en HIV-infectie bij intraveneuze druggebruikers 
(Griekenland). 

De heer A.D.M.E.Osterhaus nam deel aan de or¬ 
ganisatie en verslaggeving van EG-activiteiten gericht 
op nauwere samenwerking van de lidstaten bij 
uitwisseling van data, materialen en technieken gericht 
op de ontwikkeling van vaccins tegen AIDS. Voor de 
ncderlandsc instellingen die in genoemde projecten 
participeren (o.a. GG & GD Amsterdam, AMC, 
RIVM) betekenen bovengenoemde activiteiten een 
voortzetting en verdere verdieping van het onderzoek. 

Binnen het kader van het EG-modelbouwproject 
werd een tweede Bilthoven-Workshop (6-8 juli) geor¬ 
ganiseerd (Jager, Ruitenberg). De deelnemers waren 
afkomstig uit alle europese lidstaten (met uitzondering 
van Ierland), Noorwegen, Zweden, Zwitserland en de 
Verenigde Staten. Samenwerking is gerealiseerd met 
WHO/GPA en het IOM, dat een soortgelijke coördi¬ 
natie nastreeft in de VS. Inhoudelijk levert deze Con¬ 
certed Action via een modelmatige benadering van de 

AIDS-epidcmie een bijdrage aan de integratie van so¬ 
ciaal-wetenschappelijk en economisch onderzoek met 
epidemiologisch en biomedisch onderzoek. 

De proceedings van de eerste Workshop (1986) 
verschenen dit jaar (Statistical Analysis and Mathe¬ 
matical Modelling of AIDS, edited by J.C.Jager and 
E.J.Ruitenberg, 1988) en van de tweede Workshop is 
een verslag beschikbaar. In opdracht van de WHO 
(GPA/EURO) is multinationaal onderzoek naar de im¬ 
pact (sociaal-wetenschappelijk en economisch) van 
de AIDS-epidemie op de samenleving met behulp van 
scenario-analyses voorbereid (STG, NcGv, RIVM). 

Referentie 

Vanuit Nederland wordt meegewerkt aan AIDS-
onderzoek in tropische gebieden. Na de verslaggeving 
aan de autoriteiten in Tanzania en aan het Directoraat-
generaal Internationale Samenwerking betreffende de 
missie (KUN, KIT, RIVM) naar Tanzania (in 1987), 
hebben de betrokken instituten plannen ontwikkeld 
voor vervolgonderzoek, onder meer regionale HIV-
sercening in Tanzania, vergelijken van HIV-testen 
onder veldcondities en prevalentie-studie in de al¬ 
gemene populatie. Het RIVM heeft hierbij een rcferen-
tictaak en verstrekt epidemiologisch advies. Tevens is 
een projectvoorstel ontwikkeld voor een seroprevalen-
tie-studie met aansluitend anthropologisch onderzoek 
in Senegal vVrije Universiteit Amsterdam, GG & GD 
Amsterdam, RIVM). Voor het RIVM is het van groot 
belang toegang te hebben tot een gebied waar naast 
HIV-1 andere HIV-varianten voorkomen in verband 
met het verkrijgen van inzicht in het natuurlijk beloop 
van de HIV-infectie ten behoeve van vaccinontwikke¬ 
ling. Ook bij onderzoek in Suriname (GG & GD Am¬ 
sterdam, Gezondheid Voorlichting en Opvoeding 
GVO) zal het RIVM als refercntielaboratorium be¬ 
trokken zijn. 

Technology Transfer 
Th.Evers en R.H.TIesjema 

De kennisoverdrachtsactiviteiten op het gebied van 
vaccins in het verslagjaar kunnen gerangschikt 
worden in drie categorieën: 
- kennisoverdracht voor lokale produktie en kwaliteits¬ 

controle van vaccins in ontwikkelingslanden 
- samenwerkingsprogramma's met zusterinslitutcn 
- onderzoek en ontwikkeling t.b.v. programma's van 

internationale organisaties 
De voorbereidingen en uitvoering van de RIVM-

inzet vindt plaats in nauw overleg tussen Hoofdsector 
I en het Bureau Ontwikkelingssamenwerking. Vrijwel 
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alle laboratoria uit Hoofdsector I zijn op een of ardere 
wijze betrokken bij het leveren van de technisch-in¬ 
houdelijke kennis voor deze activiteiten. 

Lokale produktie en kwaliteitscontrole van vaccins 

De activiteiten op dit gebied weiden gekenmerkt door 
een intensief overleg met het Ministerie var. Ontwik¬ 
kelingssamenwerking. Aanleiding was de afwijzende 
opstelling t.a.v. het door BuZa/DGIS geïnitieerde Paki¬ 
stan-project, hetgeen leidde tot het aandragen van aan¬ 
vullende onderbouwing van het projectvoorstel. In de 
loop van het verslagjaar heeft BuZa/DGIS besloten 
het Pakistan-project geen doorgang te laten vinden. 

Voor het in 1987 gestarte project in Colombia is in 
samenwerking met Connaught Laboratories Ltd 
(Canada) een concept-projectvoorstel afgerond en 
voor commentaar voorgelegd aan de regeringen van 
Colombia, Nederland en Canada. Het voorstel omvat 
de beschrijvingen van noodzakelijke investeringen en 
training voor de produktie en kwaliteitscontrole van 
bacteriële en virale vaccins. De eerste fase, het opzet¬ 
ten van voorzieningen voor kwaliteitscontrole, lijkt de 
onder leuning te krijgen van de Canadese en neder-
landse Ministeries van Ontwikkelingssamenwerking. 

Aan het begin van het verslagjaar werd aan Bu¬ 
Za/DGIS een projectvoorstel gepresenteerd voor hel 
verbeteren en uitbreiden van de produktie en kwa¬ 
liteitscontrole van vaccins bij Bio Farma in Bandung, 
Indonesië. Het projectvoorstel is tot stand gekomen op 
basis van een formuleringsmissie van een RIVM-dele-
gatie eind 1987. Na een aanvankelijk afwachtende 
positie heeft BuZa/DGIS besloten een haalbaarheids¬ 
studie voor het voorgestelde project te laten uitvoercii. 

Met BuZa/DGIS is tevrns over' g geweest over 
de afronding van het Egypte-project en hc' initiëren 
van mogelijke vervolg-activiteiten. Ter afronding zal 
Contact Flow een technische missie uitzenden voor 
het inventariseren en zo mogelijk uitvoeren van nood¬ 
zakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden. 
Voorzien wordt dat in 1989 een besluit genomen zal 
worden over het vervolgprojcct. 

Samenwerkingsprogramma's met zuster instituten 

In toenemende mate beslaat bij zusterinstitutcn in 
ontwikkelingslanden interesse om gezamenlijke onder¬ 
zoek- en ontwikkelingsactiviteiten op te zetten. Dit 
wordt o.m. gekenmerkt door hel verblijf in het RIVM 

van medewerkers van deze instituten. Met het Shang¬ 
hai Institute for Biological Products in China zijn in juni 
1988 vergaande besprekingen gevoerd over een sa¬ 
menwerkingsprogramma. Verwacht wordt dat dit pro¬ 
gramma in 1989 een definitieve vorm zal krijgen. 

Onderzoek en ontwikkeling t.b.v. internationale pro¬ 
gramma's 

De in mei 1988 door de World Health Assembly aan¬ 
genomen resolutie inzake de eradicatie van polio was 
aanleiding tot intensief overleg tussen de Wereldge¬ 
zondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM. WHO 
herkent en erkent het RIVM als één der weinige ovcr-
heidsinstituten met uitgebreide kennis en ervaring op 
het gebied van polio. Bij WHO bestaat structurele be¬ 
hoefte a&n ondersteuning van het RIVM voor het polio-
eradicatie-programma. In overleg is een voorlopige 
lijst samengesteld van de bijdragen die het RIVM zou 
kunnen leveren. WHO zal rechtstreeks bij BuZa/DGIS 
aandringen op financiering van de programma-on 
derdelen waar het RIVM bij betrokken zal worden. 

Tijdens het verslagjaar is overleg gevoerd met de 
Task Force for Child Survival (opgezet door WHO, 
UNICEF, UNDP, Wereld Bank en Rockefeller Founda¬ 
tion) over de deelname van het RIVM aar. het ontwik¬ 
kelen van nieuwe vaccins. De Task Force gaat na of 
het mogelijk is door middel van voorfinanciering op ter¬ 
mijn vaccins ter beschikking te krijgen die in bepaalde 
regio's van de wereld noodzakelijk zijn, doch die voor 
commerciële doeleinden een te beperkte markt heb¬ 
ben. Nagegaan zal worden of in samenwerking met 
Scandinavische zusterinstitutcn een of meer bijdragen 
aan het Task Force programma geleverd kunnen 
worden. 

De Technology Transfer activiteiten van het RIVM 
hebben zich niet uitsluitend tot bovengenoemde cate¬ 
gorieën beperkt. In voortzetting van inmiddels tradi¬ 
tionele activiteiten, hebben verschillende vertegen¬ 
woordigers van Hoofdsector I bijgedragen geleverd in 
de vorm van consultancies t.b.v. internationale organi¬ 
saties. Daarenboven wordt deelgenomen aan interna¬ 
tionaal overleg en wordt op projectbasis onderzoeks¬ 
werk verricht. In de komende jaren wordt een ver¬ 
dere structurering verwacht van de RIVM-activiteiten 
voor internationale kennisoverdracht op het gebied 
van vaccins. 
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HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

BEHEERSVERSLAG HOOFDSECTOR-DIRECTIE 
R.Krots 

In 1988 werd de reeds in 1987 voorgenomen opheffing 
van het Laboratorium voor Klinische Chemie in het 
kader van de personele afslanking verder afgerond. In 
afwijking van eerder bestaande plannen weid besloten 
de afdeling Endocrinologie en Perinatale Screening 
van KCH samen te voegen met de bijzondere afdeling 
Teratologic tot een unit Teratologie, Endocrinologie en 
Perinatale Screening (TEP). De afdelingen Hematolo-
gie. Biochemie en Klinisch-chemische Methoden wer¬ 
den in het Laboratorium voor Toxicologie geïncor¬ 
poreerd. De totale structuur van het Laboratorium 
voor Toxicologie werd gelijktijdig aangepast. Deze 
nieuwe situatie is per 1 januari 1989 gerealiseerd. 

Een intensieve en diepgaande discussie vond 
pii'u^ ynet betrekking tot de taken en functies van het 
i ?*•: f.nrium voor Ecotoxicologx, Milieuchemie en 
Di ;nkW^UT. Uitgangspunt daarbij was de wens het 
watiYorderzoek binnen het RIVM duidelijker te profi¬ 
leren. Voor. werd het van belang geacht het ecotoxi-
cologisch onderzoek als discipline duidelijker richting 
te geven, vooral omdat elders in Nnderland het eco-
toxicolojisch onderzoek weinig gestructureerd et ge 
bundeld wordt uitgevoerd. Uitgangspunt in de dis¬ 
cussie was de wens om een zo levensvatbaar moge¬ 
lijk compartiment-laboratorium voor water te reali¬ 
seren, waarbij cen totaal abiotisch laboratorium min¬ 
der wenselijk werd geacht. Het invoegen van een bio-
tisch clement heeft echter de op zich onwenselijke 
consequentie een scheiding aan te brengen in het bio-
tisch onderzoek. Na langdurige discussies werd de ce¬ 
suur gelegd tussen het ecologisch gericht onderzoek 
er het effect- en stofgerichte ccotoxicologisch onder¬ 
zoek. De nadere uitwerking van dit voorstel bleek 
vooral bij de medewerkers op zeer veel bezwaren te 
stuiten, reden waarom uiteindelijk werd besloten het 
EMD in de huidige vorm te laten bestaan. Wel werd 
besloten EMD intcm aan te passen aan de blauwdruk¬ 
structuur van Hoofdsector III, binnen deze randvoor¬ 
waarden het water- en drinkwatcronderzock meer te 
accentueren en waar mogelijk nader uitdrukking te 
geven aan de wensen ten a.'inzicn van de ccoloxicolo-
gic. 

Veel aandacht werd besteed aan de profilering van 
het epidemiologisch onderzoek in het RIVM. Prof.dr. 
F.de Waard, die per 1 november 1988 afscheid nam 
van het RIVM, werd per 1 september opgevolgd door 
prof.dr.ir.D.Kromhout. Het Bureau Epidemiologie werd 
Centrum voor Epidemiologie, waarmee de centrale 
plaats is aangegeven die dit centrum binnen het RIVM 
t.a.v. alle hoofdsectoren inneemt. Een zeer nauwe sa¬ 
menwerking met het Centrum voor Wiskundige Me¬ 
thoden en het C-.ntrum voor Infect<czicktcnbcstrijding 
zal worden gcrcalis^rd. 

De sterke groei van het Adviescentrum Toxicolo¬ 
gie was aanleiding tot overleg om tot een aanpassing 
van de structuur te komen, waarbij ook aandacht 
wordt besteed aan delegatie-patronen. 

Overlegstructuur 

Wekelijks vindt overleg plaats tussen de hoofddirec¬ 
teur en de directeuren van Hoofdsector II met betrek¬ 
king tot beleid en huishoudelijke zaken. Dit overleg 
wordt bijgewoond door mw.A.J.M.Kromwijk, die voor 
50% van haar werktijd werkzaam is als management-
assistente ten behoeve van de hoofdsector. Maande¬ 
lijks vindt overleg plaats tussen de leiding van de 
hoofdsector en de laboratoriumhoofden over huishou¬ 
delijke en wetenschappelijke zaken. Daarnaast is er 
frequent bilateraal overleg tussen de hoofddirecteur en 
de Jirecteuren en de onder hen ressorterende laborato¬ 
ria. Wekelijks is er overleg met de personeelsconsu¬ 
lenten evenals met de F-consulent, die medio oktober 
ten behoeve van hoofdsector II werd aangesteld. 

Dhr.G.M.Stccntjcs werd bereid gevonden de func¬ 
tie coördinator informatievoorziening op hoofdsector-
nivcau op zich te nemen. In deze functie participeert 
hij onder andere in het coördinatoren-overleg alsmede 
in de commissie die zich buigt over aanschaffing van 
automatiseringsapparatuur. 

Personeel 

In 1988 vertrokken in hoofdsector II 20 medewerkers, 
terwijl 14 medewerkers (7 wetenschappelijke functies 
en 7 wetenschappelijk ondersteunende functies) wer¬ 
den aangesteld. Begeleiding van het personeel is een 
eersf: punt van aandacht. Implementatie van jaarlijks 
te houden functioneringsgesprekken met alle mede¬ 
werkers, waarmee in 1988 is begonnen, zal dit sterk 
facilitcren. Aandachtspunten zijn daarbij onder andere 
de bevordering van interne mobiliteit binnen de hoofd¬ 
sector en binnen het RIVM. Met versterkte aandacht 
zal worden geprobeerd de bezetting van bepaalde pri¬ 
oritaire functies te verhogen. Hierbij moet onder an¬ 
dere gedacht weden aan de epidemiologische en 
prognose-functie in het kader van volksgezondheid en 
milieu. 

De instroom van projectmedewerkers was aan¬ 
zienlijk. Dit vervult de leiding van de hoofdsector met 
zorg omdat het aantal projectmedewerkers cen be¬ 
paalde kritische limiet niet zou mogen overschrijden. 
Wel meent de leiding dat in deze een op elke onder¬ 
zoekeenheid toegesneden beleid moet worden gereali¬ 
seerd. Beheersing van het aantal projectmedewerkers 
is in de komende jaren een belangrijke zaak. 
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Financiën 

Wederom moet geconstateerd worden dat het ontbre¬ 
ken van een goed functionerend managcment-infor-
matiesystecm het moeilijk maakt om op hoofdsector-
nivcau een goed financieel beleid te voeren. De aan¬ 
stelling van een F-consulent voor hoofdsector II, 
echter, heeft het inzicht in de financiële toestand van 
de hoofdsector reeds aanmerkelijk verbeterd. De bud¬ 
gettering van de speciale kosten heeft voor hoofdsec¬ 
tor II tot grote problemen geleid. De leiding was ge¬ 
noodzaakt om van de toch al beperkte inventarisbud¬ 
getten van de laboratoria in totaal fl. 120 000 af te 
zonderen om de grootste knelpunten op te lossen die 
ontstonden door blokkade van de overschreden bud¬ 
getten voor speciale kosten. 

Onderzoekbeleid 

Uitgaande van de doelstellingen en de kerntaken van 
het RIVM, zoals vastgelegd in de Contourennota, 
voert de Hoofdsector Farmacologie en Toxicologie 
met name onderzoek uit naar de staat van de volksge¬ 
zondheid en van het milieu voor zover deze bepaald 
worden door chemische en fysische factoren, terwijl 
daarnaast de effecten van deze factoren worden be¬ 
studeerd alsmede de aan de effecten ten grondslag 
liggende mechanismen. Ten aanzien van het milieu ge¬ 
beurt dit in nauwe samenwerking met hoofdsector Dl 
c ten aanzien van de volksgezondheid in nauwe sa¬ 
menwerking met hoofdsector I. Om deze werkzaamhe¬ 
den i'otimaal te kunnen verrichten, dient binnen de 
hoofdsector voldoende kennis beschikbaar te zijn en 
op peil gehouden te worden. Dit betreft met name ken¬ 
nis met betrekking tot genoemde factoren en hun uit¬ 
werking op het biologisch functioneren van de mens 
en van organismen in het milieu. Daarbij gaat het niet 
alleen om ongewenste maar ook om gewenste effect¬ 
en. 

In een strategie-bijeenkomst, welke in mei 1988 
werd gehouden met de laboratoriumhoofden van 
hoofdsector II, werd geconstateerd dat meer aandacht 
besteed zal moeten worden aan de staat van de volks¬ 
gezondheid en van het milieu. Daarbij werd gecon¬ 
cludeerd dat met name voor hoofdsector II in de ko¬ 
mende jaren onderzoek naar lot en gedrag van exoge-
nen in mens en milieu van groot belang zal zijn, naast 
de zo noodzakelijke monitoring van exposities en ef¬ 
fecten. Een verdere ontwikkeling van effectvoor¬ 
spelling en risico-schalling zal daarbij van groot be¬ 
lang zijn. In het onderzoekbeleid zal het aspect life¬ 
style een belangrijke plaats innemen. Bovengenoemde 

ontwikkelingen zullen de leidraad betekenen voor het 
te ontwikkelen onderzoekbeleid in de komende jaren. 
Daarbij zal blijvend aandacht worden besteed aan, en¬ 
erzijds, het behouden van een zoveel mogelijk terrein-
brede kennis om de belangrijke interface-functie die 
de hoofdsector heeft, kwalitatief hoogwaardig te con¬ 
tinueren. Anderzijds dient voldoende diepgaand onder¬ 
zoek een verdere opbouw van know-how op het ge¬ 
bied van farmacologie en analytische en biologische 
toxicologie te garanderen. 

Samenwerkingsverbanden 

De nationale en internationale verbanden van de hoofd-
sector zijn legio. Veel tijd wordt nationaal besteed aan 
participatie in commissies van Gezondheidsraad, Voe¬ 
dingsraad, College ter Beoordeling van Geneesmid¬ 
delen, Programmacommissie Bodembescherming en 
Stimuleringsprogramma Toxicologisch Onderzoek. 
Voorts bestaan intensieve bilaterale contacten met de 
Rijksuniversiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Leiden, 
de Vrije University i te Amsterdam, de Katholieke Uni¬ 
versiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Limburg. In¬ 
ternationaal wordt geparticipeerd in alle wetenschap¬ 
pelijke commissies van EG, expert-vergaderingen van 
WHO en Raad van Europa, zoals JECFA en JMPR, 
ICPS, IRPTC, IARC en Europese Farmacopee. Ver¬ 
meldenswaard is ook een in het kader van ontwikke¬ 
lingssamenwerking in India georganiseerde cursus 
ccotoxicologie. De coördinatie hiervan was in handen 
van dr.H.A.M.dc Kruijf. 

De internationalisering 1992 zal in de komende 
jaren met zekerheid gevolgen hebben voor de werk¬ 
zaamheden van het Adviescentrum Toxicologie en 
voor de geneesmiddelen-beoordeling bij het Laborato¬ 
rium voor Farmacologie, het Laboratorium voor Chc-
mouicrapic en de Unit Biotransformatic, Farrhaco- en 
Toxicokinctick. De centrale functie die ACT nu reeds 
voor verschillende commissies binnen de EG inneemt 
zal in de komende jaren worden versterkt, waarbij 
gestreefd wordt naar het groeien tot een curopces 
"instituut" inzake advisering over chemicaliën ten aan¬ 
zien van hun schadelijke en/of gewenste werking, een 
en ander in nauwe samenwerking met de specialisten 
in de discipline-gerichte laboratoria. 

Via het overleg binnen het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen is de RIVM-gcnecsmiddclen-
bcoordelingsgrocp betrokken bij de discussie over een 
curopese registratie van nieuwe geneesmiddelen, 
waarbij als twee uitersten de "wederzijdse erkenning" 
en de "Centrale Europese Registratie-autoriteit" 
gelden. 
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Stafbureau Hoofdsectcr II 
R.Kroes 

Naast enkele kleinere projecten is dit jaar voorname¬ 
lijk gewerkt aan de toxicologische informatie- en ken-
nisbank voor het NVIC en aan de automatisering van 
de administratie van proefdiervoorzieningen. Voor bei¬ 
de projecten werd een definitiestudie afgerond. Het 
onderhoud van een aantal in gebruik zijnde applicaties 
heeft een aanzienlijk deel van de beschikbare systecm-
ontwikkeltijd gevergd. Met name kan hierbij een appli¬ 
catie bij het Centrum voor Epidemiologie worden ge¬ 
noemd. Aan een systeem üat samen met het Acade¬ 
misch Ziekenhuis Groningen wordt gebruikt 
(PRELAB) zijn verbeteringen aangebracht. 

Er is aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aan¬ 
zien van de technische infrastructuur i.v.m. de uitbrei¬ 
ding van het Centrum voor Epidemiologie; daarnaast 
is een begin gemaakt met de selectie van hard- en 
software die voor alle hoofdsectormedewerkers be¬ 
reikbaar wordt gemaakt. Met de aangewezen contact¬ 
personen automatisering ("applicatiebeheerders") uit 
de diverse laboratoria werd een regulier overleg ge¬ 
start met de coördinator informatievoorziening en de 
projectadviseur voor hoofdsector II binnen het CCE. 

Conform het door prof.HJ.Sips uitgebrachte advies 
meer aandacht te besteden aan scholing, is door de 
stichting 'LINC' (Laboratoriumauiomaiisering Infor¬ 
maticatoepassingen Nascholings-Ccntrum) binnen de 
Hogeschool Utrecht een 3-daagse cursus PC/spread-
sheet-gebruik samengesteld waaraan uit de hoofdsec¬ 
tor door 42 mensen is deelgenomen. 

Centrale DierproeffacilUeit 

Aan het eind van het verslagjaar is gestart met een 
enigszins veranderde werkwijze binnen CDF met als 
doel de geografisch gescheiden afdelingen Bilthoven 
en Utrecht in een hechtere samenwerking te laten 
functioneren. Per 1 september zijn twee nieuwe bio¬ 
technische medewerkers in dienst getreden. Een van 
hen, F.Bekius, is als coördinator in Utrecht gesta¬ 
tioneerd terwijl mw.M.Poclen als biotechnisch 
medewerker in Bilthoven werkzaam is. Een mede¬ 
werker werd overgeplaatst van Utrecht naar Bilthoven. 

Na vrijwel een jaar zonder besmettingen, werd in 
december een besmetting met Haemophilus sp. en 
Pasteurella pneumotropica geconstateerd. Besmette 
experimenten werden afgebroken of verhuisd naar i.;o-
latorcn van de afdeling Gnotobiologic. Een aantal toxi¬ 
cologische immuntcitscxpcrimenlcn werd verhuisd 
naar de SPF-containcr in gebouw Dl. Een onderzoek 
naar mogelijke besmetting met het Kilham rat virus en 
S.monififormis werd gestart. 

Ook vanuit CDF is deelgenomen aan de project¬ 
groep Administratieve Automatisering van het Proef¬ 

diergebruik (AAP). Voor de toekomst is het belangrijk 
dat in te voeren automatiseringsprogramma's, waar¬ 
van CDF mogelijk gebruik gaat maken (AAP, Data-
tox, Places), op elkaar afgestemd worden. 

Door de VHI werd een inspectie bij CDF uitge¬ 
voerd. Punt van overleg was met name de omvang 
van de rattenkooien met draadbodem, welke in som¬ 
mige gevallen 20% te klein zijn. Hoewel bij interpre¬ 
tatie van europese richtlijnen blijkt dat de oppervlakte 
minder essentieel is dan de aard van het oppervlak, is 
toch besloten de kooien te laten vergroten. Vergroting 
van het kooi-oppervlak is een van de uitgangspunten 
bij de aanschaf van nieuwe roestvrijstalen stellingen, 
die ook geschikt zijn voor de huisvesting van proef¬ 
dieren in macrolonbakken. Door deze maatregelen kan 
in de toekomst zowel aan de eisen ten aanzien van op¬ 
pervlakte als die ten aanzien van de aard van de huis¬ 
vesting worden voldaan. In samenwerking met C.P.M. 
Europe B.V. te Amsterdam werden de mogelijkheden 
onderzocht voor het optimaliseren van de pelletecrma-
chine. Doel is de temperatuur tijdens het pellcteren 
van proefdiervocders te verlagen, waardoor mogelijk 
verlies aan voedingswaarde wordt tegengegaan. 

Met betrekking tot Good Laboratory Practice 
(GLP) kan gemeld worden dat in 1988 vooral is 
gewerkt aan het opstellen van SOP's van biotechnick-
en, welke mede bedoeld zijn als handleiding voer bio-
lechnici. In het afgelopen jaar is de diversiteit van bio-
technieken voor het uitvoeren van verschillende expe¬ 
rimenten toegenomen. Mede hierdoor is hel 
noodzakelijk medewerkers breder te scholen. 
Uitgangspunt daarbij is dat technieken door meerdere 
medewerkers worden beheerst, waardoor continuïteit 
in de werkzaamheden wordt gewaarborgd 

Aan het eind van het jaar is gestart met renovatie 
van dierverblijven in Utrecht. Na deze renovatie zullen 
er aanvullingen op het gebied van GLP, hygiëne en mi¬ 
crobiologische bewaking worden ingevoerd. In novem¬ 
ber werd de SPF-containcr voor chronisch carcino-
genitcitsonderzoek in gebouw Dl geopend. 

Bureau Kwaliteitsgarantie (BKG) 
J.J.T.W.A.Strik 

Bij het RIVM wordt de kwaliteit van de uitvoering van 
het onderzoek gewaarborgd door de toepassing van 
de regels van GLP en kwaliteitsborging. De directie 
van het RIVM heeft zich verantwoordelijk gesteld 
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voor de toepassing van de regels en de standaarden 
van de GLP en kwaliteitsborging. De uitwerking ervan 
is gedelegeerd aan de laboratoria, met een ondersteu¬ 
nende en controlerende taak voor het Bureau Kwa¬ 
liteitsgarantie. 

Invoering van GLP 
De opbouw en de verdere invoering van het GLP-
systeem zijn dit jaar voortgezet. Door diverse laborato¬ 
ria is verder aandacht besteed aan het beschrijven 
van procedures en werkvoorschriften in de vorm van 
Standard Operating Procedures (SOP's). In 1988 zijn 
157 nieuwe SOP's gereed gekomen. Het totaal aantal 
uitgegeven SOP's bedraagt momenteel 517 stuks. Het 
betreft voornamelijk methoden en technieken. In het 
bijzonder kan vermeld worden het vastleggen door de 
directie van het "Gebruik van de PC voor geautomati¬ 
seerde gegevensverwerking (Richtlijnen en aanbeve¬ 
lingen)". BKG voert het administratief beheer en de 
uitgifte van de RIVM-SOP's. Halfjaarlijks wordt door 
BKG een totaaloverzicht van de RIVM-SOP's uitge¬ 
geven. 

Voorlichting 
Aan de hand van voorbeelden en uitleg van de inter¬ 
pretatie van GLP-rcgels wordt een ongeveer 1 '/ 2 uw-
durend cursusprogramma gegeven. Dit is bedoeld voor 
de begeleiding van de invoering van GLP en kwaliteits¬ 
borging bij de diverse laboratoria en diensten. 

In de verslagperiode werd de GLP-voorlichting ge¬ 
geven aan: de dienstcommissie, FAL, CHT, KCH, 
PAT, LBG, LOC en LAC. Extcm werd voorlichting 
gegeven aan studenten van de MLO, Beverwijk, deel¬ 
nemers aan de cursus Proefdierkunde «an de Faculteit 
Diergeneeskunde, studenten Medische Biologie, AIO's 
Chemie van de Rijksuniversiteit te Utccht en aan het 
Instituut voor Onderzoek aan Bestrijdingsmiddelen te 
Wageningen met het oog op de toepassing van GLP 
bij het ecotoxicologisch onderzoek. 

Een AIO Proefdierkunde heeft bij BKG stage 
gelopen en onder meer kennis gemaakt met GLP-in-
spectie, audit van proefgegevens, kwaliteitsbewaking 
van proefdierexpcrimenlccl onderzoek en het docu¬ 
menteren van gegevens bij proefdierexperimenteel 
werk. 

Certificatie 
Door het Directoraat-generaal Milieubeheer (DGM) 
van VROM is in september 1988 gesteld dat binnen 
het milieubeleid sprake is van toenemende aandacht 
voor de kwaliteit van metingen van stoffen en normali¬ 
satie. Maatregelen met het oog op het terugdringen 
van emissies van stoffen, saneren van verontreinigde 
bodems en aansprakelijkheid kosten zeer veel geld. 
De motivering van deze maatregelen wordt doorgaans 
ontleend aan metingen. De kwaliteit van deze metin¬ 
gen dient dan ook te voldoen aan de hoogste eisen van 
betrouwbaarheid. Daarom zullen volgens VROM vanaf 
1992 laboratoria die milieumetingen verrichten vanuit 

of ten behoeve van de rijksoverheid moeten voldoen 
aan Good Laboratory Practice-voorwaarden (NEN 
2653 "Kwaliteitsborging Eisen voor Laboratoria") en 
vanaf 1994 zullen ze moeten zijn erkend door STER¬ 
LAB. Laboratoria die niet aan het bovengestclde vol¬ 
doen zullen geen opdrachten meer krijgen vanuit 
DGM. 

Het afgelopen jaar heeft de directie van het RIVM 
de wens geuit dat de afdeling Endocrinologie en Pen-
natale Screening, het Rijkscontrole-laboratorium, het 
Laboratorium voor Anorganische Chemie, het Labora¬ 
torium voor Organisch-analytische Chemie en de sec¬ 
tie Metingen van het Laboratorium voor Afvalstoffen 
en Emissies gecertificeerd dienen te worden. Voor de 
certificering is het onder meer nodig dat een kwaliteits¬ 
handboek wordt opgesteld. Een projectmedewerker is 
hiermee in het verslagjaar belast en heeft een begin 
gemaakt met zijn activiteiten bij de Afdeling EPS. Hier¬ 
na zullen de andere laboratoria aan de beurt komen. 
Een adviesbureau op het gebied van kwaliteitsborging 
is aan de slag gegaan bij de sectie Metingen van hel 
LAE. BKG heeft in dit verslagjaar de coördinatie van 
deze certificcringsactiviteiten binnen het RIVM ge¬ 
voerd. 

Inspecties 
In het verslagjaar zijn in een aantal interne algemene 
laboratoria GLP-(hcr)inspectics uitgevoerd om te be¬ 
zien in hoeverre diverse laboratoria gevorderd zijn met 
de invoering van GLP. De volgende laboratoria zijn be¬ 
zocht: Toxicologie, Carcinogenese en Mutagenese, 
Analytisch Residu-onderzoek, Pathologie, Biotransfor-
matie en Farmaco en Toxicokinctick, Ecotoxicologie, 
Milieuchemie en Drinkwater, Organisch-analylische 
Chemie en de afdelingen Electroanalyse en Vaccin¬ 
controle (LAC) en Biologische Standaardisatie (FAL). 

VHI 
De landelijke GLP-inspecties en audits van de sectie 
GLP van de VHI worden ondersteund door het RIVM. 
Deze ondersteuning wordt geleverd door medewerk¬ 
ers van BKG. Door capaciteitsgebrek bij BKG verle¬ 
nen ook medewerkers van ander RIVM-laboratoria 
hun medewerking. GLP-inspectics werden verricht bij 
de afdeling Biologie van TNO-Maatschappclijke Tech¬ 
nologie te Delft, Gist-Brocadcs te Delft, BCO te Bre¬ 
da, CIVO-TNO Toxicologie en Voeding te Zeist en 
Duphar te Wccsp. 

Tijdens de CIVO-inspcctie waren als waarnemers 
aanwezig de heren P.Lcporc (Staff Scientist, FDA) en 
D.Duncan (FDA-investigator) in het kader van de 
wederzijdse erkenning van GLP-inspcctics in Neder¬ 
land en Amerika. Tijdens de GLP-inspcclie bij Duphar 
waren als waarnemers twee Japanse GLP-inspcc-
tcurs aanwezig in het kader van de wederzijdse erken¬ 
ning van de GLP-inspecties in Nederland en Japan. 
Deze twee correct verlopen GLP-inspcctics hebben 
er mede loc geleid dat de amcrikaansc en Japanse 
autoriteiten met de ncdcrlandsc overheid een overeen-
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komst tot wederzijdse erkenning van eikaars GLP-in-
specties zijn aangegaan. 

STERLAB 
RIVM-deskundigcn nemen deel aan de STERLAB-
beoordelingen van chemische laboratoria. Deze deel¬ 
name gebeurt op verzoek van STERLAB aan de direc¬ 
tie van het RIVM. Het BKG coördineert de R1VM-
deelname. In een STERLAB-beoordeling werd door 
een RIVM-deskundige tijdens dit verslagjaar gepartici¬ 
peerd. 

Audits 
Kritische fasen van onderzoek, die in overleg met de 
onderzoekleider zijn vastgesteld, worden op de nale¬ 
ving van en het voldoen aan de GLP getoetst door 
BKG. Een aantal proefopzetten, kritische fasen en ook 
enige eindrapporten zijn dit verslagjaar geaudit. 

OECD 
Schrijver dezes nam deel aan de OECD-Workshop on 
Monitoring for Food Laboratory Practice Compliance 
te Londen. Deelnemers waren GLP-inspecteurs uit de 
diverse OECD-Ianden. 

Laboratorium voor Farmacologie (FAL) 
F.CHillen 

De taken van het Laboratorium voor Farmacologie 
bleven in 1988 onveranderd: het verrichten van farma¬ 
cologisch onderzoek en hel beoordelen van registratie-
dossiers van geneesmiddelen. Het onderzoek gebeurt 
in opdracht van Inspecties voor de Volksgezondheid, 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG), beleidsafdelingen van het Directoraat-generaal 
van de Volksgezondheid en de directie van het RIVM. 
Het beoordelen van en adviseren over farmacologisch-
toxicologischc (incl. farmacokinctischc) delen van regi¬ 
stratiedossiers van (humane) geneesmiddelen is een in 
de wet vastgelegde taak van het RIVM in opdracht 
van het CBG. 

Voor het farmacologisch onderzoek veranderde de 
capaciteit (vaste medewerkers) gedurende het ver¬ 
slagjaar niet, wel werden stagiaires, bijvakstudenten 
en promovendi te werk gesteld op het laboratorium in 
het kader van de samenwerkingsverbanden met de 
RU Utrecht. Steeds meer werd het duidelijk dat het 
cardiovasculair farmacologisch onderzoek in het ge¬ 
drang komt door de toenemende belasting met automa-
tiscringswcrkzaamhcdcn van een van de cardiovascu¬ 
laire onderzoeksmedewerkers. 

De capaciteit voor de genccsmiddclbcoordcling-
staak werd dit jaar verder uitgebreid met twee project¬ 
medewerkers. Enkele maanden werd zo met vier pro¬ 
jectmedewerkers gewerkt; door vertrek van twee van 

hen waren echter het grootste deel van het jaar twee 
projectmedewerkers aan het werk. 

Veel aandacht werd besteed aan uitbreiding van 
de automatisering. De ALTOS minicomputer werd 
vervangen door de Micro-VAX en een ethernet voor 
FAL èn CHT werd aangelegd. Het aantal laserjet-
printers werd op twee gebracht en voor het ge-
ncesmiddelbeoordclingswerk werden 6 PC's aange¬ 
schaft (zie genecsmiddclbcoordcling). 

Het is nu vrijwel zeker dat het laboratorium nog 
vier jaar in het gebouw Utrecht zal blijven. Na een be¬ 
zoek van de directeur-generaal werd een algemene 
opknapbeurt voor het hele gebouw gestart. Het groot¬ 
ste deel hiervan is gerealiseerd. 

Onderzoek naar het effect van kinkhoestvaccinatie 

De afgelopen jaren kon worden vastgesteld dat pertus-
sistoxine (PT) in kinkhoestvaccins ernstige verstorin¬ 
gen in het autonome zenuwstelsel (blokkade van vas¬ 
culaire [U-adrencrgc en cardiale cholinerge recepto¬ 
ren) en het hart- en vaatstelscl (verlaging van de 
bloeddruk en verhoging van de hartfrequentic) van de 
rat veroorzaakt. Er zijn aanwijzingen dat deze fenome¬ 
nen gerelateerd zouden kunnen zijn aan de bijwerkin¬ 
gen (shock, hypoglycemie e.a.) na vaccinatie. Zowel 
voor de controle van zowel klassieke "whole-cell" vac¬ 
cins als voor de 2e en 3e generatie kinkhoestvaccins 
(gebaseerd op gedetoxiftceerd PT respectievelijk sub-
units van PT) is het noodzakelijk een betrouwbare en 
klinisch relevante detccticmcthode voor PT te bezit¬ 
ten. Kwantitatieve analyse van een door de WHO 
voorgesteld rcfcrcnticpreparaat (JNIH-5) en een ex¬ 
perimenteel gezuiverd PT-prcparaat van het RIVM 
(LPF-I) toonde aan dat een farmacologische methode 
gebaseerd op het meten van eerder genoemde feno¬ 
menen een geschikte methode is voor de detectie van 
residucel toxisch PT in vooral de nieuwe generatie 
vaccins. Deze methode kan mogelijk grote voordelen 
bieden boven de thans gangbare grove en klinisch irre¬ 
levante assays. Om de vertaling van de farmacologi¬ 
sche effecten van PT naar de mens te kunnen maken 
is een aanvang gemaakt met uitgebreide hemodyna-
mischc, biochemische en hcmatologischc onderzoeken 
bij de hond. De eerste resultaten geven aan dat het ef¬ 
fect nagenoeg hetzelfde is als bij de rat. 

In hel afgelopen jaar is tevens in samenwerking 
met de RU Utrecht (faculteit Farmacie, sectie Farma¬ 
cotherapie, prof.A.J.Porsius) bij de rat onderzoek 
gedaan om een dieper inzicht te verkrijgen in hel 
toxisch/farmacologische effect dal PT uitoefent op het 
autonome- en cardiovasculaire systeem. Onderzocht 
wordt of de PT-geïnducccrdc hypotensic langs fysiolo¬ 
gische weg via tegenrcgulatic in voldoende mate kan 
worden gecompenseerd. Daarbij is aandacht besteed 
aan de o2-adrcncrgc component van catccholamincn 
(versterkt afgegeven tijdens baro-rcccplorrcflcx) en 
angiotensine II (compensatie vasodilatatic via activatic 
RAA-syslccm). In het komende jaar zal het onder-

154 



HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

zoek naar deze systemen evenals naar de effecten in 
de hond worden gecontinueerd terwijl ook meer aan¬ 
dacht zal worden bes' cd aan het effect van subunits 
van hel PT-molccuul in het cardiovasculaire systeem 
van de rat. 

Het onderzoek naar het effect van kinkhocstvacci-
natic op de hersenen (naar aanleiding van de bijwerk¬ 
ing: convulsies bij kinderen) is deels volgens dezelfde 
lijnen voortgezet, deels zijn nieuwe wegen ingeslagen. 
Voortgcwerkt is aan de bestudering van het effect op 
de hersenconcentratie van gamma-aminoboterzuur 
(GABA) - een belangrijke remmende overdrachtsstof 
(transmitter) - waarvan een functioneel tekort gerela¬ 
teerd zou kunnen zijn aan epilepsie. Resultaten wij¬ 
zend op een tekort aan GABA ten gevolge van 
kinkhoestvaccinatie in de hippocampus, een gebied dat 
sterk betrokken is bij epileptische verschijnselen, 
konden niet worden gereproduceerd. Ook werden 
geen effecten op de globale omzetsnelheid gezien 
(gemeten na toevoeging van een afbraakremmer). Het 
komende jaar zal nog nader studie worden gemaakt 
van het synthetiserend enzym van GABA. 

Nieuwe wegen werden ingeslagen in samenwer¬ 
king met dr.J.G.Locber (KCH/EPS) en de CDF 
Utrecht. Van bepaalde farmaca is bekend dat ze via 
specifieke receptoren verhogingen induceren in ver¬ 
schillende hormoonconccntratics. Deze hormonale re¬ 
sponsen zullen worden gebruikt om de invloed van 
kinkhoestvaccinatie op de gevoeligheid van deze re¬ 
ceptoren te meten. De GABAB-rcceplor wordt bena¬ 
derd met baclofcen en de respons van lulcïniscrcnd 
hormoon op naloxon. De dopamine D2-reccptor wordt 
bestudeerd met behulo van metoclopramide en de res¬ 
pons van prolactine. Voor de al eerde bestudeerde a2-
receptor wordt clonidinc gebruikt en wordt de respons 
van groeihormoon nagegaan. 

Een andere nieuwe ontwikkeling is de relatie met 
het centrale noradrenerge systeem. Bestudeerd wordt 
hoc de perifere toediening van kinkhocstvaccin resul¬ 
teert in een verandering in de noradrcnalinc-omzetsncl-
heid in de hersenen. Verwacht wordt dat dit samen¬ 
hangt met effecten van PT op het immuunsysteem. 
Nagegaan dient te worden in hoeverre het hier pertus-
sisspecifieke effecten bcireft, aangezien alleen van dit 
type effecten een relatie met veranderingen in de con-
vulsiedrcmpcl verwacht mag worden. 

Inioxicaties 

Het onderzoek naar de pathofysiologic van de intoxi-
catic met p-adrenerge blokkers is het afgelopen jaar af¬ 
gerond met hel gereedkomen van cen serie manu¬ 
scripten en het proefschrift van drs.J.J.MLangcmcijcr 
en haar promotie op 1 december 1988. Als promotor 
en co-promotor fungeerden respectievelijk prof.dr.B. 
Sangstcr (RUU/RIVM) en dr.D.J.de Wildt (RIVM). 
Het onderzoek heeft sterke aanwijzingen opgeleverd 
dat de gevolgen van de acute intoxicatic met deze stof¬ 
fen afhankelijk zijn van een nog niet nader opgehel¬ 

derde eigenschap van de p-blokkers waarbij wel een 
rol wordt toegekend aan de calcium-gemedieerde pro¬ 
cessen in het perifere cardiovasculaire systeem en in 
het centrale cardiorespiratoire centrum. Hierop zal dan 
ook in het komende jaar het onderzoek naar therapeu¬ 
tische mogelijkheden bij de intoxicatie met deze ge¬ 
neesmiddelen gericht zijn. 

In het kader van het onderzoek naar de pathofysio¬ 
logic en therapie van waterstoffluoride(HF)-intoxi-
caties zijn experimenten uitgevoerd bij de rat om de 
systcmischc toxiciteit van het F -ion op hemodyna-
mick, respiratic en biochemische processen in het 
bloed te volgen. De eerste resultaten wijzen erop dat 
het anion met name de cardiale prestatie in negatieve 
zin beïnvloedt. Er is vooralsnog geen acuut toxisch ef¬ 
fect op de ademhaling waargenomen. In cen late fase 
kan een beïnvloeding van de vaatten us een bijdrage le¬ 
veren aan de totale acute toxiciteit, alhoewel ernstige 
cardiodepressie de bepalende factor voor de F -intoxi¬ 
catie blijkt te zijn. De hoogt'; van de acute toxische do¬ 
sis blijkt daarbij de mate van cardiodepressie niet te 
beïnvloeden maar blijkt wel het tijdstip van het op¬ 
treden van een lelhale cardiodepressie te bepalen. 

Geneesndddelafhankelijkheid 

Afhankelijkheid van geneesmiddelen of drugs is de af¬ 
gelopen jaren onderzocht langs twee lijnen. Aanvan¬ 
kelijk stond vooral de morfine-afhankclijkhcid op de 
voorgrond, terwijl de laatste jaren de slaapmid-
dcl(bcnzodiazcpinc)-afhankclijkheid prioriteit heeft. 

Het onderzoek naar de afhankelijkheid van morfine 
was gericht op de toepassing van elonidine tijdens de 
onthouding. Clonidine werd in het begin van de jaren 
tachtig gepropageerd als hèt middel om heroïhe-vcr-
slaafdcn te helpen de onlhoudingsfasc door te komen. 
Ons onderzoek was eerst gericht op het mechanisme 
ervan. De resultaten geven aan dat clonidine mogelijk 
wel in staat is enkele lichamelijke symptomen te on¬ 
derdrukken, maar daarbij geen invloed heeft op de 
feitelijke gedragssymptomen. Als gedragssymptoom is 
daarbij vooral gekeken naar de nachtelijke activiteit in 
het kader van 24-uur-pcr-dag-scrccning. Deze nachte¬ 
lijke activiteit blijkt sterk verlaagd te zijn tijdens 
morfïnc-onthouding. Het onderzoek zal op enkele de¬ 
tails na het komende jaar worden afgerond. 

Het onderzoek naar de afhankelijkheid van slaap¬ 
en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) is flink opge¬ 
schoten. De toegepaste middelen zijn: dcsmcthyldia-
zepam (afbraakprodukt van dia/.cpam, Valium®), 
lorazepam (Temesta % flunitrazcpam (Rohypnol ®) en 
brotizolam (Lcndormin ®). Dit jaar is opnieuw contact 
gelegd met de firma Upjohn om ook triazolam 
(Halcion®) in het onderzoek te kunnen betrekken. 
Uiteindelijk was dit laatste middel de belangrijkste aan¬ 
leiding tot dit onderzoek. 

De vergelijking van de acute werking van de ver¬ 
schillende benzodiazepinen in het open-veld (scdatic) 
en op het accclcrod (spiercoördinatie en spierverslap-
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ping) heeft nu plaatsgevonden. Chronische toediening 
vond plaats door menging van de stoffen in het voer. 
Daarbij was er duidelijk sprake van gewenning aan 
het sedaticve effect van lorazepam, dat voornamelijk 
werd waargenomen in de actieve periode van de 
dieren ('s nachts). Onthouding werd geïnduceerd door 
de dieren het voer zonder deze middelen aan te 
bieden. De toename in de bewcgingsactiviteit ge¬ 
durende de dag, zoals die eerder werd gevonden, 
bleek al op te treden als de dieren langdurig met re¬ 
latief lage doseringen lorazepam werden behandeld 
(tot 10 mg/kg/dag). Ook voor dcsmcthyldiazcpam is 
een dergelijk experiment met lage doseringen opgezet. 
Met behulp van dit model is ook een zgn. kniis-ondcr-
dnikkingscxpcrimcnt uitgevoerd. De ratten werden af¬ 
hankelijk gemaakt van lorazepam en tijdens de 
onthoudingsfase behandeld met alle bovengenoemde 
middelen (uitgezonderd triazolam). Zo werd een eerste 
schatting verkregen over de onderlinge potenties van 
de middelen met betrekking tot afhankelijkheid. 

Hallucinaties en waamcmingssloomisscn zijn bij 
de mens ernstige onthoudingsverschijnselen bij slaap¬ 
middelen. Deze stoornissen zouden kunnen samenhan¬ 
gen met veranderingen in het systeem van de over-
drachlsstof dopaminc. Het onderzoek is daarom ook 
gericht op invloeden op het dopaminerge systeem. Dit 
jaar is een model opgezet om de werking van benzo-
diazepinen na te gaan in een geactiveerd dopaminerg 
systeem. Een eerste vergelijking van de middelen hier¬ 
mee heeft plaatsgevonden. 

Genecsmiddelbeoordeling 

Ook dit jaar is door vele medewerkers van hel labora¬ 
torium ruim tijd besteed aan de beoordeling van dos¬ 
siers ten behoeve van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen. Het aanbod van dossiers nam in de 
eerste helft van het jaar enigszins af. De plaatsen van 
twee vertrekkende projectmedewerkers werden daar¬ 
om nog niet direct weer opgevuld. Halverwege het 
jaar viel mw.drs.H.J.G.M.van Gcsscl uit door lang¬ 
durige ziekte. Daarna nam het aanbod aan dossiers 
weer sterk toe. In de herfst van 1988 wc den daarom 
opnieuw twee projectmedewerkers aangetrokken, een 
voor het beoordelen van de farmacokinciick en de 
ander voor de cardiovasculaire farmacodynamic. 

De werkzaamheden van mevr.Van Gcsscl werden 
voor wat betreft de cindvcrantwoording met betrek¬ 
king tot de inhoud van de rapporten overgenomen 
door dr.A.G.Rauws ((BFT). die hiervoor grotendeels 
werd vrijgemaakt van zijn laak als hoofd van BFT, ter¬ 
wijl dr.J.W.van der Laan de planning en organisatie 
voor zijn rekening nam. Daarnaast werd van alle 
medewerkers een extra inzet gevraagd om deze moei¬ 
lijke periode door Ie komen. 

Met betrekking lol de apparatuur valt ie melden 
dal niet alleen de projectmedewerkers maar ook de 
vaste medewerkers nu voorzien zijn van personal com-
pulcrs om de efficiency van de administratieve gang 
van zaken te verhogen. 

Biologische ijkingen en keuringen 

De afdeling Biologische Standaardisatie (Hoofd: 
dr.F.C. Hillcn) bleef actief in het verrichten - op serie-
basis - van biologische ijkingen en keuringen voor far¬ 
maceutische bedrijven, het Rijksinstituut voor Ge¬ 
neesmiddelenonderzoek (RIGO) en RIVM prodokiie 
afdelingen. De ijkingen en keuringen voor bedrijven en 
het RIGO worden in rekening gebracht. Alle testen ge¬ 
beuren volgens Farmacopcc eisen. De aantallen voor 
1988 (met tussen haakjes de aantallen van 1987) zijn 
weergegeven in bijgaande tabci 

S apyrogenitcitskeuringen: 
f onverwachte toxiciteit 
i endotoxincs (Limulus test) 
i insuline 
1 oxytocine, kwalitatief 
I vreemde eiwitten 
; irritaticlcsl 
1 hypotensievc substanties 
ï gonadotrofinen, kwalitatief 

1 

534 
3 

50 
4 
1 
2 
7 

22 
1 

(669) 
( 33) 
( 37) 
( 1) 
( 4) 
( 4) 
( 5) 
( 9) 
( ) 

Het aantal apyrogenitcitskeuringen (konijnentcst) 
liep - zoals verwacht - verder terug; hiertegenover 
nam hc: aantal endotoxincbcpalingcn met de zoge¬ 
naamde LimuIus-Amocbocyten-Lysaat(LAL)-mclho-
de loc. Het totaal aantal biologische ijkingen en keurin¬ 
gen daalde t.o.v. 1987. Deze ontwikkeling is reeds eer¬ 
der gesignaleerd en wordt veroorzaakt door het steeds 
verder terugdringen van dierexperimentele testen door 
farmacopcc-commissics en het invoeren van in vitro 
en analytisch-chcmischc bepalingen. Daarnaast blijken 
een aantal testen (bijv. de onverwachte toxicitcitstest) 
op verouderde principes Ie berusten en worden daar¬ 
om afgeschaft. In vitro en analytisch-chcmischc testen 
die in de plaats van bioassays kunnen komen (bijv. 
HPLC voor insuline) dienen echter eerst grondig geval¬ 
ideerd te worden. Dit validaticproces zal zich de ko¬ 
mende jaren afspelen voordat definitieve wijzigingen 
of aanvullingen in de monografieën van de farmaco-
pees worden opgenomen. In dit kader is het van be¬ 
lang dal een vergelijkend onderzoek van biologische in-
sulinc-ijkingcn (verlaging bloedglucose konijn) ai be¬ 
palingen van de wcrkingsslcrklc met HPLC in samen¬ 
werking met het RIGO in praktische zin is afgesloten 
en gerapporteerd wordt. 

De LAL-mclhodc is nu op de afdeling in 3 variant¬ 
en in gebruik: gcl-clot, chromogcen substraat en lubi-
dimciric-bcpaling. Na het verschijnen van de gcl-clol-
methode in de E.P. is nu onderzoek lopende om ook de 
chromogccn-subsiraal-mclhodc vast Ie leggen in de 
E.P. De bepaling van slerkic van de internationale cn-
doioxinc-sliinda.ini wordt nu mei de chromngcensub-
straal methcxlc i.p.v. de gcl-clot-mclhodc gedaan, om 
een meer kwalitatieve vaststelling Ie verkrijgen. 
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Nieuwe wegen 

Dit jaar werd cen verkennend onderzoek afgesloten 
naar de invloed van opiaten op het immunologische af¬ 
weersysteem, uitgevoerd in samenwerking met 
dr.H.van Lovcrcn (PAT) en een aantal andere labora¬ 
toria. De vraag ontstond vanuit de wereld van de 
drugsverslaving, waar AIDS en andere virusinfecties 
een groot gevaar zijn. Onderzocht werd in hoeverre 
het gebruik van opiaten, zoals heroïne (morfine) en 
methadon, het afweersysteem verzwakt. Een routine-
immunotoxicologischc screening leverde hiervoor in¬ 
derdaad aanwijzingen op. Verder specifiek onderzoek 
zal dit jaar worden uitgevoerd. 

Nationaal Vergift igingen-
informatiecentruin (NVIC) 
B.Sangster 

In 1986 werd het NVIC geherstructureerd teneinde de 
verschillende takcii optimaal te kunnen uitvoeren. 
Deze taken zijn: 
1. geven van informatie en advies 
2. verlenen van bijstand en patiëntenzorg 
3. uitvoeren van onderzoek 
4. geven van voorlichting en onderwijs. 
De op deze laken afgestemde organisatie (Informatie, 
Documentatie, Medische Toxicologie) bleek goed te 
voldoen. 

De belangrijkste gegevens met betrekking tot het 
takenpakket (in bijzonder de verstrekte informatie 
over acute en chronische intoxicatics) zijn weerge¬ 
geven in deel 1 van dit jaarverslag. Hetzelfde geldt 
voor de voorlichting in gebieden met milieuverontreini¬ 
ging en gebieden waar kerncentrales z'jn gelokali¬ 
seerd en ook voor de uitvoering van de 7ost-c «positie 
rabiesvaccinatic. 

Zoals bekend worden de taken van het NVIC uit¬ 
gevoerd in een samenwerkingsverband met de afde¬ 
ling Reanimalic en Klinische Toxicologie van hel Aca¬ 
demisch Ziekenhuis Utrecht. Door de benoeming per 1 
december 1988 van het hoofd van het NVIC tol hoofd 
van deze afdeling van hel AZU en die van het hoofd 
van de afdeling Medische Toxicologie tol chef de cli-
nique van eerstgenoemde afdeling kon een aanvang 
worden gemaakt met cen verdere consolidatie van de 
bestaande samenwerking. In 1989 zullen het NVIC en 
de afdeling Reanimalic en Klinische Toxicologie, die 
de functie van Intensive Care afüclmg van de Divisie 
Inwendige Geneeskunde en Dermatologie van het 
AZU heeft, volledig zijn geïntegreerd. Deze integratie 
is van grote betekenis in verband met de in juli 1989 te 
betrekken nieuwbouw van het AZU in de Uithof. In de 
nieuwbouw is de nieuw gecreëerde eenheid gesitu¬ 
eerd in het zogenaamde noodhospitaal. Alle bestaande 

taken kunnen hier worden uitgevoerd inclusief het ver¬ 
vullen van een nationale taak met betrekking tot de be¬ 
handeling van slachtoffers van calamiteiten door che¬ 
mische stoffen en radionucUdcn tot cen maximum van 
40 patiënten. Ook bij grotere rampen is het mogelijk te 
blijven functioneren via samenwerking met het ministe¬ 
rie van Defensie die het toekomstig Centraal Militair 
Ziekenhuis in het nieuwe AZU heeft gesitueerd. 

Evenals in voorgaande jaren bestond een duidelij¬ 
ke behoefte aan scholing en nascholing op het gebied 
van de toxicologie. Deze activiteit vindt plaats met als 
doel de gebruikers in staat te stellen optimaal het 
NVIC te benutten. Het onderwijs wordt gegeven aan 
studenten in de geneeskunde, medische biologie en far¬ 
macie. Nascholing was vooral gericht op bedrijfsge¬ 
neeskundigen. De in het kader van het samenwer¬ 
kingsverband met DGA georganiseerde cursus was 
tweemaal overtekend en werd derhalve herhaald. 
Nieuw waren de cursus klinische toxicologie in het 
kader van een beroepsopleiding toxicologie en de 
twee-weckse cursus medische toxicologie voor de me¬ 
disch milieukundigen die thans worden opgeleid en die 
allen stage bij het NVIC zullen lopen. 

Personeel 

Drs. H.W.M.Ncumann. apotheker, die in april 1988 de 
dienst verliet, werd opgevolgd door de reserve eerste 
luitcnant-apolhcker N.H.W.van Xantcn die op 18 april 
de activiteiten bij de afdeling Documentatie aanvatte. 
Op 1 mei 1988 trad drs.R.L.K.W.Lic, internist, in dienst 
bij het NVIC als projectmedewerker. Op 1 november 
1988 werd hij aangenomen als universitair docent aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht en hij heeft nu een zoge¬ 
naamde nul-aanstelling bij het RIVM. Vanaf 1 mei 
1988 is H.F.Hobo als automatiscringsmcdcwcrkcr bij 
het NVIC gekomen. Hij werkt 50% bij hel NVIC en 
50% bij ACT. Verschillende personen liepen ook dit 
jaar korter of langer stage bij het NVIC; onder hen 
waren naast studenten uit verschillende studierichtin¬ 
gen voornamelijk mcdischc-milicukundigcn. Mw.M.J. 
Hoorman trad in dienst van het NVIC op 15-01-1988 
als informatricc van de afdeling Informatie in verband 
met ziekte van één van de medewerkers. Zij beëin¬ 
digde haar dienstverband bij het NVIC op 01-07-1988. 
Mw.O.M.J.van den Berg, informatricc van de afdeling 
Informatie, verliet het NVIC op 01-12-1988. In okto¬ 
ber van dit jaar verliet mw.M.Brons-dc Munck het 
secretariaat. Zij werd opgevolgd door mw.drs.K.E.van 
Tuldcr. 

Informatie 

In het kader van de samenwerking met het Dircc-
toraat-gcncraal van de Arbeid zijn ook in 1988 de 
acute inloxicatics in de arbeidssituatie geïnventari¬ 
seerd. De resultaten zijn samengevat in een RIVM-
rapport. Gezien de grote belangstelling voor de PAOG-
cursu.s over acute intoxicatics op de werkplek, die in 
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1987 voor het ccrsl door het NVIC werd georgani¬ 
seerd, was het nodig deze cursus in 1988 te herhalen. 
AU vervolg hierop is een cursus in voorbereiding die 
zich zal toespitsen op de vraag hoc men zich kan 
voorbereiden op een acute intoxicatie in een werk¬ 
situatie. 

Ten behoeve van diverse onderzoeken verleende 
de afdeling haar medewerking door het samenstellen 
van intoxicatiegegevens uit de databestanden van in¬ 
formatieverzoeken. Evenals vorig jaar blijft de ver¬ 
werking van nieuwe produklsamcnstellingcn stag¬ 
neren door gebrek aan menskracht. Geconstateerd 
moet worden dat de achterstand in deze verwerking 
toeneemt. 

Met betrekking tot de automatisering van de infor¬ 
matieverstrekking bij acute vergiftigingen is in 1988 
een rapport verschenen getiteld "Toxicologische Infor¬ 
matie- en Kcnnisbank (TIK); haalbaarheid en dcfïni-
ticfasc" waarmee de haalbaarheidsfase van het 
project met positief resultaat werd afgesloten. De par¬ 
ticipanten in dit onderzoek zijn van RIVM-zijde het 
NVIC en CCE, de vakgroep Medische Informatica en 
Statistiek van de Rijksuniversiteit Limburg, IHDF 
(International Health Development Foundation) en 
Elsevicr Science Publishers. De volgende fasen van 
het project omvatten het bouwen van een prototype 
van het geautomatiseerd systeem en invoer van ge¬ 
gevens in refcrenlicbcslanden. Het vullen van deze be¬ 
standen zal in komende jaren de inzet van minimaal 
zes extra medewerkers vereisen. 

Documentatie 

In het afgelopen jaar werd veel aandacht besteed 
aan het verwerken van nieuwe en het bijstellen van 
aanwezige produktgegevens. De gegevens van een 
aantal slandaardkaanen werden geëvalueerd en zo no¬ 
dig aangepast aan de laatst bekende gegevens. Enkele 
stofmonografieën werden afgerond (witte fosfor, polyo-
len en orale ijzerpreparaten). De stofmonografic betref¬ 
fende chloorsulfonzuur werd drukklaar gemaakt. He¬ 
laas liep de afwerking van de monografieën over pyro-
lyscproduktcn en aardolicproduktcn enige vertraging 
op. Aan de afwerking wordt nu extra aandacht be¬ 
steed. 

Ten behoeve van de European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions werd 
een rapport samengesteld over chemische afvalstoffen 
en milieu-incidenten in Nederland. Verder werd mee¬ 
gewerkt aan de samenstelling van een rapport betref¬ 
fende onderzoek naar de lichaamsbclasting met lood 
bij kinderen wonende te Alblasscrdam en een rapport 
over het gebruik van doping (voornamelijk gericht op 
anabole slcroïdcn) in de sport. Ook werd meegewerkt 
aan een project van de Stuurgroep Tockomslsccna-
rio's Gezondheidszorg en aan de samenstelling van 
Health and Safely Guides ten behoeve van de World 
Health Organization. 

Medische Toxicologie 

Binnen de iwcede-lijnsinformatie valt een toename 
te constateren aan vragen waarbij advies overgaat in 
diagnostiek en behandeling. Dit betreft dan de meer ge¬ 
compliceerde intoxicatics waarbij meerdere malen 
contact nodig is tussen de aanvrager en de adviesge¬ 
ver. Het gaat dan vaak om het beoordelen van klinis¬ 
che situaties waarbij de thcrapic-mogelijkhcdcn telk¬ 
ens opnieuw bezien dienen te worden. 

De activiteiten van de afdeling met betrekking tot 
milieu-incidenten, informatie over chronische intoxi-
calies en onderwijs zijn reeds in deel 1 van dit jaarver¬ 
slag besproken. 

Ten aanzien van het voorkomen van accidenten 
met chloorgas in zweminrichtingen werd een rapport 
uitgebracht op verzoek van de Geneeskundige Hoofd¬ 
inspectie waarin een protocol werd uitgewerkt voor 
badmecsters en EHBO-crj enerzijds en anderzijds vol¬ 
gens dezelfde opzet een protocol voor ambulance-ver¬ 
pleegkundigen en eerste-hulpverlencndc artsen. 

In het kader van de projectgroep kcmongeval-
lenbcstrijding werd deelgenomen aan een subwerk-
grocp Medische Maatregelen en, in de tweede fase, 
tevens aan de werkgroep Technisch Informatie. Ten 
tijde van de situatie rondom de terugkeer van een rus-
sischc satelliet met een kernreactor in de dampkring, 
welke gebeurtenis gebruikt werd als een paraatheids-
oefening, werd hieraan actief deelgenomen. 

De vervolgstudie bij menselijke vrijwilligers naar 
de biologische effecten van verschillende doses glycyr-
rhizine werd uitgesteld tot 1989. In het UTOX-samen-
werkingsverband (RU Utrecht, AZU, RIVM, CIVO/ 
TNO) werd besloten het geplande onderzoek naar de 
biologische effecten van kunstmatige zoetstoffen bij 
menselijke vrijwilligers voorlopig op te schorten we¬ 
gens een verandering in de prioriteiten door de op¬ 
drachtgever. Hierdoor was het mogelijk voor de assis-
tcnt-in-oplciding om een evaluatie van onderzoeken bij 
menselijke vrijwilligers te gaan verrichten waarbij in 
1989 een aantal onderzoeken zijn voorgenomen deels 
in het RIVM deels bij CIVO/TNO. Dierexperimenteel 
onderzoek naar de effecten van toxische stoffen op de 
longfunctie bij inhalatie vond in 1988 als pilot-ondcr-
zock plaats; in 1989 zal een vcrvolg-ondcrzoek plaats¬ 
vinden. Het onderzoek in samenwerking met het labo¬ 
ratorium voor Farmacologie over bcta-blokkcrcnde 
sloffen leidde in 1988 lot de promotie van mw.dr.J.J.M. 
Langcmcijcr, ancslhcsioloog in het St. Antonius Zie¬ 
kenhuis te Nicuwcgcin. Dit onderzoek wordt in 1989 
voortgc/.ct. 

Op initiatief van de Regionaal Geneeskundig In¬ 
specteur voor de provincie Zuid-Holland werd de hele 
procedure rondom milieu-accidenten in een informatie¬ 
bijeenkomst voor alle basisgezondheidsdiensten in dit 
gebied bediscussieerd. Op deze bijeenkomst werd be¬ 
halve door het NVIC levens hel woord gevoerd door 
vertegenwoordigers van de Regionale Inspectie voor 

158 



HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

de Hygiëne van het Milieu, de provincie, de medisch-
milieukundigcn en de Regionale Inspectie voor de 
Volksgezondheid. Eenstemmig werd de voorgestelde 
te volgen procedure in geval van een milieu-accident 
aangenomen. 

Laboratorium voor Chemotherapie 
(CHT) 
B.van Klingeren 

Nog steeds gehuisvest in het dit jaar opgeknapte ge¬ 
bouw aan het Sterrenbos te Utecht, heeft het laborato¬ 
rium zijn activiteiten op het grensvlak van de aan¬ 
dachtsgebieden van de hoofdsectoren I en II verder 
kunnen ontplooien. Het accent lag traditiegetrouw op 
onderzoek met en evaluatie van antimicrobiële mid¬ 
delen (antibiotica en desinfectantia) waarbij vooral 
veel capaciteit werd besteed aan bestaande en nieu¬ 
we resistentie-surveillance-projecten. De stabiele per¬ 
soneelsformatie van het laboratorium werd versterkt 
met mw.drs.H.M.E.Frenay, arts-microbiologe 'm oplei¬ 
ding. Als projectmedewerkster zal hij zich de ko¬ 
mende jaren toeleggen op de bestudering van de epi¬ 
demiologie en de nadere karakterisering van mcticil-
line-resistente Staphylococcus aureu£-isolaten. Dit 
onderzoek vindt plaats in samenwerking met het A.Z. 
te Utrecht. Onze klinische affiliatie werd voorts beves¬ 
tigd in het, t.o.v. 1987 nog enigszins toegenomen, aan¬ 
tal aanvragen voor gehaltcbepalingen van antibiotica 
in lichaamsvloeistoffen van patiënten en voor kwanti¬ 
tatief gevoeligheidsonderzock, in het bijzonder bij my-
cobacteriën. Over laatstgenoemd onderzoek wordt in 
hetgeen volgt in dit jaarverslag nader gerapporteerd. 

Werkzaamheden ten behoeve van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen 

De beoordeling van dossiers en het opstellen van eva 
luatieTapporlcn over antimicrobiële geneesmiddelen 
l.b.v. het College en het RIGO werd voortgezet, t.w. 
dr.AJ.de Neeling, drs.C.E.Voogd en schrijver van dit 
verslag. Gezien de veelheid van taken van het labora¬ 
torium bleek het soms moeilijk om de rapporten bin¬ 
nen de wettelijke termijn uit te brengen. 

Er werden in totaal 128 schriftelijke adviezen op¬ 
gesteld, waaronder uitvoerige evaluaties van de orale 
antibiotica cefixim en ccfuroxim-axetil, de antimycoti-
ca fluconazol en itraconazol, het virustaticum foscar-
nct en het antimalariamiddcl mefloquinc. 

Voorts werd onzerzijds deelgenomen aan het op¬ 
stellen van richtlijnen, met name betreffende de toe¬ 
passing van antibiotica op de huid, cotrimoxazol-bcvat-
tende formuleringen en tetracyclinc-bcvattcndc 
preparaten. 

Resistentie-surveillance en resistentie-onderzoek 

Dit jaar werd een aanvang gemaakt met een aantal 
nieuwe resistentie-peilingsprojecten. Het eerste betrof 
kwantitatief gevoeligheidsonderzoek met de microdilu-
tie-methode in drie ziekenhuislaboratoria (dr.J.de Jong, 
Amersfoort; dr.J.E.Landheer, Nieuwegein; dr.J. Recht-
steiner, Hilversum). Deze ontvingen microüterplaatjcs 
met in het RIVM bereide antibiotica-reeksen alsmede 
een PC voor de data-invoer. In ons laboratorium vond 
de verwerking van de gegevens plaats door dr.de 
Neeling en mw.Dessens. Opdrachtgevers van dit 
project waren de directie van het RIVM en twee far¬ 
maceutische industrieën. Een rapportage over de resul¬ 
taten met ca. 1000 klinische isolaten is in concept 
geTeed en zal begin 1989 wwden uitgebracht. 

Laatstgenoemd project gold tevens als een vinger¬ 
oefening voor het project "Resistentiepeiling Streeklab-
oratoria". Conform aanbevelingen van de Gezond¬ 
heidsraad is een aanvang gemaakt met de opzet van 
een geautomatiseerd landelijk meetnet waaraan naar 
wij hopen alle Streeklaboratoria voor de Volksgezond¬ 
heid zullen deelnemen. De bedoeling is, dat regelmatig 
de resultaten van het routine-gevocligheidsonderzoek 
naar het RIVM worden gezonden voor centrale be¬ 
werking en rapportage. Met behulp van een dergelijk 
netwerk kan de resistentie-ontwikkeling bij klinische 
en poliklinische bacteriële isolaten in ons land op de 
voet worden gevolgd. Tevens kan hiervan een positief 
effect uitgaan op de standaardisatie/harmonisatie van 
de gevoeligheidsbepalingsmethoden. Inmiddels wordt 
proefgedraaid in drie streeklaboratoria; de eerste resul¬ 
taten zijn veelbelovend. 

Neisseria gonorrhoeae 

Ook dit jaar bleek de bereidheid van de laboratoria om 
deel te nemen aan de resistentiepeiling bij gonokokkcn 
groot. Zoals bekend richt de landelijke surveillance 
zich primair op penicillinasc-vormcnde stammen 
(PVG). Hoewel het totaal aantal gevallen van gonor-
roe de laatste jaren een sterk dalende tendens ver¬ 
toont is de prevalentie van PVG nog enigszins toe¬ 
genomen, zoals uit tabel 1 blijkt. Dergelijke gemiddel-

Tabel1 

Aanta' gonnkokken-isolaten {enquête RIVM) c.q. 
gonorroe-paüënten (opgave Gilt) en PVG-prevalentie 

jaar 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

GHI 
aantal patiënten 

13 197 
14 400 
12 451 
9 841 
5 636 

' RIVM 
aantal isolaten 

14 688 
13 501 
11346 
8 726 
4 701 

%PVG 
8,0 
7,2 
7,5 
9,6 

11,4 
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den versluieren overigens de soms aanzienlijke lokale 
verschillen. Zo bedroeg in 1987 de PVG-prevalcntie in 
Amsterdam 17%, in Rotterdam 9%, in Den Haag en 
Groningen 5% en in Heerlen 1%. Voor nadere details 
zij verwezen naar het in 1988 uitgebrachte RIVM-rap-
port nr. 358004008. 

Opvallend is de recente toename van tetracycline-
resistentie bij PVG, vooral in de regio Den Haag. 
Dergelijke isolaten bezitten naast een p-lactamase plas-
mide van 3,2 megadalton nog een zgn. transfer plas-
mide van 25,2 megadalton, waarop de determinant 
voor tetracycline-resistentic is gelegen. Over de eerste 
micro-epidemie in ons land met dergelijke stammen is 
samen met amerikaanse collega's van het CDC een 
publikatie uitgebracht. 

In het kader van de steekproefsgewijze peiling van 
de resistentie bij niet PVG werden dit jaar ca. 250 iso¬ 
laten onderzocht. Ook hier zien we de tetracyclinc-re-
sistentic stijgen. Een publikatie over de resultaten van 
de PVG-pciling in de periode 1983 t/m 1986 is versche¬ 
nen in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 

Een nieuwe dimensie is toegevoegd aan de bestud¬ 
ering van de epidemiologie van resistente gonokokken 
door de introductie in ons laboratorium van de serolo-
gische typering m.b.v. monoclonale antilichamen. Met 
de firma SYVA (Calif.) werd een contract afgesloten 
voor de (gratis) levering van deze monoclonalcn voor 
research-doeleinden. Twee van onze medewerkers, 
mw.Dessens en mw.Verheuvel, volgden een stage in 
het Wright Fleming Institute te Londen, om de berei¬ 
ding van de reagentia te leren. Medio 1988 hebben wij 
de eerste resultaten gepresenteerd tijdens een work¬ 
shop over serotypering van gonokokken te Heidelberg. 

llaemophilus influenzae 
De resistcnticpciling bij deze species, waarmee in 
1986 is begonnen en waaraan ca. 30 laboratoria deel¬ 
nemen, werd ook in 1988 voortgezet. Er werden ca. 
1000 isolaten getest, waarbij geen toename werd ge¬ 
constateerd in de prevalentie van p-lactamase-vor-
mende stammen. De resultaten van de peiling in de pe¬ 
riode 1986/1987 zijn in detail beschreven in het vorige 
jaarverslag. Zij werden voorts gepresenteerd in een 
voordracht tijdens het 4e Mediterrane Chemotherapie 
Congres op (Sicilië, oktober 1988). Overwogen wordt 
om de peiling bij llaem.influenzae af te wisselen met 
een peiling van het resistentieniveau bij Streptococcus 
pneumoiae. 

Pseudomonas aeruginosa 
In de verslagperiode werden ca. 1200 isolaten, die 
voor typering naar het RIVM waren gezonden, op re¬ 
sistentie gcscrccncd. Wij hebben besloten om dit 
onderzoek per 1-1-1989 te beëindigen omdat, a) de 
steekproef in feite niet aselect is, b) het resistentie¬ 
niveau t.o.v. p-lactam-antibiotica en aminoglycosiden 
tamelijk constant is, c) overeenkomstige informatie zal 
worden verkregen uit de "Strccklaboratorium peiling". 

Het mechanisme-onderzoek over (J-lactam-resisten-
tie werd voortgezet. Een publikatie over onderzoek 
met in vitro geselecteerde gederepresseerde p-lacta -
mase-mutanten (De Neeling et al., 1988) is versche¬ 
nen in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Een 
2c publikatie inzake onderzoek met gederepresseerde 
klinische isolaten is in voorbereiding. 

Shigella 
In 1988 werden ca. 600 Shigella-isolaten (overwegend 
Sh.flexneri en Sh.sonneï) die voor nadere karakterise¬ 
ring naar het RIVM werden gezonden, kwantitatief op 
hun gevoeligheid voor de belangrijkste antibiotica 
onderzocht. Door Voogd et al. werd een rapport (nr. 
128476002) uitgebracht over de peiling in 1987. 
Daaruit blijkt dat de prevalentie van resistentie tegen 
de oudere antibiotica van keuze bij Shigella-'nfecties, 
t.w. ampicilline en cotrimoxazol, evenals in de periode 
1984 t/m 1986 hoog is en resp. ca. 50% en ca. 30% be¬ 
draagt. Tegen nalidixinezuur en verwante verbindin¬ 
gen zoals de fluorochinolonen, die een belangrijk alter¬ 
natief vormen, hebben wij in onze collectie nog geen 
resistentie waargenomen. 

Activiteiten betreffende de veterinaire toepassing van 
antibiotica 

Een op ons initiatief ingestelde werkgroep van deskun¬ 
digen op het gebied van de humane en veterinaire toe¬ 
passing van antibiotica heeft een concept-adviesrap¬ 
port opgesteld waarin wordt aanbevolen om bepaalde 
(groepen van) antibiotica te reserveren voor toepas¬ 
sing in de humane geneeskunde. Er is inmiddels com¬ 
mentaar ontvangen van de zijde van de fabrikanten en 
importeurs van diergeneesmiddelen en van de Kon. 
Ncd. Maatschappij voor Diergeneeskunde. Het defini¬ 
tieve adviesrapport zal begin 1989 worden aange¬ 
boden aan de Commissie Registratie Diergeneesmid¬ 
delen. Ten behoeve van de CRD zijn voorts schrifte¬ 
lijke adviezen uitgebracht aan het RIGO over 
microbiologische aspecten van diergeneesmiddelen als 
onderdeel van de dossicrbeoordeling. In het kader van 
de standaardisatie van gevoeligheidsonderzoek in de 
veterinaire bacteriologische laboratoria zijn alle ad¬ 
viezen, die de Antibiotica Werkgroep van de NRLO in 
de loop der jaren terzake heeft uitgebracht, gebundeld. 
In overleg met Drs.H.W.B.Engcl en de VHI is de mi¬ 
crobiologische bepaling van antibiotica-residuen in voe¬ 
dingsmiddelen van dierlijke herkomst ondergebracht in 
ons laboratorium. Het accent zal worden gelegd op de 
ontwikkeling van varianten van de Nieuwe Neder¬ 
landse Nicrtcsl, teneinde residuen van nieuwe mid¬ 
delen optimaal te kunnen detecteren. Dienaangaande 
worden contacten onderhouden met de RVV te nij-
megen en het RIKILT te Wageningen. 
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Betaalde onderzoekingen ten behoeve van artsen¬ 
inzenders en de farmaceutische industrie 

In de verslagperiode werd op instituutsniveau uitvoerig 
gediscussieerd over het belang van de verrekenbare 
laboratoriumactivitciten (zgn. B-taken), in relatie tot de 
primaire, zgn. A-taken van hel RIVM. Dezerzijds is de 
verwevenheid van beide taken in ons laboratorium 
benadrukt, omdat dergelijk gespecialiseerd onderzoek 
als regel niet elders kan worden verricht. Zoals uit 
tabel 2 blijkt, is het aantal aanvragen door artsen-
inzenders voor kwantitatieve bepalingen van antibioti-
ca-conccntratics in lichaamsvloeistoffen, t.o.v. het 
voorgaande jaar nog enigszins gestegen. Het aantal 
aanvragen voor kwantitatieve gevoelighcidsonder-
zockingen, met name bij mycobacteriën, bleef on¬ 
geveer constant. Hetzelfde geldt voor microbiologisch 
onderzoek (waardebepalingen, stcriliteitsonderzoek, 
e.d.) ten behoeve van de farmaceutisch industrie. 

! Tabel 2 
ï 
: • : 

Verrekenbare onderzoekingen volgens tarief door 
het Laboratorium voor Chemotherapie 

aantal 
1987 1988 

microbiologische waardebepalingen 99 93 
stcrilitcitsbcpalingcn 337 459 
kicmgetalbcpalingcn 46 89 
gehaltcbcpalingen antimicrobiële farmaca 679 881 
kwantitatieve gevoelighcidsbcpalingen: 
aantal stammen van mycobacteriën*) 774 819 
aantal stammen van overige species 50 50 

*) 25-30% ten behoeve van determinatie 

Onderzoek en evaluatie van desinfectaniia 

De curopesc variant (zgn. EST) van de standaard-sus¬ 
pensie-test voor de evaluatie van desinfectantis is dit 
jaar als officiële screcningstcst bij de toelating van 
deze middelen in ncdcrland geïmplementeerd. Het be¬ 
treft vooralsnog alleen de ontsmettingsmiddelen die 
worden toegepast in de voedingsmiddelensector en in 
instellingen van gezondheidszorg. In samenwerking 
met het CDI en de Nederlandse Vereniging van Dcsin-
fectantia-fabrikanten wordt thans in een vijftal labora¬ 
toria een ringonderzoek uitgevoerd met een veteri¬ 
naire variant van deze testmethode. Er werd een tien¬ 
tal schriftelijke adviezen uitgebracht aan de 
Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen, waaronder 
een evaluatie van 35 ontsmettingsmiddelen voor de 
tamlarlspraktijk. 

Het ontwikkelingsonderzoek richtte zich vooral op 
de sporocide werking alsmede op de verdere stan¬ 
daardisatie van een oppervlaktc-testmodel. Wij zijn 
van diverse zijden benaderd om te participeren in de 
discussie over de europese harmonisatie van deugde-
lijkhcideiscn met het oog op "1992" 

Samen met dr.J.C.de Jong, viroloog, werd op uitno¬ 
diging een artikel geschreven voor het Ned.Tijdschr. 
v.Gcncesk. over Desinfectie in de Algemene Praktijk. 
Er blijkt in ons land duidelijk behoefte aan onderzoeks¬ 
capaciteit inzake de virueide werking van desinfectan-
tia. Onze ervaring op dit gebied werd voorts inge¬ 
bracht in de vergaderingen van een werkgroep van de 
Gezondheidsraad over hygiëne in zwembaden en een 
werkgroep van het CBO over preventie van zieken¬ 
huisinfecties (handen-desinfectie). 

Referentie; kennisoverdracht; ontwikkelingswerk 

Voor diverse humaan- en veterinair-bacteriologische 
laboratoria is kwantitatief referenlic-gcvocligheids-
(inder/oek verricht o.a. ten behoeve van de kwaliteits¬ 
controle door de SKMM. Het 2e supplement bij het 
rapport van de Werkgroep Richtlijnen Gevocligheids-
bcpalingen (uitgave van het RIVM) is in concept 
gereed en zal begin 1989 verschijnen. 

Door medewerkers van het laboratorium werden 
twee instructicdagen georganiseerd over geautomati¬ 
seerde data-opslag vcxir deelnemers aan de resistentie-
pcilingsprojcelcn. Resultaten van het resistentie-ondcr-
zoek werden niet alleen gepresenteerd op eerder ge¬ 
noemde internationale congressen maar ook tijdens 
diverse nationale symposia zoals een Boerhaavc-cur-
sus over nieuwe antibiotica te Leiden, de 231e Weten¬ 
schappelijke Vergadering in het RIVM en een thema¬ 
dag over luchtwcginfcctics te Deventer. Voorts werd 
deelgenomen aan de Gezondhcidsraad/WHO-Work-
shop "Passend gebruik van antibiotica" 

Onze surveillance-activiteiten trokken ook de aan¬ 
dacht van de pers, resulterend in interviews op radio 
en TV. 

In het kader van GLP hebben dr.de Nccling en de 
heer Leeuw seen streepjescode-systeem voor het af¬ 
wegen, verdunnen en beheren van antibiotica geïn¬ 
stalleerd. De kans op vergissingen bij het bereiden van 
verdunningsrecksen bij het gevoclighcidsondcrzoek is 
hiermee tot een minimum teruggebracht. 

In samenwerking met het Laboratorium voor Far¬ 
macologie is onderzoek gestart naar het vermogen 
van antibiotica om uit bacteriën endotoxine vrij te ma¬ 
ken. Er is een in vitro model ontworpen met geauto¬ 
matiseerde multipele endotoxinc-bcpalingen m.b.v. de 
limuluslysaattest. 

De rcferentietaak voor de landelijke screening van 
fcnylkutonuric (PKU) bij pasgeborenen werd voort¬ 
gezet met een ringonderzoek en de bereiding en dis¬ 
tributie van controle bloedvlekken en sporensuspen-
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sies. Drs.Voogd bracht advies uit aan de Landelijke 
Begeleidingscommissie Phenylketonurie en de GHI be¬ 
treffende een bij de screening gemiste patiënt. 

Medewerkers van diverse laboratoria liepen sta¬ 
ges in ons laboratorium (en omgekeerd) om de uiteen¬ 
lopende microbiologische technieken te leren. Met 
name de toegenomen know how bij de medewerkers 
van ons labc.atorium op het gebied van de automatise¬ 
ring en de enthousiaste inzet van allen stelt ons in 
staat om met een relatief kleine personeelsformatie 
een relatief breed pakket van taken op het gebied van 
de gezondheidszorg en de staat van de volksgezond¬ 
heid te blijven vervullen. 

Laboratorium 
(KCH) 
J.G.Loeber (wnd.) 

voor Klinische Chemie 

Het in 1987 door de directie genomen besluit om het 
Laboratorium voor Klinische Chemie op te hefften, 
zulks als gevolg van maatregelen in het kader van de 
personele afslanking, werd in het verslagjaar verder 
uitgewerkt. Besloten werd om het laboratorium op te 
splitsen waarbij de afdelingen Klinisch-chcmische 
Methoden, Biochemie en Hcmatologie zouden worden 
toegevoegd aan het Laboratorium voor Toxicologie, 
terwijl uit de afdeling Endocrinologie en Pcrinatalc 
Screening en de bijzonder afdeling Teratologie een 
nieuwe Unit Teratologie, Endocrinologie en Pcrinatalc 
Screening zou worden gevormd. Een en ander kreeg 
inmiddels zijn beslag per 1 januari 1989. Het RIVM 
legde hiermee een ruim 30 jaar bestaande referentie-
taak op het gebied van de klinisch-chcmische en hc-
matologischc laboratoriumdiagnostick neer. 

In de loop van het verslagjaar verlieten 7 
medewerkers de dienst als gevolg van pensionering of 
gebruik makend van de VUT resp. 55 ^-regeling. Hier¬ 
onder bevond zich het laboratoriumhoofd, dr.J.C. 
Koedam. De directie benoemde prof.dr.R.Kroes per 1 
mei 1988 als waarnemend hoofd. Met het oog op zijn 
pensionering per 1 maart 1989 en het resterende aan¬ 
tal verlofdagen besloot dr.P.W.Hcllcman zijn werk¬ 
zaamheden als hoofd van de afdeling Hcmatologie per 
1 juli 1988 over te dragen aan drs.A.B.T.J.Boink. 

Klinische Chemie en llemaiolngie 

De in 1987 begonnen afbouw van klinisch-chcmischc 
en hcmatologischc rcfercntiewerkzaamhcdcn werd 
voorgezet. Een grote partij refcrcnticscra met gecertifi¬ 
ceerde waarden v<x>r een groot aantal componenten 
kwam in februari gereed. Onduidelijkheid bestaat over 
de verantwoordelijkheid voor opslag en distributie van 
deze voorraden. In december werden enkele partijen 

controleserum voor cholesterol- en HDL-choles'Tol-
bcpalingen geproduceerd in opdracht van de Stichting 
Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve 
van epidemiologisch onderzoek. 

De overige werkzaamheden werden zoveel moge¬ 
lijk voortgezet, in meerdere of mindere mate belem¬ 
merd door het verminderde aantal beschikbare mede¬ 
werkers. Een begin werd gemaakt met het inwerken 
van medewerkers van laboratoria waarvoor tot nu toe 
dienstverlenend werd gewerkt. Dit gold het gebruik 
van de analyse-apparatur. Onduidelijk is of dit "gast-
gebruik" niet in strijd is met de GLP-regels. 

In het verslagjaar werden twee instrumenten van 
de firma Coulter getest op hun bruikbaarheid t.a.v. de 
differentiatie van de witte bloedcellen in bloed van ver¬ 
schillende diersoorten, nl. de Coulter VCS Haematolo-
gy Flow Cytometer en de Epics Profile. Helaas vol¬ 
deed geen van de instrumenten aan de gestelde eisen. 
Hieruit bleek eens te meer hoe specifiek de problemen 
zijn waarmee laboratoria geconfronteerd worden die 
werken met bloed van verschillende diersoorten. 

Deze problematiek wordt ook buiten het RIVM 
onderkend en zij heeft geleid tot de wens om de aan¬ 
wezige kennis te bundelen. Vanaf september is de 
afdeling Hcmatologie betrokken bij de oprichting van 
een werkgroep Proefdicrhematologie. Deze stelt zich 
als doel: het bevorderen van contacten tussen onder¬ 
zoekers die hcmocytomctrisch en hcmocytomorfolo-
gisch onderzoek bij verschillende diersoorten verricht¬ 
en en het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
dit onderzoek. 

Biochemie 

In 1988 was er een sterke toename van de vraag naar 
biochemische ondersteuning vanuit de diverse labora¬ 
toria. De structurele capaciteit voor innoverend onder¬ 
zoek nam daarbij verder af. 

Wat betreft de HPLC-bcpaling van aminozuren, 
peptiden en eiwitfragmenten werden verschillende 
voorkolomsdcrivatiscringsmcthodcn ontwikkeld, waar¬ 
bij die met dabsylchloridc de beste resultaten gaf. 
Ondersteuning werd verleend aan een groot aantal 
projecten, zowel binnen als builen hel instituut. 

Het chcmiluminesccntic-ondcrzoek stond in het 
leken van doorbraken op het gebied van nieuwe 
gevoelige labels voor immuno-assays. Vooral de deels 
in opdracht uitgevoerde evaluatie en ontwikkeling van 
het enzym xanihinc-oxidase als label is zeer succesvol 
gebleken. Xanlhinc-oxidasc blijkt alle voordelen van 
bestaande cnzymlabels en radio-isolopen in zich te 
hebber, terwijl er nauwelijks nadelen zijn. Vooral de 
stabiliteit, de lage dctccticgrens (10 lsmol) en de lange 
halfwaardclijd van hel chemiluminesccntie-signaal (30 
uur) maken xanthinc-oxidasc uitermate geschikt als la¬ 
bel. Een bijkomend voordeel is dat deze labels hier¬ 
door in normale p-counters gekwantificeerd kunnen 
worden, waardoor overgang van radiolabcls naar niet-
radiolabels geleidelijk kan geschieden zonder direct 
nieuwe apparatuur aan te schaffen. 

162 



HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

Ook is i.s.m. de afdeling Fijnmechanica apparatuur 
voor chemiluminescentie-dctectie in microtite.-platen 
en blots ontwikkeld met een gevoelige registratie op fo¬ 
to's. Hiermee is een homogene (eenstaps)chemilum-
inescentie-immunoassay ontwikkeld voor testosteron 
als modelverbinding met een testosteronpcroxidase-
conjugaat als label. 
Het beeldanalyse-systeem werd ingezet voor velerlei 
toepassingen o.a. op het gebied van elektroforese, 
dunnelaag-chromatografïc en detectie van chcmilumi-
ncscentie-reacties. Met behulp van een HTS-stageaire 
en i.s.m. de afdeling Elcctronica werd een programma 
ontwikkeld voor de kwalitatieve en kwantitatieve ana¬ 
lyse van ccn-dimcnsionalc gels met o.a. achtergronds-
cn basislijncorrcctie. Een polyacrylamidc-gel-clektio-
forese-methode werd ontwikkeld voor niet-denature-
rende omstandigheden. Tevens werd het overbrengen 
van ciwitpatronen van gels naar membranen (blottcn) 
geoptimaliseerd. Tenslotte werd de twee-dimensionale 
elektroforese verder ontwikkeld. 

De naderende integratie binnen het Laboratorium 
voor Toxicologie is aanleiding geweest om meer ca¬ 
paciteit in te zetten voor toxicologische projecten, 
waaronder de zuivering van cytochroom P-450 iso-cn-
zymen. 

Endocrinologie 

Het onderzoek naar de moleculaire heterogeniteit van 
humaan luteïniserend hormoon (LH) werd voortgezet. 
De in 1987 gerapporteerde resultaten waren ge¬ 
baseerd op o.a. immunochcmischc methoden met poly-
clonalc anliscra tegen LH en zijn subunils. De firma 
Api-Biomérieux stelde kits met monoclonalc antilicha-
men ter beschikking, waarmee de eerder genoemde 
resultaten voor het grootste deel konden worden 
bevestigd. 

Op verzoek van de WHO werd deelgenomen aan 
een internationale ringijking betreffende de vaststelling 
van de Eerste Internationale Standaard voor humaan 
luteïniserend hormoon. 

Aan dierexperimentele studies van de laboratoria 
voor Farmacologie, Pathologie, Toxicologie en Con¬ 
trole Bactcriëlc Vaccins werd ondersteuning verleend 
in de vorm van series hormoonbepalingcn. Veel tijd 
werd ook besteed aan het vaststellen van normaal-
waarden van hormonen bij mannelijke ratten van ver¬ 
schillende leeftijd. 

Perinatale Screening 

De programma's voor fenylkctonurie (PKU) en congc-
nitale hypothyreoidie (CHT) bleven ongewijzigd. De 
werkgroep Automatisering Uitslagverwerking PKU/ 
CHT-scrtxning overlegde met diverse bcleidsinstan-
tics over financiering van haar voorstellen. De ambte¬ 
lijke molens draaiden echter langzaam. Wel bleek het 
aanbrengen van streepjescodes op de hielpriksetjes 
een grote stap vooruit in de vereenvoudiging van de 
administratieve procedure. 

In mei 1988 kwam, na anderhalf jaar (!), de reac¬ 
tie van de staatssecretaris op het voorstel van de 
werkgroep Anti-Rhesus(D)-Immunoprofylaxe om te 
komen tot een vereenvoudigde procedure bij de op¬ 
sporing van Rhcsus(D)-negatieve zwangeren en de 
preventie van Rhcsus-antagonisme. De staatssecre¬ 
taris kon op hoofdlijnen akkoord gaan maar verwees 
het voorstel terug voor andere uitwerking van een aan¬ 
tal praktische aspecten. 

Wèl kwam klaarheid in de plannen voor invoering 
van een prenataal serceningsprogramma op de aan¬ 
wezigheid van Hcpatitis-B-antigcen. Nadat de Zieken¬ 
fondsraad positief had geadviseerd ging ook de staats¬ 
secretaris akkoord. De interne werkgroep Perinatale 
Screening bracht aan de RIVM-directic advies uit 
over de praktische organisatie, zoals hoeveel en welke 
laboratoria zouden moeten worden ingeschakeld en 
hoe de kwaliteitsbewaking zou moeten zijn geregeld. 

Ii. juli kwam de commissie Neuraalbuisdefectcn 
van de Gezondheidsraad, waarin mw.Hagenaars par¬ 
ticipeerde, met haar eindrapport. Hoewel de meerder¬ 
heid van de commissie zich in beginsel schaarde 
achter de screening voor ncuraalbuisdelectcn door 
middel van de bepaling van alfa-l-foetoprotcïnc in het 
serum van zwangeren, adviseerde zij tot de instelling 
van een proefregio gedurende twee a drie jaar waarin 
praktijk-ervaring met een dergelijk schema kan wor¬ 
den opgedaan. Deze regio zou het noordoostelijk deel 
van het land omvatten. Gezien de prominente rol die 
het RIV(M) bij de ontwikkeling van de AFP-bcpaling 
gespeeld heeft en speelt en gezien de aanbevelingen in 
het commissierapport ligt een nauwe betrokkenheid bij 
het uitvoeren van de laboratoriumwerkzaamheden in 
het kader van de proefregio voor de hand. Hierover is 
overleg gaande met hel Academisch Ziekenhuis Gro¬ 
ningen (Zie ook de mededeling over dit onderwerp in 
deel III van dit jaarverslag). 

Kwaliteitsborging 

Toenemende bewustwording van het belang van 
kwaliteitsborging en laboratoriumccrtificatic leidde op 
diverse plaatsen in het instituut tot activiteiten betref¬ 
fende hel ontwerpen van kwaliteitssystemen en 
kwaliteitshandboeken. Op kosten van het Bureau 
Slrceklaboratoria werd bij KCH een project¬ 
medewerker aangetrokken, die met de uitvoering 
belast werd. Al na enige tijd ontsponnen zich discus¬ 
sies over het vermeende nut van bepaalde handelwij¬ 
zen in de dagelijkse gang van zaken hetgeen leidde tot 
een verbeterd in/.icht uver de kwetsbare punten van 
elke procedure. Om de met een kwaliteitssysteem sa¬ 
menhangende hoeveelheid administratie te vereenvou¬ 
digen zal zoveel mogelijk geautomatiseerd moeten 
worden. 

Good Laboratory Practice 

Niet alleen de laboratoria die zelf GLP-plichlig onder-
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zoek uitvoeren maar ook de dienstverlenende laborato¬ 
ria moeten aan dc GLP-rcgcls voldoen. In het verslag¬ 
jaar werden diverse Standard Operating Procedures 
geschreven op het gebied van hcmatologie en endocri¬ 
nologie. Voorts kwamen medewerkers van bureau 
Kwaliteitsgarantie op inspectie. 

Huisvesting 

Nauwelijks anderhalf jaar na inhuizing in het Cohenge-
bouw bleken voor een meer evenredige verdeling van 
ruimten nieuwe normen voor het aantal medewerkers 
per vierkante meter v?n kracht te zijn geworden. Op 
basis hiervan moest een indikkingsplan ontworpen 
worden waarin bovendien met de gevolgen van de ee¬ 
rder genoemde reorganisatie moest worden rekening 
gehouden. De effectuering van dc herhuisvcstingsplan-
ncn zal in 1989 plaatsvinden. 

Bijzondere Afdeling Teratologie (TER) 
P.WJ.Peters 

Onderzoek 

Met de in diensttreding van dr.A.H.Picrsma heeft de 
afdeling naast versterking op het gebied van de advise¬ 
ring vooral een uitbreiding van het wetenschappelijk 
onderzoek verkregen. Onderzoek naar het effect van 
stoffen op de voortplanting en met name op de organo-
genese wordt nu uitgevoerd in proefdieren (ratten) en 
daaniaast in cmbryocarcinomacc'kwcek (EC) en in 
dc kweek van ratte-cmbryo's. Met dc uitbreiding van 
deze technieken valt het proces van palhogcnese dat 
vooraf gaat aan het opLcdcn van het uiteindelijk de¬ 
fect beter te bestuderen. In het verslagjaar is met 
name het specifieke effect van CdCh getoetst op dc 
differentiatie van EC-ccllcn lot parietaal endoderm. 
Deze differentiatie blijkt duidelijk geremd te worden. 
Een aanvang is gemaakt met dc studie van de invloed 
van CdCb op dc differentiatie van EC-ccIIcn naar 
visceraal endoderm. 

In vitro kweek van ratte-cmbryoncn heeft een drie¬ 
tal toepassingen gekregen. Een belangrijke uitbreiding 
vormde dc cocullure van rattc-cmbryo's en hepato-
cyten. Deze hepatocyten kunnen zorgen voor de 
omzetting van aan het kweckmedium toe te voegen 
stoffen waardoor dc teratogenitcit van deze stoffen 
beïnvloed wordt. Deze techniek werd door TER 
ontwikkeld vis dc zgn. "slicing"-mcthode, waarbij een 
hcpatocytcn-celsuspensic werd verkregen met 90% 
viabiliteit. Hepatocyten in coculturc in de embryo-
kweek bleken cyclofosfamidc (CP) te activeren tot 
een tcratogene mctRbolict. Terwijl 1000 ^g/ml CP in 
een embryokweck zonder toegevoegde hepatocyten 

geen effect veroorzaakte, bleek 30 |ig CP in aanwezig¬ 
heid van hepatocyten wel groeivertraging te bewerks¬ 
telligen. Op basis van deze gegevens is een standaard¬ 
protocol opgesteld voor de cocultuur van via slicing 
geïsoleerde hepatocyten in de embryokweck. 

Een tweede toepassing van de embryokweck was 
de bestudering van effecten van phenylalanine en phe-
nylpyruvaatzuur op het embryo. De mate van omzet¬ 
ting van phenylalaline is nagegaan door bepaling van 
de metabolictcn phenylpyruvaatzuur en phenylazijn-
zuur met behulp van de HPLC-mcthode. 

Gedurende het verslagjaar is ds validatie van de 
embryokweek in samenwerking met drie buitenlandse 
laboratoria uitgevoerd. In de eerste fase werden de 
methodieken onderling vergeleken bij een drietal me¬ 
dia: humaan serum, rat- en humaan serum en rat-se-
rum. In de tweede fase ziin een achttal stoffen blind 
getest en is de mate van cmbryotoxiciteit en teratoge-
niteit bepaald. Voorlopige gegevens wijzen erop dat 
drie laboratoria met de rattc-embryokweek in grote 
mate overeenkomstige gegevens produceerden. 

In een samenwerkingsverband met de Sectie Re-
produktie Toxicologie van het Instituut CIVO-Toxicolo-
gie en Voeding voert TER een onderzoek uit dat gefi¬ 
nancierd wordt door het Stimuleringsprogramma Toxi¬ 
cologie en het Directoraat-generaal van de Arbeid. 
Deze studie heeft als opdracht het onderzoek naar de 
specifieke effecten van anacsthctica op dc kieinccl-
vorming, de embryonale en foetale ontwikkeling, en 
het postnatale gedrag na blootstelling in utero. De 
afdeling bestudeert allereerst de effecten op de kiem-
celontwikkcling (histologisch). Dit zal begin 1989 ge¬ 
volgd worden door toediening van de anacsthctica aan 
dc embryokweck om invloeden tijdens de organogen-
esc na te gaan. 

De prenatale screening naar ncuraalbuisdefectcn 
wordt in een onderzoeksproject door de afdeling Endo¬ 
crinologie en Pcrinalale Screening (KCH) uitgevoerd 
voor dc Academische Ziekenhuizen te Utrecht en 
Groningen. Ten behoeve van dc Gezondheidsraad is 
deelgenomen aan dc activiteiten van dc commissie 
"Ncuraalbuisdefcctcn", die tijdens het verslagjaar het 
eindadvies heeft geformuleerd. In dit verband bleek 
het nodig om het morfologisch onderzoek naar het ont¬ 
staan en vooral het proces van de pathogenesc voor 
wat de open spina bifida betreft te onderzoeken. In sa¬ 
menwerking met dr.J.G.Bannigan (Dublin) is materiaal 
verkregen en longitudinaal geïnterpreteerd waarop 
een hanteerbare definiëring van (open) ncuraalbuisde¬ 
fcctcn is geformuleerd. Mede door deze betere be¬ 
schrijving zal het aantal vals-ncgalicvcn en vals-posi¬ 
tieven van de scrceningsproccdure kunnen worden 
verminderd. 

H-i onderzoek naar migraticstoomissen van ncuro-
blastcn in de foctalc ontwikkeling is uitgevoerd met als 
modclslof mcthylkwikchloridc. Met name bleken speci¬ 
fieke bloedingen de foctalc hcrscnontwikkcling te 
storm. Met behulp van autoradiografisch onderzoek is 
dc distributie van deze stof vastgelegd zowel wat bc-
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treft de placenta-passage als de lokalisatie in de 
herscnvaten en neuronen. 

Informatie 

Het aantal vragen om informatie over de mogelijke 
schadelijkheid van stoffen ten aanzien van de voort¬ 
planting inclusief de teratogeniteit nam ook dit jaar 
weer toe ten opzichte van voorgaande jaren (zie deel 
I van dit jaarverslag). 

Gedurende het verslagjaar is bij de informatievra¬ 
gers geënquêteerd naar de behoefte en de vorm van 
de informatieverstrekking en de follow-up. Uit de resul¬ 
taten van deze enquête bleek dat deze informatiever¬ 
strekking in een duidelijke vraag naar informatie voor¬ 
ziet; daarnaast werden zeer bruikbare suggesties 
geleverd, waardoor de follow-up uitgebreid is. 

Naast de (telefonische) informatieverstrekking is 
dit jaar veel aandacht gegeven aan een categorie-in¬ 
deling van de geneesmiddelen. Enige tijd geleden is 
door TER een voorstel gedaan aan het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de ge¬ 
neesmiddelen in te delen naar risico voor wat betreft 
het advies over het gebruik tijdens de zwangerschap. 
Deze categorie-indeling is daarop voor enkele ge¬ 
neesmiddelen getoetst en door het CBG geaccep¬ 
teerd; implementatie bleek op moeilijkheden te stuiten. 
Omdat de. Ziekenfondsraad en de Koninklijke Maat¬ 
schappij ter Bevordering der Pharmacie vanwege hun 
uitgaven belangstelling hadden voor deze categorie-in¬ 
deling en daarvoor capaciteit ter beschikking wilden 
stellen, is in samenwerking met de afdeling een aan¬ 
vang gemaakt om stoffen in te delen. 

De tcratologic-informatic levert gegevens over 
aangeboren afwijkingen en expositie aan stoffen. We¬ 
gens de relatief kleine aantallen die elk centrum in Eu¬ 
ropa genereert is via een EG-projcctaanvraag een sa¬ 
menwerking tot stand gekomen tussen een tiental cen¬ 
tra voor tcratologie-informatie. Getracht wordt om de 
gegevens aan elkaar te kunnen doorgeven, om te func¬ 
tioneren als een zgn. "early waming"-systccm voot 
mogelijk teratogene factoren en om de bronnen van in¬ 
formatie en evaluatie van gegevens aan elkaar door te 
geven zodat er geen overbodige doublures, (bijv. in lilc-
ratuur-cvaluatic) zullen plaatsvinden. In dit verband 
werden de werkwijze van het Institut Europécn des 
Gcnomutations (Lyon) en die van TER door bezoeken 
bestudeerd en gc/.amciijk gepubliceerd. Deze interna¬ 
tionale (curopese) samenwerking sluit goed aan bij 
veranderingen ate gain optreden in de Europese Ge¬ 
meenschap. 

Tcratologic-informatic wordt uitsluitend aan medi¬ 
sche beroepsbeoefenaars verstrekt. Alleen in al¬ 
gemene zin wordt net publiek geïnformeerd. In het 
kader van de preventie van aangeboren afwijkingen 
en de bevordering vai; de eigen verantwoordelijkheid 
is door de afdeling, de voorlichtingsafdcling en de Di¬ 
rectie Algemene Gezondheidszorg van WVC een pro¬ 
ject "Voor de Baby" gepresenteerd, waarin door mid¬ 

del van brochures en filmbeelden getracht wordt inter¬ 
esse te wekken voor hel door aanstaande ouders zelf 
voorkómen van aangeboren afwijkingen. Deze media 
staan ter beschikking via de openbare bibliotheken en 
de kruisverenigingen. Bijzondere samenwerking be¬ 
staat met de Vereniging Samenwerkende Ouders en 
patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij erfelijke 
en/of aangeboren ziekten. 

Adviezen 

Aan het Adviescentrum Toxicologie en het CBG 
werd specialistische kennis verstrekt ten behoeve van 
de risico-evaluatie van stoffen met reproduktietoxische 
of teratogene effecten. Gezien de misverstanden ten 
aanzien van de gebiedsafbakening, de definiëring van 
teratologie en rcproduktictoxicitcit en de methoden 
voor risicovaststclling, werd ten behoeve van de EG in 
samenwerking met deskundigen uit andere lidstaten 
een document over "Rcproduktictoxicitcits risicoschat¬ 
ting" geschreven. De resultaten van deze studie wer¬ 
den in enkele wetenschappelijke commissies van de 
EG gepresenteerd. 

Door de afdeling werd wederom een dric-weekse 
cursus "Teratologie" voor Medische Biologic-studcn-
tcn verzorgd, naast vele andere educatieve voordracht¬ 
en voor diverse medische beroepsbeoefenaars. 

Met het oog op een mogelijke toekomstige registra¬ 
tie van aangeboren afwijkingen in Midden-Nederland 
en de noodzakelijke multidisciplinaire samenwerking 
bij de diagnose en prognose van aangeboren afwijkin¬ 
gen is een Samenwerkingsverband Evaluatie Aange¬ 
boren Afwijkingen Utrecht gevormd met participanten 
van het Wilhclmina Kinderziekenhuis, het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht, de Stichting Klinisch Genetisch 
Centrum Utrecht en TER. 

Laboratorium voor Ecotoxicologie, 
Milieuchemie en Drinkwater (EMD) 
H.A.M.de Kruijf 

De druk op het toch al brede werkterrein van het la¬ 
boratorium nam in het verslagjaar toe. Reden was 
onder meer het besef dat ecologische risicoschatting 
eigenlijk een onderontwikkeld terrein is, maar dat ken¬ 
nis daaromtrent van ultieme betekenis is bij het ontwik¬ 
kelen van prognoses op het terrein van de ecologie i.e. 
de ecosystemen op verschillende nivcau's. Dat in de 
loop van de tijd daardoor sommige onderdelen van het 
te beheersen terrein ten onrechte wat minder aan¬ 
dacht kregen, was aanleiding voor de directie te be¬ 
zien of en zo ja hoc cen evenluele reorganisatie van 
het laboratorium deze terreinen weer zou kunnen ver¬ 
sterken. Bij deze discussie was ook het Laboratorium 
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voor Bodem- en Grondwateronder/oek betrokken. 
Hoewel de reorganisatie uiteindelijk niet doorging, 
blijft het noodzakelijk om een aantal aanpassingen bin¬ 
nen het laboratorium te doen plaatsvinden. Daarbij 
concentreert de discussie zich op de volgende elemen¬ 
ten: (i) het watcronderzoek dient een meer eigen 
plaats in te nemen en dus beter herkenbaar te zijn 
naar buiten; (ii) ook het drinkwatcronderzock, waar¬ 
van steeds weer het belang wordt aangetoond door al¬ 
lerlei milieuongcvallen, dient duidelijker geprofileerd te 
worden; (iii) de integrale documenten die in toene¬ 
mende mate van h^t RIVM verwacht worden vragen 
om een duidelijke integrale aanpak binnen het laborato¬ 
rium; daartoe dient EMD organisatorisch bijgesteld te 
worden; (iv) ecotoxicologic is een terrein in opbouw, 
waarbij het RIVM (EMD) een zeer belangrijke rol 
geacht wordt te spelen; derhalve dient zorgvuldig 
gewaakt te worden voor een juiste ontwikkeling en 
proRIering van dit terrein samen met andere instituten 
en universitaire vakgroepen. Verwacht wordt dat in 
het komende jaar, na zorgvuldige discussie, besloten 
kan worden over en uitvoering l.an worden gegeven 
aan een bijstelling van EMD zodanig dat genoemde 
punten lot hun recht komen zonder overigens be¬ 
staande sterke punten te verzwakken. Een grote zorg 
blijft de breedte van het takenpakket. 

Zowel door het vertrek van enige medewerkers 
als door de additionele financiering konden enige 
nieuwe medewerkers worden aangetrokken. Dit be¬ 
trof de afdelingen Milieuchemie, Aquatische Ecotoxi-
cologie, Bodcmccotoxicologie en Aquatische Ecologie. 
De pcrsoneelplafonds beperken de manoeuvreer¬ 
ruimte voor EMD, daarmee de druk verhogend door 
de gestage toeneming van vragen. Prioriteitenstelling 
van activiteiten zal steeds scherper moeten plaatsvin¬ 
den. Dit jaar vond ook een budgetvcrlaging plaats. 
Door de investeringen die in vorige jaren konden 
plaatsvinden was deze vermindering nog niet echt een 
ramp, maar gewaakt moet worden tegen een voortzet¬ 
ting van deze trend. 

Interface-laken 

Vanuit verschillende afdelingen van het laboratorium 
werden bijdragen geleverd aan wat genoemd zou kun¬ 
nen worden kwaliteitsaspecten. Hel betreft hier bijdra¬ 
gen aan het rapport "Zorgen voor Morgen", basisdocu¬ 
menten, toxicologische advic/.cn en een veelheid van 
kleine adviscringen aan inspectie, de beleidsafdelingen 
(van VROM) en andere eenheden binnen het instituut. 
De bijdragen aan "Zorgen vcx>r Morgen" betroffen 
vooral de stukken over het thema v -spreiding en in 
mindere mate diverse andere onderdelen, met name 
de effecten op de biota, vermesting, verzuring c.d.. In¬ 
zake het vcrsprcidingsondcrdcel werd zowel uitvoerig 
zelf bijgedragen als de coördinatie verzorgd. Zo werd 
een tcrrcslrisch Cadmium-modcl vervaardigd, waarbij 
werd uitgegaan van de gebiedsindeling volgens de cco-
dislrictcn van het CML/RIVM. Dit model beschrijft de 

adsorptie van cadmium aan grond, de pcrcolatie via in-
tcrstiticcl water alsmede de opname in een aantal land¬ 
bouwgewassen, mais, gras, granen/aardappelen 
(bouwland). Verschillende scenario's tot aan 2010 wer¬ 
den geëvalueerd. Zorgen baarden de bodemconcen¬ 
tratie in bouwland en de accumulatie in mais bij 
ongewijzigd beleid. Uitgangspunt voor het bepalen van 
het effect op biota is de stelling dat ecosystemen, op 
verschillende schaalniveaus, al onder meervoudige 
druk staan. Toevoeging of verhoging van additionele 
stressfactoren leidt tot de noodzaak van adaptatie, 
echter in een tempo dat orden van groottf sneller is 
dan het natuurlijke evolutionaire tempo hetgeen leidt 
tot verlies van organismen en ecosystemen en 
destabilisering van ecosystcemprocesscn. 

Een grote bijdrage werd geleverd aan de begelei¬ 
ding van het Adviescentrum Toxicologie (ACT) bij de 
beoordeling van oude bestrijdingsmiddelen in het ka¬ 
der van de zg. inhaalaclic bestrijdingsmiddelen. Daar¬ 
naast werd ACT geassisteerd bij de voorbereiding 
van adviezen over de toelaatbaarheid van nieuwe be¬ 
strijdingsmiddelen en andere chemische stoffen, en bij 
de opstelling van basisdocumenten. Op verzoek van 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven werd 
meegewerkt aan een studie naar de mogelijke neven¬ 
effecten op mens en milieu van paraquat >n de bodem 
in relatie lot het persistente karakter van deze stof. 

In het kader van het Speerpuntprogramma Bodem 
werd vooral veel tijd besteed aan de verwezenlijking 
vaii een bodem-ccoloxicologisch programma. Door al¬ 
lerlei andere discussies loopt dit programma bepaald 
niet optimaal. 

Het Rijnacticplan leidt tot de noodzaak van een toe¬ 
standsbeschrijving van de Rijn die in het verslagjaar 
werd voorbereid. 

Ten behoeve van de beoordeling van nieuwe stof¬ 
fen kwam een beoordelingssysteem gereed waarvan 
belangrijke delen in EMD werden vervaardigd. In het 
verslagjaar werd met behulp van dit systeem een aan¬ 
tal bijdragen gerealiseerd. 

Voorbcreidsclcn werden getroffen om uitvoerig 
mee te werken aan de revisie van de WHO Drinking 
Water Guidelines. De richtlijnen zullen aanzienlijk wor¬ 
den uitgebreid en voor bestaande richtlijnen zal her¬ 
overweging plaatsvinden. Met name op hel icrrcii; van 
de organische microverontreinigingen en bestrijdings¬ 
middelen is uitbreiding te vcrwa. htcn. Het onver¬ 
wachte voorkomen van bestrijdingsmiddelen in drink¬ 
water leidde zowel nationaal als internationaal tot een 
aantal adviezen en bijdragen. 

Modellering 

De fosforkringloop in het Loosdrcchl-modcl werd ge¬ 
completeerd met watcrbodcmcomponcnten. Daarmee 
is de kring gesloten. De biologische componenten in de 
waterfase werden verder verfijnd. Men kan nu van 
een totaalmodcl spieken. Nieuwe inzichten werden 
opgedaan, met name werden verklaringen gevonden 
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voor het niet verbeteren van de waterkwaliteit als 
gevolg van dcfosfatering terwijl fosfor t.o.v. zwevende 
stof relatief verminderd is. Trofischc interacties via 
zoöplankton en vis zijn hierdoor verantwoordelijk. De 
vis blijkt ongeveer de hclti van de totaal aanwezige 
hoeveelheid fosfor te bevatten. De toevoeging van het 
bodemcompartiment laat nu de voorspelling toe over 
het tijdsbeslag van het herstel van de waterkwaliteit. 
Medio 1990 zal het model veralgemeniseerd worden 
tot een landelijk bruikbaar watcrkwaliteitsmodcl. 

Een model voor de verzuring van vennen werd ver¬ 
vaardigd. Hel is een der eerste modellen waarin zowel 
chemische als biologische effecten simultaan worden 
doorgerekend. De verschuiving van planten in hel 
ocverkruidverbond naar planten in het knolrusverbond 
als gevolg van een toegenomen stikstoflasi kon 
worden gesimuleerd. Met name de specialic van ver¬ 
zurende en zuurbindende componenten in regenwater 
vroeg aandacht. Evenzo van belang is de ammoriium-
en nitraatopnamc van hogere planten en competitie 
lossen de planten onderling t.a.v. deze componenten. 

Een uitvoerige beschrijving van de Systcemrcali-
satie Beoordelingssysteem Nieuwe Stoffen kwam ge¬ 
reed. Tevens werd een aanzet gegeven voor de vali¬ 
datie van modellen; met name betrof dit de opname 
van stoffen in biolische componenten, welke zeer 
onderschat wordt. 

Voor de Rijn en de IJsscl werd een model opge¬ 
steld voor de planktongroci (fyloplankton en zoöplank¬ 
ton). De trends in de gegevens (afnemend fytoplank-
ton en toenemend zoöplankton naar de monding loc) 
werden uitstekend gereproduceerd. Een combinatie 
van graas en bc/.inking is voor deze trends verant¬ 
woordelijk. Vóór de Rijn bij Lobith ons land binnen¬ 
komt wordt juist een toename van fytoplankton en af¬ 
name van zoöplankton gevonden. Het laat zich aanzien 
dat de temporale cyclische successie (opbloeien), 
zoals die zich in meren voordoet, zich hier in de lengte¬ 
as van de rivier manifesteert. Gegeven debielen, wa¬ 
terstanden c.d. is dan een relatief scherpe bepaling 
van parameters mogelijk. 

Voor micro-ccosystcmcn werd een model opge¬ 
steld dat de concentraties van plankton in deze syste¬ 
men beschrijft als functie van nulricnlconccntralics in 
het medium, pompsnclhedcn c.d. en toxische stofcon-
centratics. De uitkomsten suggereerden dat de opera¬ 
ting conditions voor steady state situaties (noodzake¬ 
lijk om herhaalbaar te kunnen meten) zeer nauw 
bleken te luisteren. Aanvullende experimenten n.a.v. 
de berekeningen zijn opgezet. Indirecte effecten van 
stoffen op biolische componenten bijv. via voedsel en 
verminderde graasdruk lijken van groot belang te zijn. 

Ter verbetering en operationalisering van weten¬ 
schappelijke contacten via computernetwerken c.d. 
werden de protocollen en technische aspecten op een 
rij ge/et t.a.v. EARN (European Academie Research 
Network). Via EARN kan nu gecommuniceerd wor¬ 
den met andere wetenschappers in Europa en ook 
met amcrikaansc wetenschappers die via BITNET 

communiceren. Een aanzienlijk beier technisch con¬ 
tact mei bijv. de EP A is nu mogelijk (uilwisseling van 
datasets, dcclmodcllcn c.d.). 

Het ontwikkelen van databestanden uit meetnetten 
c.d. heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Verwacht 
wordt dat in hel volgend verslagjaar wel de nodige ac¬ 
ties, aansluitend op het GIS op dit terrein, zullen plaats¬ 
vinden. 

Meetnetten zijn niet in beheer bij EMD; wel 
worden door de beide ondersteunende afdelingen aan 
diverse meetnetten uitvoerige bijdragen geleverd. 
Daarnaast zijn in hel kader van o.a. hel Rijnacticplan 
onderzoeken gaande die t.z.t. moeten leiden tol biolo¬ 
gische meetnetten. Dit betreft niet alleen aqualischc 
maar ook tcrrcstrischc systemen en daarbij zal niet 
slechts gekeken worden naar specifieke problemen 
(vermesting bijv.) maar ook naar ecologische doelstel¬ 
lingen en ecologische normstelling. 

Voorbereidingen zijn getroffen voor de organisatie 
van een workshop ie Bilthovcn over modellen betref¬ 
fende hel gedrag van stoffen in oppervlakte-wateren 
(COST 641; i.s.m. EAWAG, Zwitserland). 

Procesonderzoek 

Drinkwater 
Het onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van 
het dcsinfcclicmiddcl chloor werd gerapporteerd. Er 
wordt nog enig aanvullend onderzoek verricht naar het 
gedrag van het vcrvolgprodukl chlorict tijdens infil¬ 
tratie en - i.s.m. het LAC - naar de analyse ervan. Het 
onderzoek aan verdacht sterk mutagene stoffen die in 
drinkwater voorkomen werd voortgezet. Te /amen 
met dr. P.Backlund uit Finland werd onderzoek ver¬ 
richt aan de stof MX die in Finland verantwoordelijk is 
voor ongeveer 50% van de mutagene activiteit. MX 
bleek in Nederland in gechloreerd water ook voor te 
komen, maar in aanzienlijk lagere concentraties. De 
eerste fase van het onderzoek - i.s.m. Technische Uni¬ 
versiteit Delft - naar andere verdachte specifieke mu-
tagenen, gevormd bij de chloring van water, werd af¬ 
gerond. Over de betekenis van de mutageniteil van 
drinkwater zal in 1989 een internationale RIVM-
KIWA, workshop gehouden worden. 

Gedrag van stoffen in water en waterbodem 
Het milicuchcmischc procesonderzoek, de basis voor 
het formuleren van de voorspcllingsmodcllcn voor 
blootslcllingsanalysc, kreeg het afgelopen jaar nieuwe 
impulsen door de uilwisseling van onderzoekers tussen 
het RIVM en het EPA Environmental Research Labo¬ 
ratory in Athens, Georgia (USA), (i) Onder de inspirer¬ 
ende leiding van dr.N.L.Wolfc (EPA) werd bij het 
RIVM het abiolischc proces van rcducticvc dchalogc-
ncring van chloorkoolwaterstoffcn in anaerobe sedi¬ 
menten bestudeerd. De onderzoeksresultaten konden 
worden vertaald in een kwantitatieve structuurac-
tiviteitsrelatic (QSAR), waarmee de snclheidscon-
stanlc "^or dit proces voor een willekeurige chloor-
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koolwaterstof km worden voorspeld op grond van en¬ 
kele fysisch-chemische structuurkenmerken van de 
stof en het organisch koolstofgehalte van het sediment, 
(ii) Onder leiding van drJ.Struijs (RIVM) werd bij de 
EPA in Athens de microbiële dchalogcnering van 
gechloreerde aromatische verbindingen in anaerobe 
sedimenten onderzocht. Voor het eerst werd aange¬ 
toond dat dichluoranilines omgezet worden tot mono-
chlooranilincs t.g.v. microbiologische processen. Chloo-
ranilincs zijn aanwezig in het aquatische milieu als 
gevolg van lozingen tijdens de industriële produktic 
van pesticiden, kleurstoffen, explosieven en plastics. 
Ook de indirecte input is aanzienlijk aangezien veelvul¬ 
dig toegepaste bestrijdingsmiddelen, zoals carbamatcn 
en fenylurcum, in het milieu gehydrolyscerd worden 
tot mono- en dichlooranilines. Reducticvc dcchlorcring 
van aromaten vindt uitsluitend plaats t.g.v. microbiële 
processen. Voor chloorbenzoëzurcn en chloorfenolen 
was deze reactie reeds bekend (sinds 1982). Nog niet 
bekend was dat dichlooranilines en dichloorfcnolcn 
waarschijnlijk hetzelfde enzymsysteem voor deze 
omzetters gemeenschappelijk hebben. Deze informatie 
is van belang voor het voorspellen van de omzetting 
van gechloreerde aromaten in hel anaerobe milieu 
(sediment, grondwater, bodem en anaëroob zuive¬ 
ringsslib). Tevens biedt dit mechanisme de mogelijk¬ 
heid om via "crossadaption" persistente stoffen via 
een omweg alsnog af te breken in silu en is derhalve 
interessant m.b.l. biolechnologischc saneringsmetho¬ 
den. 

Op het gebied van microbiologie werd verder een 
bijdrage geleverd aan de harmonisatie van de in ge¬ 
bruik zijnde toctsmethoden voor gemakkelijke biologi¬ 
sche afbreckbaarheid van stoffen in water. Als basis 
voor de invoering van een nieuwe set van toctsomstan-
dighcden voor de slandaard-OECD-toctscn is een in¬ 
ternationaal ringonderzock gehouden. Dankzij de 
ruime praktische ervaring van het laboratoriumpcrso-
necl op dit gebied kon een belangrijke bijdrage aan dit 
ringonderzock worden geleverd. 

Het sprcadshcet-boxmodcllecrsystccm SIMPLE-
BOX, in de loop der jaren ontwikkeld als gereedschap 
voor het opstellen van milieuchemische procesmodel¬ 
len op basis waarvan het procesonderzoek wordt be¬ 
geleid en gestuurd en de toepasbaarheid van de resul¬ 
taten ervan wordt getoetst, werd verder uitgewerkt 
voor direct gebruikt bij het voorspellen van concen¬ 
traties van nieuwe stoffen in het milieu. Voor het 
Beoordelingssysteem Nieuwe Stoffen (niveau 0, fase 
3) werd een milicuchcmisch model voor het schatten 
van lokale blootstcllingsconccntralics in water en land¬ 
bouwgrond ontwikkeld. Als instrument voor hel model¬ 
leren van stofslromcn voor basisdocumenten werd 
door dr.K.P.Singh (ITRC, Lucknow, India) een SIM-
PLEBOX-model van Nederland opgesteld, waarmee 
de realiteitswaarde van de basisdocumenlbcrckenin-
gen sterk kan worden verhoogd. 

Effect van sloffen op organismen en ecosystemen: Bo¬ 
dem 

Een toetsmethode voor de bepaling van het cflect van 
chemische stoffen op de reproductie door regenwor-
men van de soorten Eisenia felula en Eisenia andrei 
werd ontwikkeld en internationaal gepresenteerd. De 
methode wordt nu vergeleken met een in Wesl-
duitsland ontwikkeld protocol teneinde te komen tot 
een afstemming van beide toetsmethoden. De nieuw 
ontwikkelde methode omval de bepaling van het effect 
van chemische stoffen op zowel de coconproduktic als 
de levensvatbaarheid van de cocons. 

Een begin is gemaakt met de ontwikkeling van een 
toxicitcitstocts met vrijlcvende bodemncmatoden. 

De toxiciteit van chloorfenolen en 3,4-d:chloorani-
line voor regenwormen blijkt sterk af te hangen van 
de mate van adsorptie aan grond; hieruit blijkt dat de 
concentratie van de stof in het bodemvocht kennelijk 
bepalend is voor de toxiciteit. Aanwijzingen werden 
verkregen voor een overeenkomst in gevoeligheid tus¬ 
sen vissen en regenwormen. In het kader van een sa¬ 
menwerkingsproject met de RUU werd een aanvang 
gemaakt met een onderzoek naar de kinctick van de 
opname van stoffen in regenwormen. 

Gestart werd ook met de operationalisering van 
toxicilcitsondcr/.ock aan planten: in 1988 werden ca. 
20 stoffen gescreend op hun effect op de kicming en 
groei van sla zowel in de grond als in een vocdings-
oplossing. 

In een literatuurstudie naar de effecten van bcno-
myl en carbenda/.im op regenwormen werd gevonden 
dat de gevoeligheden van deze organismen in laborato¬ 
rium- en vcldcxpcrimcntcn vrij goed met elkaar 
overeenkomen. Hiermee werden aanwijzingen verkre¬ 
gen dat laboraloriumtoctscn een vrij goede voorspel¬ 
ling kunnen geven van hel verwachte effect in het 
veld; een goed inzicht in de mate van blootstelling is 
hierbij echter onontbeerlijk. Een vervolgstudie naar 
het effect van carbofuran en carbaryl is gestart om 
deze bevinding Ie locLscn. 

Het onderzoek in de ondergrond heeft aangetoond 
dal er in deze zone van de bodem grote aantallen 
bacteriën aanwezig zijn. De activiteit van deze mi-
croörganismcn is echter gering. Vlot afbreekbare stof¬ 
fen ZOJIS acetaat en glucose vertonen een halfwaardc-
tijd van enkele dagen bij een concentratie van 1 micro¬ 
gram per liter in microcosmos-cxpcrimcntcn mcl on¬ 
dergrond materiaal. De gevoeligheid van deze bacte¬ 
riën voor toxische sloffen wordt verder bestudeerd. 

Het project "funclioneren van nematoden in eco¬ 
systemen" werJ afgesloten met de eerste ncdcrlands-
lalige nemalodcn-label en meteen werd een basis 
gelegd voor een biologische bodcmtypologic aan de 
hand van de ncmauxlenfauna. Uit hel kolomondcr/.ock 
naar de effecten van chl<x)rfenolcn op bodemncmalo-
den bleek dal deze organismen een goede indicator 
zijn v(K>r bixlcmbiologische processen. Het indelen van 
de nematoden in functionele groepen (voedingsgroe¬ 
pen) bleek cen handzame methode ie zijn vwr het 
verkrijgen van inzicht in veranderingen in het bodem-
ccosystcem. 
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In samenwerking met Staatsbosbeheer werd een 
biomonitoring-programma opgezet in bosbodems waar 
drie verschillende kalkbchandelingcn werden toege¬ 
past om de gevolgen van verzuring te bestrijden en de 
vitaliteit van de bosopstanden te verhogen. Onder 
meer bleek dat de toegediende kalk in de strooisellaag 
wordt vastgelegd en slechts lang/aam naar de mine¬ 
rale bodem uitspoelt. Tot dusverre heeft bckalking 
voor de nematoden-fauna in de strooisellaag geen 
desastreuze gevolgen gehad. Met lage frequentie zal 
dit programma worden voortgezet. Het project 
"effecten VAA zure depositie op bodemncmatoden" 
heeft ook vlcid :ot hel ontwikkelen van succesvolle 
micro-ecosystemen waarin de effecten van zware 
metalen en verzurende sloffen gekwantificeerd kun¬ 
nen worden. 

Door verschillende omstandigheden zijn de acti¬ 
viteiten t.b.v. het ecologisch herstel van gereinigde bo¬ 
dems beperkt gebleven. 

Effect van stoffen op organismen en ecosystemen: 
Water 
Het aquatisch-toxicologisch onderzoek heeft een wat 
moeilijke periode doorgemaakt. Enerzijds kon pas laat 
in de opvolging van drs.J.H.Canton worden voorzien 
en anderzijds bleken de kweken in de nieuwbouw niet 
goed op gang te komen. Desondanks werd een aantal 
stoffen getoetst. Bovendien hebben de experimenten 
met de drie-doomigc stekclbaars (Gasterosleus ac-
culeatus) geleid tot opname van de soort als interna¬ 
tionaal erkend locisorganismc in de OECD-richtlijncn 
(OECD, 1988). Deze soort is geschikt voor zowel labo¬ 
ratorium- als veldwerk in een gematigd klimaat. De 
meeste andere "erkende" soorten zijn tropische vis¬ 
soorten of zalmachtigen. 

In het raamproject Ecologisch herstel van de Rijn 
werd een reeks projecten uitgevoerd. Zo bleek onder 
meer dat de toxiciteit van Rijnwater welke al was te¬ 
ruggelopen van 1976 naar 1981, opnieuw aanzienlijk 
daalde in de periode van 1981-1988. Een ander aspect 
is de planktonontwikkcling in Duitsland en in de nedcr-
landse Rijntakken en scdimcnlgcbicdcn. De plankton-
populalic-ontwikkclingcn vinden plaats in zeer typi¬ 
sche patronen die zowel in een "slecht" jaar (1987) 
als in een "i>ocd" jaar te herkennen zijn. De langjarige 
trends worden thans onderzocht. Diverse onderzoeken 
werden gestart, soms na een vertraging van bureau¬ 
cratische oorsprong. De registratie van toxiciteit in de 
Rijn met in situ methoden i.s.m. de RUU, onderzoek 
aan biodegradatic van chloroform in Rijnscdimcnt, en 
modellering van de Rijn werden opgestart. In hetzelfde 
raamprogramma voerde hel DIHO een pilotstudic uil 
naar microgradicnten (02, NO3, S04, Eh, pH) in de bo¬ 
dem van Waal-Mcrwcdc-Hollands Diep, voert de 
RUG een pigmcnlondcrzock uit, en wordt te zamen 
met NIOZ, RUG en IX»W een ondcrzocksactiwtcit 
voorbereid in tic Rijn-pluim in de Noordzee. Thans 
worden ook de N-flux-data van de Rijn bewerkt. 

Het waterkwaliteitsonderzoek Recuwijkse Plassen 
leidde dit jaar reeds tot een aantal publikaties. De 
mogelijkheden voor biomanipulatic groeien en in dat 
verband is met visrechthebbenden in een voorlichtings¬ 
bijeenkomst gesproken over biomanipulatie in een der 
plassen (Klein Vogelenzang) en werd toestemming 
verkregen voor een proefbevissing. Eveneens is een 
voorbereiding gemaakt voor zgn. chcmomanipulatic in 
de plas Groot Vogelenzang. In het komend jaar zal het 
effect van deze maatregelen worden bestudeerd. Wel 
zal de inspanning in dit onderzoek langzaamaan ver¬ 
minderen. Ten behoeve van de ontwikkeling van 
tweede generatie watcrkwalitcitsmodcllcn (Techni¬ 
sche Universiteiten Delft en Twente) is het zeer om¬ 
vangrijke databestand Grote Rug 1975-1981 beschik¬ 
baar gemaakt voor gebruik in dit kader. 

Methodcnontwikkeling en ondersteuning 
Over de gehele linie van onderzoek werden en 
worden technieken en methoden ontwikkeld die bijdra¬ 
gen aan de onderzoeken zelf of een basis leggen voor 
routinematig onderzoek, zoals bijv. toetsontwikkeling. 
Zo zijn thans methoden beschikbaar om de nutriënt-
stromen in bodemprocessen nauwkeurig te kunnen 
meten door elementair analyses (CHNOS). Hierbij is 
hel levens mogelijk onderscheid te maken tussen anor¬ 
ganische en organische koolstofvcrbindingcn. In sa¬ 
menwerking met o.m. LAC werd bijgedragen aan se¬ 
lectieve extractiemethoden voor het nauwkeurig be¬ 
palen van de biologische beschikbaarheid van zware 
metalen in ncmaiodcn. 

Door het volgen van een cursus in Westduitsland 
werd een hechte basis gelegd voor de ontwikkeling 
van de druppclbccldmethodc in het RIVM. De metho¬ 
de - gebaseerd op anthroposofische grondslagen - be¬ 
oogt inzicht te ontwikkelen in de kwaliteit van water, 
op een gehele andere wijze dan via de chcmi?ch-fysi-
schc methoden. De opstelling is inmiddels gereed en 
de eerste voorlopige resultaten bieden uitzicht op een 
interessante ontwikkeling. 

Ondanks grote druk, mede veroorzaakt door pcr-
soncelsproblcmcn, werd toch op alle terreinen, met 
name ook veldbemonslcringcn, krachtige en onmis¬ 
bare ondersteuning gegeven. 

Externe contacten 

D(x>r een gr<x>l aantal medewerkers kon een niet on¬ 
aanzienlijk aantal congressen bijgewoond worden. 
Vanzelfsprekend werden daar (x>k bijdragen geleverd. 
De resultaten van deze wetenschappelijke bijeenkom¬ 
sten hebben inmiddels tot belangrijke contacten geleid. 
Een en ander is via de gebruikelijke kanalen van BOD-
mcdcdclingcn, reisverslagen- en rapporten en publi-
kalics gerapporteerd. Andere internationale contacten 
betreffen deelname aan EG-, OECD-, WHO-, 
ECE/EMEP- en IRC-bijccnkomsten. Een memorabel 
contact betreft de al gememoreerde herziening van de 
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WHO-Drinking Water Guidelines, waarvoor thans een 
eerste aanzet is gegeven. 

Een zeer belangrijk contact is de nauwe binding 
met US EPA Laboratory tc Athens. DrJ.Struijs van 
EMD vertoefde daar gedurende het verslagjaar. 
Anderzijds verbleef dr.L.Wolfe van hetzelfde laborato¬ 
rium voor eer. hall jaar in Bilthovcn. Inmiddels zijn af¬ 
spraken gemaakt om tot een formeel langdurig 
uitwisselingsprogramma te komen. Deze aanzet wordt 
thans uitgewerkt. De bedoeling is dat deze uitwisseling 
op den duur het gehele ecologische risicoschattingspro¬ 
gramma betreft waaraan door diverse laboratoria in 
de VS gewerkt wordt. 

De samenwerking met India werd voortgezet. In 
h:. verslagjaar werd voor de eerste maal de cursus 
Aquatischc Ecotoxicologic gegeven. De reacties 
waren buitengewoon positief en zodanig dal een 
tweede cursus in voorbereiding is. Een pilotsludie voor 
een biomonitoring-programma werd door DGIS goed¬ 
gekeurd en kon in oktober j.l. van start gaan. Daarbij 
wordt van de zijde van India een grote inzet aan man¬ 
kracht verzorgd terwijl de nedcrlandse inbreng be¬ 
perkt is tct specialistische ondersteuning in nauwe sa¬ 
menwerking met DBW/RIZA, TNO en het RIN en fi¬ 
nanciële ondersteuning voor de aanschaf van 
apparatuur, vervoermiddelen c.d.. De eerste cursus 
heeft geleid tot het verschijnen van het boek "Manual 
on Aquatic Ecotoxicology". 

Nationaal werd samengewerkt met zeer veel in¬ 
stellingen. Teleurstellend waren de ontwikkelingen in 
het kader van het Speerpuntprogramma Bodem dat 
veel tijd kostte maar weinig opleverde in termen van 
geld, projecten en goede verhoudingen. Anderzijds 
zijn juist de rechtstreekse contacten tussen universi¬ 
taire vakgroepen en collega-instituten van steeds gro¬ 
ter belang gebleken en nemen deze ook steeds toe. 
Het onderzoek aan belaste aquatischc ecosystemen 
kon op een instituutsdag van de Hydrobiologisclic 
Vereniging als een geheel worden gepresenteerd. De 
ontwikkelingen op het terrein van de kwaliteit van 
drinkwater hebben geleid tot een intensivering van de 
contacten met KIWA, TUD, Finland en WRC (UK). 

Laboratorium voor Toxicologie (TOX) 
CA .van der Heijden 

In de organisatorische sfeer kan gemeld worden dat in 
hel verslagjaar structurele voorbereidingen hebben 
plaatsgevonden op de samenvoeging van het Laborato¬ 
rium voor Toxicologie met de afdelingen Biochemie, 
Hcmatologic en Klinisch-chcmischc Methoden van het 
Laboratorium v<x>r Klinische Chemie. De voorgeno¬ 
men samenvoeging heeft geleid tot cen heroverweging 
van de ta.-ikstelling van de diverse afdelingen binnen 

TOX. In overleg met alle medewerkers is een concept¬ 
notitie m.b.t. de herstructurering opgesteld. De directie 
en de dienstcommissie van het RIVM zijn m principe 
met deze notitie akkixml gegaan en derhalve zal de sa¬ 
menvoeging per I januari 1989 geformaliseerd worden. 

Binnen de doelstelling van het RIVM heeft het La¬ 
boratorium v(x»r Toxicologie de volgende taakstelling: 
- het formuleren van beleidsadviezen met betrekking 

tot de risico-evaluatie van chemische stoffen, ten be¬ 
hoeve van nationale en internationale bclcidsinslan-
ties 

- hel verrichten van belcidsondcrbouwend onderzoek 
in het kader van de risico-evaluatie van chemische 
stoffen 

- het verrichten van experimenteel onderzoek naar 
het werkingsmechanisme van chemische stoffen in 
het kader van de hoofdlijnen van onderzoek van het 
laboratorium (cardiovasculaire toxicologie, endocrie¬ 
ne toxicologie, toxicologie van luchlvcronlrcinigende 
gassen en acrosolcn, toxicologie van natuurlijke loxi-
ncn in de voeding en contaminantcn en ontwikkeling 
van extrapolatie-methoden 

- het verrichten van discipline-gericht ondersteunend 
onderzoek ten behoeve van werkzaamheden met 
een toxicologische vraagstelling of onderzoek van 
derden. 

In het kader van hel wetenschappelijk onderzoek 
werd een aantal samenwerkingsverbanden gecontinu¬ 
eerd en werden verschillende veelbelovende samen¬ 
werkingsverbanden aangegaan. 

Op het gebied van de extrapolatie van proefdiergc-
gevens naar de mens zijn verkennende studies uitge¬ 
voerd i.s.m. BFT. Als alternatief voor de huidige prak¬ 
tijk van toepassen van arbitraire «rcilighcidsfaclorcn 
zal worden gewerkt aan koppeling van lotgevallcn-gc-
gevens met toxicologische data, waarbij deels tc 
ontwikkelen rekenmodellen toegepast zullen worden. 
Gericht dierexperimenteel onderzoek en modellering 
zal worden gestuurd door cen werkgroep (BFT/TOX) 
met samenwerkingsverbanden met CWM en NVIC. 

In het kader van hel athcrosclcrose-ondcrzock 
met speciale konijnestammen werd een nauwe samen¬ 
werking aangegaan met de vakgroep Proefdierkunde 
van de Veterinaire Facult it. Rijksuniversiteit Utrecht 
(RUU) (prof.van Zutphen, prof.dr.A.C.Bcijncn, drs.G. 
Meijer). Ook werden afspraken tot samenwerking ge¬ 
maakt met de afdeling Cardiologie van het Preklinisch 
Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
met de vakgroep Farmacie, Farmacologie en Toxicolo¬ 
gie van de RUU. 

Vanuil het laboratorium werden door de dierproef¬ 
coördinator voor de sector Toxicologie alle proefopzet¬ 
ten binnen deze sector streng beoordeeld op weten¬ 
schappelijk doel in afweging tol ethische aspecten van 
het proefdier, c.e.a. in hel kader van de nieuwe Wel 
op de dierproeven. Bovendien werd het laboratorium 
intensief betrokken bij alle procfdicraangclcgcnhcden 
in de diercxpcrimcnlencommissic van het RIVM. 
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Endocriene toxicologie in vivo en in vitro 

In het kader van hel endocrinologisch-loxicologisch 
schildklicronderzock is een aan/et gemaakt voor de 
bestudering van de bclrokkenncid van mctabole pro¬ 
cessen in de lever bij veranderingen in concentratie 
van schildklicrhonnoncn in de circulatie en mogelijke 
terugkoppeling op hypofyse en schildklicr. Uit onder¬ 
zoek met een aantal modelsloffcn blijk; dal mogelijk 
veranderingen in de activiteit van het enzym UDPG-
transferase in de lever een rol spelen bij effecten 
gevonden op het niveau van de schildklicr. In het ka¬ 
der van dit onderzoek is een begin gemaakt met de uit¬ 
werking van een methode ter bepaling van 5'-dcjodc-
nase-activiteit. In samenwerking met ARO, EPS en 
BFT is onderzoek uitgevoerd naar de orale beschik¬ 
baarheid van nortcstostcron-dccanoaat bij de rat in 
verband met een mogelijke risico-evaluatie van clan¬ 
destien toegepaste anabolica. Zowel uit de analytische 
als de cndocrinologischc bepalingen kan geconclu¬ 
deerd worden dat nortestoslcron-dccanoaat oraal zeer 
slecht wordt geresorbeerd. Uit onderzoek in samen¬ 
werking met EPS ter ontwikkeling van functictcsts 
voor anabolica blijkt dat het model hanteerbaar is; na 
castratie van ratten blokkeert het androgene testos-
tcronpropionaat de stijging in LH en FSH die in con-
trolcdicrcn optreedt. 

Door het ontbreken van mankracht heeft het onder¬ 
zoek mei de MCF-7 ccllijn gedurende bijna het gehele 
jaar stilgelegen. Na het opnieuw aantrekken van de op 
dat project werkzame projectmedewerker zijn de po-
g:r^cn voortgezet om het scrumgchalle in het kweek-
medium verder te reduceren om aldus een gestandaar¬ 
diseerde, scrumvrijc eelkweek ie verkrijgt n. 

De verbetering van hel in vitro mod-1 voor de be¬ 
studering van thyrcoloxischc agentia, de primaire ratle-
schildklicr-cclkwcck, heeft het afgelopen jaar centraal 
gestaan. Om in vilro werkingsmechanismen van agen¬ 
tia te kunnen bestuderen dienen de schildklicrccllcn 
hun in vivo karakteristieken in cclcullurcn te behou¬ 
den. Uit voorlopige experimenten bleek dat het decon-
tamincren van de schildklicrcclkwcken van snel proli-
ferende fibroblaslcn, onder meer door modificaties van 
kwcckomsiandighcdcn en media, dermate tijdrovend 
is dal de gedifferentieerde functies van de schildklicr-
ccllen alsnog verminderen. Buiten het versnellen van 
hel dccontaminalicproccs zullen ook andere kweck-
lechnickcn worden gebruikt om de specifieke in vivo 
morfologie in cclcullurcn te kunnen garanderen. Deze 
kenmerkende morfologie speelt ook een rol in de hand¬ 
having van de cellulaire differentiatie-karakteristieken. 
Verder dient de onlangs ontwikkelde HPLC-mclhodc, 
voor de bepaling van schildklicrhonnoncn en hun pre¬ 
cursors, ie worden aangepast voor bepalingen op mi¬ 
cro-niveau. 

Verwacht mag worden dal in hel komende jaar 
meer in/ichl in het werkingsmechanisme van een aan¬ 
tal thyrcoloxischc agentia kan worden verkregen. 

Toxicologisch ona'rzock van vocdsclcomponenlen 

Veel aandacht werd opnieuw bcslccd aan de natuurlij¬ 
ke toxinen inclusief mycotoxinen zowel met betrekking 
tot advisering (agaritinc, aflatoxinc, ochratoxinc en his¬ 
tamine) als t.a.v. het toxicologisch onderzoek van cr-
golaminc, patulinc en solaninc. Het onderzoek naar 
natuurlijke luxincn (inclusief mycotoxinen) blijkt ook 
internationaal (EG, UPAC, WHO, FDA) sterk in de 
belangstelling te staan. Dit onderzoek wordt verricht in 
nauwe samenwerking met andere laboratoria en units 
binnen het RIVM, zoals ARO, BFT, FAL, LCM en 
CDF. Door ir.H.P.van Egmond (ARO) en dr.G.J.A. 
Spcijcrs (TOX) werd een slratcgic-nota "Onderzoek 
Natuurlijke Toxincn" opgesteld, waarin het analytisch, 
biotransformatic- en toxicologisch onderzoek is aange¬ 
geven dat de komende jaren door het RIVM zal 
worden verricht. Deze nota werd door diverse poten¬ 
tiële opdrachtgevers (HIL, VVP, GHI, VHI) alsmede 
de LAC-wcrkgrocp Natuurlijke Toxincn enthousiast 
ontvangen. 

In het kader van het athcrosclerose-onderzock 
werd in het biochemisch onderzoek een methode 
ontwikkeld om in artcricel weefsel de verschillende 
glycosaminoglycancn te kunnen bepalen. In samen¬ 
werking met PAT en FAL werd verder onderzoek 
verricht aan de SHR-SP ratten als mullifactoriccl ath-
erosclcrose-modcl. 

Toxicologisch onderzoek van luchtverontreinigende 
stoffen 

Voor het automatisch uitvoeren van proefdierexposi-
lies is in de afgelopen drie jaar een nieuwe generatie 
expositicfacilitciicn inclusief een specifiek software¬ 
pakket ontwikkeld. De faciliteiten voor de expositie 
aan één of meer gassen worden nu geheel door een 
microcomputer bestuurd en bewaakt. Proefdieren kun¬ 
nen worden blootgesteld aan ieder gewenst concen-
traticprofiel van één of meer gassen. Storingen 
worden in principe door de micro-computer opgelost. 
Technici kunnen via de telefoonlijn communiceren met 
het besturingssysteem. 

Het proefdieronderzoek naar modellering van bloot¬ 
stelling aan ozon en respons, gemeten als verandering 
van eiwit en onlstekingsccllcn in longspoclvlocislof, 
werd voortgezet. V<x>r een éénmalige blootstelling 
geldt dal: 1) de respons toeneemt met concentratie en 
bloolslcllingstijd, 2) de bijdrage van de concentratie 
aan de respons groter is dan de bijdrage van de blool-
stcllingstijd, doch dat dit verschil afneemt met toene¬ 
mende concentratie, 3) de maximale respons 24-30h 
na begin van de blootstelling wordt bereikt en circa 
150h aanhoudt en 4) maihcmatischc modellering van 
de respons synergisme tussen concentratie en effect 
voorspelt voor lage concentraties en lange bloolslcl-
lingstijden. Duplicatie van dit onderzoek door het 
Health Effects Research Laboratory van de EPA le¬ 
verde ovcreenkomsligc resultaten op. 
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De op basis van dit onderzoek geformuleerde voor-
spelling dal effecten van o/.onblootstelling op de mens 
naast de concentratie levens in belangrijke mate 
bepaa'd zullen worden door do blootstcllingslijd, werd 
bevestigd door onderzoek van de Clinical Research 
Branch van de EPA dat verricht werd in het kader 
van het RlVM-EPA-samcnwerkingsverband. Long¬ 
functie-afname en ontstckingsrcaclics in de longen 
worden reeds veroorzaakt door 6,6h durende blootstel¬ 
ling aan ozonconcentraties die 2,5x lager zijn dan de 
concentraties die in Nederland kunnen voorkomen. 
Evaluatie van de resultaten van dit onderzoek vond 
plaats op het 2nd US-Dulch symposium in Nijmegen. 
Geconcludeerd werd dat het risico v.*or de bevolking 
van blootstelling aan ozon aanmerkelijk groter is dan 
tot nu toe werd aangenomen. 

Herhaalde blootstelling gedurende 3 dagen (episo¬ 
de) veroorzaakt een ontslekingsrcactic die bepaald 
wordt door de 1c blootstcllingsdag. Bij voortdurende 
blootstelling neemt deze reactie af doch de biochemi¬ 
sche en morfologische veranderingen blijven toene¬ 
men. Het herstel vergt ongeveer 7 dagen. De in hel kli¬ 
nisch onderzoek waargenomen afneming van Iongfunc-
tic-vcrslcchtering niet de toename van het aantal 
dagen blootstelling welke als positief wordt geduid, 
kan dus vergezeld gaan met toenemende structurele 
schade aan de diepe long. Over het onderzoek naar ef¬ 
fecten van cpisodc-achtigc blootstelling op hel afweer¬ 
systeem tegen respiratoire infecties wordt door PAT 
gerapporteerd. 

Het verloop in de tijd van continue blootstelling ge¬ 
durende 2 maanden van muis, rat en cavia aan de 
maximale ozonconcentratie die in Nederland voorkomt 
(400 ng/m3 - lh gemiddelde) resulteerde in proefdieraf-
hankclijkc overeenkomsten en verschillen in biochemi¬ 
sche en morfologische effecten. 

Naast het feit dat de gevoeligheid van deze procf-
dicrsoorlcn voor ozon nimmer was onderzocht in één 
experiment, was nicl eerder aangetoond dat deze cx-
positic-omstandighcden collagecn-tocnamc in de long 
veroorzaken die wijst op eventuele fibrosc-vorming bij 
laigcrc blootstelling. De cavia was het meest gevoelig 
voor ozon, gevolgd door de muis en daarna de rat. 

Blootstelling van proefdieren gedurende hun ac¬ 
tieve periode ('s nachts voor de rat) veroorzaakt min¬ 
stens 200% meer effect dan blootsiclling gedurende de 
slaapperiode. Dit resultaat wijst op de grote bijdrage 
van hel adcmminuuivolume op de respons. Daar i.h.a. 
resultaten van inhalaioir-toxicologisch onderzoek 
berusten op effecten van bUxrtstclling gedurende de 
slaapperiode, lijkt bijstelling van de op deze experi¬ 
menten gebaseerde risico evaluatie en van de OECD-
richllijn noodzakelijk. 

Voorzetting van het onderzoek naar de invloed van 
ozonbloolstclling op de mctabolc activiteit van het 
P45O-cnzymsvstccm in long en lever loonde een toe¬ 
name aan van de concentratie van bcnzpyrccn-DNA-
addiicten en een afname van deze adduclcn in de le¬ 
ver. Poteptiëring in de neus en antagonisme in de long 

werden waargenomen na blootstelling aan ozon en 
formaldehyde. 

Onderzoek naar combinaties van gassen en van 
gas en aerosol resulteerde in meer inzicht in blootstel¬ 
ling aan mengsels. Onderzoek naar tolerantie-ontwik¬ 
keling voor ozon door blootstelling aan een longepi-
thcel-bcschadigcnd aerosol toont aan dat dit fenomeen 
berust op hei verminderd vermogen van cen bescha¬ 
digde leng om Ie reageren op een volgende stimulus. 

Het onderzoek naar een rationele therapie voor pa-
lienten met inhalatoire inloxicaties (i.s.m. NVIC) werd 
voortgezet. Onderzoek naar schadelijke effecten van 
inhalatie van vliegas werd afgerond. 

Het onderzoek werd uitgevoerd i.s.m. PAT, LLO, 
EPI, CWM en LCM en mrt de EPA, universiteiten, 
TNO-instituten en het ECN. Actieve participatie vond 
plaats in werkgemeenschappen zoals BION en 
MEDIGON en internationale ovc'^gstruclurcn zoals 
de Vcrcin Deutsche Ingenieurc en d- National Acade¬ 
my of Sciences. 

Toxicologisch onderzoek van milieucontaminanten 

Het onderzoek naar nogclijkc risico's van dioxinen en 
furancn in moedermelk voor de zuigeling is in het af¬ 
gelopen jaar voortgezet met het optimaliseren en vali¬ 
deren van de chick-cmbryo bioassay, die als basis 
moet dienen voor dit project. Op dit moment is het 
tcstsyslcem gereed voor routinematig gebruik; in het 
komende jaar zullen cen groot aantal relevante stoffen 
en mengsels van die stoffen onderzocht worden. 

Daarnaast was er een actieve deelname aan een 
groot samenwerkingsproject van hel RIVM met TNO-
CIVO en AVI met betrekking tol vuilverbrandingsin¬ 
stallaties. In samenwerking met LOC en BFT heeft 
het Laboratorium voor Toxicologie hierin een serie 
onderzoekingen naar de toxiciteit van vlicgstof afge¬ 
rond. De nadruk van dit onderzoek lag op dc in vivo 
toxiciteit van vlicgslof voor dc rat en dc cavia en op 
dc bioretentic bij dc rat van dioxinen en furancn uil 
vlicgstof. Het belangrijkste doel was te bepalen welke 
componenten in vlicgstof verantwoordelijk zijn voor dc 
toxiciteit. Dc resultaten van deze experimenten zullen 
op korte termijn leiden lot een uitgebreide risicoschat¬ 
ting van de milieubelasting door vlicgstof uit vuilver¬ 
brandingsinstallaties en dc gevolgen daarvan voor de 
humane populatie. 

In samenwerking met PAT is onderzoek naar dc 
invloed van xenobiotica op het immuunsysteem voort¬ 
gezet (zie ook elders in dit verslag). Met TBTO werd 
onderzoek verricht naar de gevoeligheid van oude rat¬ 
ten in vergelijking met juvenicle dieren. Uit voorlopige 
resultaten blijkt dat immuunsuppressie ook optreedt bij 
ratten die op l.-.lcrc leeftijd worden blootgesteld. Indien 
dit door nog lojicnd onderzoek wordt bevestigd onder¬ 
streept dit dc waarde van immuunfunclic-ondcrzock 
voor de risicoschatting. 

Zowel in dit kader als ook in standaard-toxiciteits-
experimenten is mime aandacht besteed aan de bepal-
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ing van lotaal- immunoglobulincs. Inmiddels wordt ook 
de bepaling van totaal-IgA routinematig toegepast. In 
samenwerking met KCH is gewerkt aan karak¬ 
terisering van IgA door combinatie van eiwitscheiding 
en ELISA. De ervaringen met lotaal-immunoglobuline-
bcpalingen en de gebleken waarde hiervan in screen¬ 
ings- en toxiciteitstesten zullen volgend jaar in een pub-
likatie worden samengevat. 

Laboratorium voor Carcinogenese en 
Mutagenese (LCM) 
G.R.Mohn 

Centraal in de belangstelling van de activiteiten van 
het Laboratorium voor Carcinogenese en Mutagenese 
staat het opsporen en herkennen van exogene en/of 
endogene factoren die een verhoging van de incidentie 
van genetische afwijkingen, respectievelijk maligne 
nieuwvormingen, in mens en dier kunnen veroorzaken. 
Een belangrijk deel van het onderzoek is tevens ge¬ 
richt op het ontwikkelen van kortdurende, proefdier-
besparende methodieken die geschikt zijn voor het 
kwantitatief bepalen van mutagenc en/of carcinogenc 
risico's en waarop preventieve maatregelen ge¬ 
baseerd kunnen worden. 

Hierbij is het ook noodzakelijk de algemene kennis 
over de (mccrstaps)proccsscn van mutagenese en tu¬ 
morvorming uit te breiden. Hieraan is door LCM in sa¬ 
menwerking met diverse externe laboratoria, een bij¬ 
drage geleverd (zie onder). Als gevolg hiervan waren 
de activiteiten van LCM in 1988 onder te verdelen in 
(i) hel testen van (nieuwe) milicustoffen op hun muta-
gene en/of carcinogenc activiteit in bestaande syste¬ 
men, (ii) het verder ontwikkelen van kortdurende, 
kwantitatieve in vivo systemen voor mutagenese en 
carcinogenese en (iii) liet analyseren van specifieke, 
cellulaire parameters die gerelateerd zijn aan de pro¬ 
cessen van mutagenese cn/of carcinogenese, bijv. de 
activering van proto-oncogenen, de regulatie van de 
expressie van groci-gcrclatccrdc genen en (het spec¬ 
trum van) geïnduceerde punlmutatics. Daarnaast zijn 
in 1988 de activiteiten van LCM in toenemende mate 
gericht geweest op advisering. 

A dvi.ierinfi 

De adviserende werkzaamheden vonden plaats in ver¬ 
schillende nationale commissies, zoals werkgroepen 
van de commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen en 
een commissie van de Gezondheidsraad. Daarnaast 
vervulden labonitoriumhoofd en stafleden adviestaken 
in commissies van de EG (Specialized Experts on Car-
cir.ogcnic/Mutagcnic/Tcratogcnic Substances) en een 
werkgroep van de ICI'EMC (Task Group on Mutage 

nicity of Antischistosomal Drugs). Tenslotte werkte 
LCM mee aan het opstellen van basisdocumenten. 

Vanuit LCM werd een belangrijke bijdrage gele¬ 
verd aan de totstandkoming van het rapport "Zorgen 
voor morgen", met name het hoofdstuk over "Effecten 
op de volksgezondheid". Een daarop aansluitende acti¬ 
viteit die nog gaande is, is het opstellen van een 
voorstudie over "milieu en gezondheid", in opdracht 
van de STG (Stuurgroep Tockomstsccnario's Gezond¬ 
heidszorg). 

Er is hernieuwde discussie t.a.v. het hanteren van 
richtlijnen voor het gebruik en de interpretatie van mu-
tagcnitcitstcstcn bij de toelating van stoffen, zoals bijv. 
bestrijdingmiddelcn. In de EG-commissie van 
"Specialized Experts on Carcinogcnic/Mutagenic/Tera-
togenic substances" betreft de discussie vooral de clas¬ 
sificatie van mutagene sloffen ten behoeve van de eti¬ 
kettering. 

Mutagenese 

Het afgelopen jaar is mulagcnitcitsondcrzock verricht 
met sloffen die in buitcn'ucht-aerosol voorkomen, met 
name een aantal polycyclische aromatische koolwater¬ 
stoffen (PAK) en hun nitro-derivatcn. Geschat is dat 
de mutagcniicil van extracten van buitcnlucht-acrosol 
voor bactcriële systemen voor verreweg hel grootste 
deel wordt bepaald dix>r deze nilrodcrivatcn, welke 
echter in veel lagere concentraties voorkomen dan de 
nict-gcsubstitucerdc PAK. Voor een risico-evaluatie is 
derhalve van belang te weten of de uitgesproken muta¬ 
gene potentie van deze nilro-PAK ook voor hogere 
systemen opgaat. In dit kader is een serie experimen¬ 
ten uitgevoerd met de SMART (somatische mutatie-
en rccombinatictcst) met Drosophila melanogaslcr. 

Een derde groot experiment over de fitncss-cffcct-
cn van chemisch geïnduceerde mutaties bij Drosophil-
la werd gestart. In dit experiment staat vooral de 
vraag centraal in hoeverre de aard van de mutatie ge¬ 
relateerd is met de mate van de gevonden filness-rc-
ductic. Met name wordt onderzocht of mulli-Iocus de¬ 
leties (mutaties waarbij enkele genen gcdclclcerd zijn) 
in de hetcrozygotc conditie een sterker effect op de fit¬ 
ness hebben dan mutaties welke tot een enkel gen 
beperkt zijn. Als dit zo is, zou de consequentie hiervan 
kunnen zijn dat stoffen welke veel multi-locus deleties 
induceren een relatief groot risico inhouden. Het ex¬ 
periment zal medio 1989 afgerond kunnen worden. De 
samenwerking met de vakgroep Populatie- Evolutie 
biologie van de RU Utrecht (prof.W.Scharloo, dr.F.R. 
van Dijken), het laboratorium voor Slralcngcnctica en 
Chemische Mulagcncsc der RU Leiden (prof.dr.F.H. 
Sobels, clr.J.C.J.Eckcn) en de Vrije Universiteit van 
Barcelona (prof.R.Marcos) werd voortgezet. 

In het kader van een "sabbatical leave" werd door 
Z.Evcnchik uil Israël onderzoek verricht naar het ef¬ 
fect van hoge osmolarilcit in zoogdicrccllcn. Hierbij 
bleek dat de chromosoomabcrralie-frcqucntic onder 
hyperosmotisclic condities verhoogd werd. 
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Dit jaar werd het onderzoek naar de mulagene 
werking van 5-fenyl-2-pyridineaminc en mogelijke mc-
labolieten gecontinueerd. Dit onderzoek naar de mula-
gene werking van een van de pyrolyseprodukten die in 
voedsel kunnen voorkomen wordt in samenwerking 
niet BFT en het Nederlands Kankcrinstiluut verricht. 
In dit kader werd eveneens de mutagene werking van 
3-nicthyl-2-pyridineamine en mogelijke mctabolicten 
in het onderzoek betrokken. Voorts werd op verzoek 
van ARO meegedaan aan een ringonderzock van de 
mutagene pyrolyseprodukten IQ, MEIQ en MEIQx. 
Het doel van dit onderzoek, dat door het Bureau Com¬ 
munautaire de References van de EG is geëntameerd, 
is te komen tot referentiestoffen voor het mutageni-
leitsonderzoek. 

Voorts werd een aantal stoffen op mutagene wer¬ 
king onderzocht die door chlorering van drinkwater 
kunnen ontstaan. Enerzijds werd, in samenwerking 
met EMD en dr.P.Backlund, onderzoek verricht naar 
de bepaling en het vix>rkomcn van MX (een zeer mu-
tagecn chloreringsprodukt dat in Finland is geïsoleerd) 
in water dat gebruikt wordt voor de drinkwaterberei-
ding. Anderzijds werd in samenwerking met EMD en 
de Technische Universiteit te Delft (dr.ir.De Leer en 
ir.Peters) de mutagene werking van een aantal chlorcr-
ingsproduklen nagegaan. Tevens werd deelgenomen 
aan een ringonderzoek georganiseerd d(x>r de IP-
CS/CSCM van de WHO waarbij een aantal monsters 
buitcnluchl-acrosol in de AMES-tcst op mutagene 
werking werden onderzocht. De extracties werden 
door ARO (dr.Vaesscn) verricht. 

In samenwerking met de RU te Leiden (prof.v.d. 
Gen) werden een aantal faecapentaënen op mutagene 
werking onderzocht. Deze stoffen komen in faeces 
voor en zijn sterk mutageen. Op verzoek van de GGD 
te Amsterdam zijn door ons een aantal extracten van 
binncnluchl-aerosol op mutagene werking onderzocht. 

Carcinogcnc.se 

Bij de geautomatiseerde verwerking van DNA-, RNA-
en ciwitscqucntics is verdere verbetering verkregen 
d(x>r het operationeel worden van de aansluiting op 
hel door NIH(USA) ondersteunde BiONET (National 
Computer Resource for Molecular Biology). Hierdoor 
werden de zoek- en analyse-activiteiten aanmerkelijk 
uitgebreid, mede door de on-line beschikbaarheid van 
de software van Inlelli-Gcnetics. Behalve door LCM 
werd hiervan ook door ander laboratoria gebruik ge¬ 
maakt. Andere belangrijke algemene activiteiten bin¬ 
nen de afdeling Moleculaire Carcinogenese betroffen 
(i) aanschaf en operationeel maken van apparatuur 
voor de synthese van korte DNA fragmenten 
(oligonueieotiden), dit mede ten behoeve van diverse 
HSI laboratoria (BAC, LWL, BAÏ, CVV); (ii) opzetten 
van de PCR-lechnick voor het amplificcrcn van speci¬ 
fieke DNA -sequenties m.b.v. synthetische nligonuclc-
oliden en Taq-polymcrase. Ook hierbij werd pioniers¬ 
werk t.b.v. andere laboratoria verricht. 

Het onderzoek naar de activatie van proto-oncoge-
nen bij de chemisch geïnduceerde carcinogenese in de 
rattelevcr is voortgezet. Belangrijk hierbij was de dit 
jaar in nauwe samenwerking met het lab. voor Mole¬ 
culaire Carcinogenese van de RUL (prof.v.d. Eb, 
dr.Bos) opgezette methode v<x>r het aantonen van 
puntmutatics in ra.v-oncogencn van de rat. Dit betrof 
zowel de voornoemde PCR-techniek voor het amplifi-
ceren van de betrokken r<j.v-loci alsmede de daarbij ge¬ 
bruikte hybridisatic-methodiek met mutatie-specifieke 
oligonueieotiden (zoals eerder in Leiden ontwikkeld 
voor de humane ras-oncogenen). Het eindresultaat 
van de screening van de eerder verkregen rattelever-
tumoren (gemexlificcerd Peraino protocol) liet zien dat 
in slechts twee van de geteste 21 lumor-DNA's een 
geactiveerd rav-oncogen kon worden aangetoond. Het 
betrof een GC->TA transversie in codon 61 van het 
N-ra.v-oncogcn in een dier dat behalve DEN ook ENU 
(2e hit) had gekregen. Uit controle-experimenten 
bleek echter dat deze mutatie naar alle waarschijnlijk¬ 
heid moet worden toegeschreven aan de gelijktijdig in 
dit dier voorkomende leukemie. Alle overige geteste 
ras-k™ (H-/-<M:12,13,61,117; K-/-<JJ:12,13,61; N-

ra.v:12,13) waren negatief; hetzelfde geldt voor de aan¬ 
vullende screening op codon 664 van het c-m?u-onco-
gen. 

In samenwerking met CIVO/TNO zijn v(x>rts 
vergelijkbare screeningen uitgevoerd (of in gang 
t;czct) met andere types tumoren van de rat. Zo werd 
bij NMU-gcïnducccrdc borsttumoren, naast de uit de 
literatuur bekende H-ra.vl2 mutatie, nu ook een mu¬ 
tatie in het K-ras oncogen waargenomen (codon 12; fi-
broadenoma). Voor een in 1989 te starten samenwerk¬ 
ingsproject betreffende hel voorkomen van ras-mu-
alics in chemisch geïnduceerde colon-tumorcn 
(MNNG, DMH) werden voorbereidende proeven 
voor de detectie van deze mutaties op coupe-mate¬ 
riaal uitgevoerd. In samenwerking met hel NKI en 
CIVO-TNO is tenslotte een begin gemaakt met hel 
uitvoeren van vergelijkbare studies in pancrcaslumor-
en van de rat. 

Het onderzoek naar de activatie van proto-oncogc-
nen in humane "soft tissue" tumoren, dat in samen¬ 
werking niet het Pathologisch Instituut van de RUU 
wordt uitgevoerd, is dit jaar voortgezet. Uit controle¬ 
experimenten en sequentie-analyse van direct ge-
cloneerd DNA uit tumonnateriaal is gebleken dat de 
eerder gevonden "rearrangementen" in L-myc en Rh 
niet significant waren. De voortgang van de verdere 
screening op homozygolc deleties in het Rb-gcn heeft 
enigszins gestagneerd door problemen van technische 
aard. 

In samenwerking met de RUL (prof.v.d.Eb, dr.Bos) 
is cen door transfcclie met SV40 DNA geïmmorlali-
seerde rallclever-cellijn verkregen. Deze cellijn 
(rlIcSV) is inmiddels gekarakteriseerd m.b.t. groei 
eigenschappen (serum- en insulinc-afhankclijkhcid), 
metabolc activiteit (albumine-excretic, carbamoylfos-
f;Mt-synt!ielasc-acliviteit) en tnmorigcnc eigenschap-
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pen (soft agar groei, naakte rat). De ccllijn kan als hc-
patocyt gekarakteriseerd worden en blijkt tumorigcen 
in naakte ratten of ATG-gesupprimccrde baby-ratten. 
Etn begin is gemaakt met proeven in normale RIV-
TOX ratten, waarbij ondermeer geprobeerd zal 
worden om de cellen in kleine hoeveelheden te trans¬ 
planteren in de lever in vivo. 

Het onderzoek naar het werkingsmechanisme van 
tumor-bevorderende sloffen heeft ook dit jaar belang¬ 
rijke vorderingen gemaakt. Het werk aan het cDNA 
van het groei-gerelatcerde gen voor omithinc decar-
boxylase (ODC) van de rat is afgerond en het gehele 
genomischc ODC-gcn van de rat is gckloncerd en 
volledig gekarakteriseerd. Opheldering van de base-
volgorde van de 7776 bp bevattende clone pODC821 
liet zien dat dit gen uit 12 exons en 11 introns bestaat, 
twee polyadenyleringssiles in hel 3' deel heeft en in 
het 5' gebied diverse bekende regulatie-elementen en 
promoter-sequenties bevat. Opvallend is hierbij de aan¬ 
wezigheid van twee niet vertaalde exons en de grootte 
van het hiertussen gelegen Ie intron (1877 bp). Trans-
feetie van clone pODC821 in een ODC-deficiënlc ham-
stcr-ccllijn (CH055.7) toonde aan dat het hier om het 
actieve ratte-ODC-gcn gaat. Het in de CHO-cellcn ge-
transfcclccrdc gen bleek echter niet TPA-induceer-
baar hetgeen mogelijk aan een defect in de hamstcr-
ccllijn te wijten is. 

Met zgn. CAT-assays werd begonnen het regula¬ 
tor- en promolcrgcbicd in kaart te brengen, met name 
die elementen die betrokken zijn bij de transcriptic-ac-
tivatie o.i.v. tumor-promolcrs. Verschillende CAT-fu-
sic-constructcn werden daartoe getest in verschillende 
ratlc-ccllijncn (NRK, Rat-1, rHcSV). Het gebied dat 
nodig is voor de constitutieve expressie is daarmee in¬ 
middels vastgesteld. De inductie-experimenten met de 
lumor-promotcr TPA lukten aanvankelijk niet. Later 
bleek dit wel mogelijk door de CAT-assays uit te voe¬ 
ren in NRK-cellen met constructen welke naast het 
promotcr-gebied ook het eerste exon en eerste intron 
bevatten. Dit is een interessante waarneming aange¬ 
zien zich in het eerste intron een volledig gecon¬ 
serveerde AP-1 site alsmede enkele GC-boxcn bevin¬ 
den. 

Tenslotte is in samenwerking met hel Anlhropogc-
nelisch Instituut van de KUN gewerkt aan de ophel¬ 
dering van de bascvolgorde van het humane genomi-
sche ODC-gcn. Dit is thans bijna afgerond. 

Voor het bepalen van bcn/.o(a)pyrecn-adduclen in 
de rat werd de posl-labclling methode opgezet en 
getest op gevoeligheid en scheidend vermogen. De 
standaardmethode bleek te ongevoelig te zijn voor het 
bepalen van de adducten in het DNA van de ratten 
die behandeld waren met 20 mg/kg bcnzo(a)pyrecn. 
Daarom werden gevoeligere methoden getest, n.I. de 
intensificatie-methode en de nuclcasc PI-methode. Uil 
de resultaten bleek d;.t vooral de nuclcasc PI-me¬ 
thode geschikt is. Duidelijke verschillen in adduct-ge-
haltcn konden gemeten worden tussen de verschil¬ 
lende organen. De toepasbaarheid voor een in 1989 in 

te zetten chronische proef werd getest door ratten ge¬ 
durende een weck te behandelen met bcnzo(a)pyrecn-
doscringen die ongeveer overeen zullen komen met 
die van de chronische proef. 

In het kader van het ontwikkelen van kortdurende, 
proefdierbesparende in vivo methodieken voor carcino-
gcnesc-ondcrzock werd de Granuloma Pouch Assay 
(GPA) bij LCM geïntroduceerd. GPA is een nieuw 
modclsystccm voor het bestuderen van chemische car-
cinogenese bij de rat, waarbij lange tijd voor het ont¬ 
staan van de tumoren (fibrosarcomen) het doelweefscl 
kan worden geïsoleerd en vervolgens in vitro met 
hoge efficiëntie (fibroblastcn) in kweek worden ge¬ 
bracht. Hierdoor zal het voor het eerst mogelijk zijn 
om de effecten op zowel vroege (DNA-schade, mu¬ 
taties) als late tijdstippen (tumoren) kwantitatief te 
vergelijken. De belangrijke implicaties hiervan voor de 
beoordeling van carcinogene stoffen berusten op de 
mogelijkheden van een snelle risicoschatting en van 
de classificatie genotoxisch/nict genotoxisch. Op basis 
van eerdere resultaten verkregen in diverse laborato¬ 
ria, waaronder het LCM, worden de volgende vroege 
eindpunten in het onderzoek betrokken: DNA adduct-
vorming (en persistentie), gen-mutaties, chromosoma-
Ie afwijkingen. Sister Chromalid Exchanges, en pre-
maligne transformatie. Daarnaast zullen moderne 
methodieken worden toegepast om ook het molecu¬ 
laire spectrum van DNA-verandcringcn in oncogenen 
van getransformeerde cellen en van tumoren met el¬ 
kaar te vergelijken. Uiteindelijk doel van het project is 
(i) de identificatie van die vroege cellulaire eindpunten 
die het beste (causaal) met de inductie van tumoren 
correleren en (ii) het gebruik van deze vroege eind¬ 
punten voor hel kwantitatief bepalen van de carcino-
geniteit vaii onbekende (milicu-)stoffen alsmede hun 
specifieke werkingsmechanismen (gcnoloxisch/nicl 
genotoxisch). 

Unit Biotransformatie, Farmaco- en 
Toxicokinetick (BFT) 
HJ.G.M.Derks (plv) en A.G.Rauws 

In het tweede jaar van het bestaan van de unit als 
ruimtelijk geïntegreerde onderzoekseenheid hebben 
verschillende factoren een belangrijke invloed gehad 
op de capaciteit die beschikbaar was voor specifieke 
BFT-takcn zoals lotgevallen-onderzoek en organische 
synthese. Een gestaag toenemend deel van de perso¬ 
nele capaciteit werd opgeëist d(X)r werkzaamheden 
ten behoeve van de gcnecsmiddclcnbcoordclings-
grocp. Deze tendens culmineerde in augustus in een 
volledige detachering van het unithoofd (Rauws), die 
ter vervanging van een langdurig zieke collega de 
coördinatie van het bcoordelingswcrk op zich nam. De 
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leiding van de unit werd vanaf dat moment waar¬ 
genomen door het plaatsvervangend hoofd (Cicrks). 
Een andere capaciteitvragende factor was de nood¬ 
zaak om, nog als gevolg van de taakverandcring van 
1985, veel tijd te besteden aan opleiding. Zo werden er 
cursussen in proefdierkunde, kemspinresonantie-spee-
trometrie, het werken met radioactieve stoffen, man¬ 
agement, rapportage en computerkunde gevolgd. Ook 
werd veel tijd opgeëist door de voortgezette invoering 
van GLP. hetgeen resulteerde in cen goede beoorde¬ 
ling van de unit bij de eerste audit door het Bureau 
Kwaliteitsgarantie. Factoren die een gunstige invloed 
hadden op de taakuitoefening van Je unit waren de 
voortschrijdende laboraloriumautomatiscring en het be¬ 
schikbaar komen van cen goed geoutilleerd isotopen-
laboratonum in gebouw A6, waardoor dierexperiment¬ 
en met radioactieve stoffen mogelijk zijn geworden. 

Het onderzockjspectrum van de unit bevatte in 
1988 zowel uitgerijpte als in ontwikkeling zijnde com¬ 
ponenten. In de eerste categorie viel het carcinogeni-
teitsonderzoek van het eiwit-pyrolyseprodukt 2-amino-
5-phcnylpyridinc, waarbij enige verrassende en weten¬ 
schappelijk uiterst interessante ontdekkingen werden 
gedaan. Een ander reeds lang bestreken terrein is het 
farmacokinetisch onderzoek van geneesmiddelen ten 
behoeve van o.a. de Hoofdinspectie van de Volksge¬ 
zondheid voor de Geneesmiddelen (HIG), de Veteri¬ 
naire Hoofdinspectie (VHI) en het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Soortgelijk 
onderzoek, maar dan meer gericht op toxische stoffen 
(toxicokinetick), kwam in het verslagjaar goed van de 
grond. Gelet op het strategisch perspectief van de 
hoofdsector, zoals dat momenteel vorm krijgt, is de 
veronderstelling gewettigd dat dit type onderzoek een 
van de hoofddoelstellingen van de unit gaat worden, 
waarbij de speciale aandacht zal uitgaan naar de gas¬ 
tro-intestinale absorptie van toxica. Een ander onder¬ 
zoeksterrein waarop een belangrijke aanzet is ge¬ 
maakt is dat van de kwantitatieve structuur-ac¬ 
tiviteitsrelaties (QSAR). De mogelijk nuttige functie 
die dit soort onderzoek kan hebben bij effectvoor-
spclling, extrapolaties, prioriteitstelling van toxicolo¬ 
gisch onderzoek en besparing van proefdieren recht¬ 
vaardigen cen substantiële inspanning van de unit op 
dit terrein. 

Biolransformalie- en kineüekondcnoek 

In de loop v;n 1°" bonden o octrokken afdelingen 
voor het cersl beschikken over cen goed geoutilleerd 
radionuclidcn-laboratorium. Omdat het gebruik van ra¬ 
dio-isotopen in het lolgevallcnonderzock vaak onont¬ 
beerlijk is, betekend.; deze aanwinst een belangrijke 
uitbreiding van de onderzoekfaciliteiten. Projecten die 
daar onmiddclijk van konden profiteren betroffen het 
loxicokinetisch onderzoek van tributyltinchloridc 
(TBTC1) en ''an a-solaninc in respectievelijk de rat en 
de hamster. 

Het eerste onderzoek is gericht op het identificeren 
van mctabolieten van TBTC1 in diverse organen en 
weefsels na orale toediening. Met de a-solanincstudie 
(onderdeel van het project "Natuurlijke Toxines" ten 
behoeve van de Hoofdinspectie Levensmiddelen, HIL) 
wordt in eerste aanleg beoogd een verantwoord proef-
dicrmodcl voor chronisch toxicitcitsonderzoek van dit 
aardappclbcstanddccl te vinden. In beide onderzoeken 
kon aanzienlijke vooruitgang ten aanzien van chro-
matografische scheidingen en extracties uit orgaan-
wcofsel en lichaamsvloeistoffen worden geboekt. 

Het toxicokinetisch onderzoek van het carcinogeen 
2-nitropropaan na orale toediening in de rat leverde in¬ 
teressante gegevens over de biobcschikbaarheid van 
deze stof op. Uit waterige oplossingen bereikte 80% 
van de dosis de systcmiFchc circulatie terwijl uit olie 
slechts 35% werd opgenomen. Verder onderzoek aan 
deze stof i' gericht op mechanistische aspecten. 
Vooral de mogelijkheid dat al dan niet door enzymen 
gekatalyseerde radicaalrcactics cen rol spelen bij de 
toxiciteit en carcirtogenitcil zal worden bestudeerd. 
Een ander project, waarin werd bijgedragen aan opzet 
en begeleiding ...n b;;>bcschikbaarhcidsonderzock, be¬ 
trof 2,3,7,8-tetrachloor-dibenzo-dioxine (TCDD) en 
congencren. 

In het kader van biobeschikbaarheids-onderzoek 
van in dit opzicht problematische farmaca werd ten be¬ 
hoeve van de HIG een bepalingsmethode voor glibcn-
clamide ontwikkeld om daarmee de kinctiek in de 
hond te kunnen bestuderen. Er konden reeds enige ex¬ 
perimenten met glibcnclamide-preparatcn in de hond 
worden uitgevoerd. 

Het vergelijkend onderzoek naar de antidotalc ef¬ 
fectiviteit van actieve kool bevattende geneesmiddelen 
werd dit jaar gerapporteerd. Het is het eerste volledig 
onder GLP uitgevoerde en gerapporteerde onderzoek 
van de unit. 

Een onderzoek .net het antibioticum ampicillinc 
werd ten behoeve van de VHI gestart om een dier-
model voor de biobcschikbaarheid bij intramusculairc 
toediening te toetsen. Er werd een analytische me¬ 
thode gebaseerd op HPLC met fluorcsccntic-dctcctic 
ontwikkeld en gevalideerd. Inmiddels is een begin ge¬ 
maakt met experimenten met het konijn, dat voor dit 
onderzoek het meest geschikte proefdier wordt geacht. 

Ter completering van eerder werk aan de farma-
cokinctick van isosorbidc-dinitraat (anti-anginamiddcl) 
in relatie met een gepland onderzoek naar farmacody-
namische tolerantie van deze stof door het laborato¬ 
rium voor Farmacologie werd de kinctiek van de mc-
tabolict 5-isosoru:dt-mononilraat bestudeerd. Een van 
de conclusies was dat de lange halfwaardclijd van 
deze actieve metabolic! controle van dr, plasmaspie-
gcls bij farmacologisch onderzoek noodzakelijk maakt. 

Enantiomccr-zuivcrc geneesmiddelen slaan mo¬ 
menteel sterk in de belangstelling, omdat ze in veel 
gevallen te verkiezen zijn boven de corresponderende 
raccmischc mengsels. Om in de farmaco-kinclische as-
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pecten van deze cnantiomcrcn inzicht te verwerver, 
ontwikkelt de unit analytische methoden voor de schei¬ 
ding van racemischc geneesmiddelen in hun enantio-
meren. Het lopende onderzoek betreft disopyramide, 
een stof die ook de belangstelling heeft van de HIG in 
verband met biobcschikbaarhcidsproblemen. 

Tenslotte dient vermeld te worden dat de be¬ 
trokken afdelingen zich beijveren om een microsomen-
bank op te bouwen. Doel daarvan is om van verschil¬ 
lende species (waaronder de mens) levermicrosomen 
te bereiden en zó te bewaren dat ze ook na langere 
tijd gebruikt kunnen worden. Op deze wijze is het 
mogelijk om snelle oriënterende studies van het meta¬ 
bolisme van nieuwe probleemstoffen uit te voeren. 

Bioactivering en organische synthese 

De synthetische organische chemie is een vakgebied 
waarin frustrerende mislukkingen worden afgewisseld 
met schaarse hoogtepunten. Het jaar 1988 vormde 
hierop een uitzondering doordat het aantal toppen met 
de daarmee gepaard gaande vergezichten het aantal 
mistige dalen overtrof. Zo kon de synthese van [37Ch]-
chlooramphenicol, nodig als interne standaard bij de 
massaspcctromctrischc bepaling van residuen van dit 
antibioticum, met succes worden afgerond. Eveneens 
ten behoeve van het laboratorium voor Organisch-ana-
lytische Chemie (LOC) werd tridcuteroglycerol ge 
maakt. In samenwerking met Visser (LOC) werd ten 
ten behoeve van het laboratorium voor Analytisch Re¬ 
sidu-onderzoek de samenstelling van een anabolica-
cocktail opgehelderd. Door middel van infrarood (IR) 
en kernspinresonantie (NMR)-spcctroscopie konden 
zeven componenten gekarakteriseerd worden. NMR-
spcctroscopic werd ook gebruikt bij de ontwikkeling 
van een bepaling voor cnantiomere overmatcn van 
chirale dihydropyridines. Doordat de gevoeligheid die 
haalbaar is met de huidige NMR-spcctrometcr te ge¬ 
ring is kon deze methode niet vertaald worden naar de 
praktijk. Vooralsnog onsuccesvol bleven de pogingen 
om met een stabiel isotoop gemerkt bentazon en qui-
noxaline-9-carbonzuur te maken. Het chcmilumincs-
centie-onderzock, dat eind 1987 leidde tot een patent-
aanvragc in Nederland, werd voornamelijk bewerkt 
door twee HLO-stagiaires. In het afgelopen jaar werd 
het patent ook ingediend in een aantal curopese 
landen, Noord-Amerika, Japan en Australië. 

Er is cen begin gemaakt met een onderzoek naar 
de bruikbaarheid van kwantitatieve structuur-ac-
tivitcitsrclalics (QSAR's) bij toxicologisch onderzoek 
(zie Mededeling in deel 3 van dit jaarverslag). 

Het onderzoek naar de bioactivering van mogelijk 
genotoxische pyrolyseproduklcn van eiwitten en ami¬ 
nozuren is het ifgelopen jaar in een stroomversnelling 
geraakt, In het geponeerde mechanisme van de geno-
toxicitcit van (nctcrocyclische) aromatische aminen 
spelen met azijnzuur veresterde N-hydroxyvcrbindin-
gen cen sleutelrol. Deze N-acetoxyvcrbindingcn wor¬ 
den verondersteld spontaan, d.w.z. zonder verdere ac¬ 
tivering, te reageren met DNA. Tot dusverre was het 

onmogelijk deze verbindingen te isoleren. Het bleek nu 
voor de eerste keer mogelijk het veronderstelde ultie¬ 
me carcinogene bioactiveringsprodukt van 5-phenyl-2-
pyridinamine (PPA) en 3-methyl-5-phenyl-pyridi-
namine (MePPA) in kristallijne vorm in handen te krij¬ 
gen. De structuren van deze N-acetoxyverbindingen 
konden onomstotelijk bewezen worden met behulp 
van spectroscopische technieken NMR, IR, UV en 
MS. Met de 32P-postlabellingsmethode (uitgevoerd in 
het Nederlands Kanker Instituut door dr.Lutgering) 
konden, na incubatie van de N-acetoxyverbindingen 
van PPA en McPPA, met DNA in vitro DNA-ad-
ducten worden aangetoond met een omzettingsgraad 
van ca. 0,25% voor het MePPA-derivaat en ca. 
0,025% voor het PPA-derivaat. Dit staat in schril con¬ 
trast tot de overeenkomstige experimenten die uitge¬ 
voerd werden met de N-hydroxyverbindingen 
waarmee nooit meer dan één adduct op 107nucleoti-
den aangetoond kon worden. Het verschil in reac¬ 
tiviteit tussen N-acetoxy-McPPA en N-acetoxy-PPA 
wordt ook weerspiegeld in de stabiliteit van deze 
verbindingen in water. Beide verbindingen ontleden tot 
een groot aantal produktcn, maar met een verschil¬ 
lende halfwaardctijd. Het MePPA-derivaat verdwijnt 
ca. twintig keer sneller dan de PPA-verbinding. Een 
mogelijke verklaring voor dit verschil is het sterische 
effect dat de methylgroep heeft op de conformatie van 
N-acctoxy-McPPA. 

Ten behoeve van het metabolismc-onderzoek 
werd een aantal gchydroxyleerde verbindingen ge¬ 
maakt. Het metabolisme van PPA werd bestudeerd 
met levermicrosomen van ratten geïnduceerd met 
Aroclor 1254 en 3-methylcholanthreen. N-hydroxy-
PPA en 4'-hydroxy-PPA konden kwantitatief worden 
bepaald. Van 3-hydroxy-PPA werden slechts sporen 
gevonden. Aroclor 1254 bleek een betere inductor dan 
3-methylcholanthrccn. 

Advisering 

Het werk ten behoeve van het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen nam in 1988 verder toe als 
gevolg van een hernieuwde toename van het aantal 
registratie-aanvragen, en door de bovenvermelde 
noodzaak voor cen langdurig zieke collega in te sprin¬ 
gen. Daarnaast groeiden ook de hiervan afgeleide ac¬ 
tiviteiten, zoals beleidsvoorbereiding op EG-niveau en 
instructie-activiteiten in binnen- en buitenland op het 
gebied van registratie-eisen betreffende farmacokine-
tiek en biobcschikbaarheid. Medewerking werd ge¬ 
geven aan het opstellen van EG-aanbevelingen voor 
onderzoek van biobcschikbaarheid en voor eisen te 
stellen aan produktcn met vertraagde afgifte. Er werd 
deelgenomen aan symposia en workshops op het ge¬ 
bied van produktcn met vertraagde afgifte en van regu¬ 
lering betreffende chirale geneesmiddelen. 
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Laboratorium voor Analytisch 
Residu-onderzoek (ARO) 
R.W.Stephany 

Per 1 maart trad dr.R.C >chothorst in dienst als pro¬ 
jectmedewerker voor de dossicrbeoordeling van dier¬ 
geneesmiddel-registratie-aanvragen. Per 1 april trad 
D.van den Bosch vervroegd uit dienst, onderscheiden 
met de gouden medaille verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau. Per 1 augustus verminderde E. Buur¬ 
man haar dienstwerkzaamheden van 100% tot 50%. 
Een deel van de verloren laboratoriumcapaciteit kon 
worden herwonnen door de enthousiaste stage-inzet 
van de S studenten C.van Doom, J. Farla, R.C.M. 
Hooijschuur, H.M.Steinbuch en HJ.van den Top, en 
een vakantiehulp. 

Zeer zorgelijk is de situatie van de door de directie 
gewenste ruimte'ijkc inkrimping van ARO tot twee¬ 
derde van de nu beschikbare ruimte. Hierbij zal extra 
aandacht nodig zijn voor praktische werkbaarheid en 
voor GLP- en veiligheidsaspecten van de werkzaam¬ 
heden. Voorts zal ruimte voor gastmedewerkers zeer 
beperkt worden, met alle gevolgen voor de trainings-
en opleidingsfaciliteiten in het kader van de RIVM-re-
ferentiefunctie. 

In 1988 was ARO betrokken bij (de organisatie 
van) vele nationale en vooral internationale symposia, 
workshops, voorlichtingsdagen en dergelijke, waarbij 
het eigen werk voor het voetlicht werd gebracht. 

ARO was gastlaboratorium van de jaarvergade¬ 
ring van de IUPAC-Commission on Food Chemistry 
(CFC) van 17-20 oktober en van de EG-workshop 
voor anabolica-GC-MS-referentic-ondcrzock van 28 
november tot 3 december. Mede dankzij de grote 
ondersteuning van vele andere RIVM-diensten waren 
deze twee bijeenkomsten een groot succes. 

Naast aib voornoemde activiteiten werd, vooral 
door de staf, nog een aanzienlijk deel van de tijd be¬ 
steed aan advisering en overleg. Het betrof o.a. basis¬ 
documenten, RIVM-kwaliteitsgroepen, bijdragen tot 
"Zorgen voor Morgen", Medische Milieukunde, strate¬ 
gieën voor residu-onderzoek, voeding en instrumentele 
toerusting. 

Aan de her-, bij- en omscholing van ARO-
medewerkers werd structureel weer veel zorg en tijd 
besteed. Onder meer door een grotere inzet van de 
onderzoeksmedewerkers bij de administratieve ver¬ 
werking van de laboratoriumresultalcn kon een pro-
duktie-achterstand flink worden gereduceerd. Onder 
handhaving van de kwa'.iteit nam het aantal produktics 
'o.v. 1987 weer toe: de werkzaamheden van ARO 
werden gepresenteerd in o.a. 54 publikatics en ab¬ 
stracts, 57 voordrachten, demonstraties en/of posters, 
43 rapporten en 65 BOD's. Verschenen of herzien zijn 
28 ARO-SOP's. 

Natuurlijke Toxinen 

De samen met TOX uitgestippelde strategie voor multi¬ 
disciplinair onderzoek aan natuurlijke toxinen werd in 
de vorm van een rapport op schrift gesteld. De gepre¬ 
senteerde visie en onderzoeksprioriteiten werden 
gedeeld door medewerkende RIVM-laboratoria en het 
Staatstoezicht. Aan de toegenomen behoefte om infor¬ 
matie over natuurlijke toxinen in voedingsmiddelen 
werd tegemoet gekomen door het samenstellen van 
en adviseren inzake overzichtsartikelen over natuurlij¬ 
ke toxinen. 

De HPLC-methode voor aflatoxine Bi in veevoer 
werd aan een gemeenschappelijk EG-onderzoek met 
25 laboratoria onderworpen. Organisatie, evaluatie en 
rapportage werden door ARO verzorgd, samen met 
CWM, onder BCR-contract. De deelnemende laborato¬ 
ria besloten unaniem de Europese Commissie positief 
te adviseren over de aanvaardbaarheid van deze door 
ARO ontwikkelde methode voor officiële doeleinden 
binnen de EG. 

Onder BCR-contract werd steun gegeven aan di¬ 
verse aspecten van het certificeringswerk van aflatox¬ 
ine Bi bevattende referentiematerialen (waaronder ho-
mogenitcits- en stabiliteitsonderzoek van vcevocr en 
pindameel en voorbereiden en evalueren van europese 
interlaboratoriumstudies). Andere interlaboratorium¬ 
studies waaraan ARO deelnam betroffen een 3CR-
gczamenlijk onderzoek over deoxynivalenol in granen, 
een IARC-Check Sample Programme over ochratox-
ine A in tarwe, een AOAC/IUPAC-gemeenschappe-
lijk onderzoek over aflatoxine Bi in voedings- en «oe-
dcrmiddclen met een "ELISA-cup"-test en een 
AOAC-gemeenschappelijk onderzoek over zearale-
non in granen met behulp van microtitcrstrip-ELISA. 

Ten behoeve van een nierfunctie-onderzoek 
(TOX) van patuline bij de rat werd de bereiding en 
controle verzorgd van paluline-bufferoplossingen. 
Eveneens voor TOX werd een methode operationeel 
gemaakt voor het bepalen van ergot-alkaloïden in 
proefdiervoeders, nadat de RKvW Rotte, dam haar 
analytische steun hierbij moest staken als gevolg van 
reorganisatie. 

Ir.H.P.van Egmond trad op als voorzitter van het 
symposium over toxinen-regelgcving tijdens het 7e 
IUPAC congres over mycotoxinen en phyeotoxinen 
(Tokio). 

De samenstelling en eindredactie van het bock 
"Mycotoxins in dairy products" werd voltooid. Het ver¬ 
schijnen van deze uitgave van Elsevier Applied 
Science Publishers wordt medio 1989 verwacht. 

Nilrosoverbindingen 

Onder auspiciën van IUPAC-CFC werd de eerste 
fase van een ringonderzock opgezet en uitgevoerd in¬ 
zake het bepalen van N-nitrosaminozurcn in humane 
urine. De overeenkomst tussen de results, cn van de 
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drie deelnemende, ervaren laboratoria was teleurstel¬ 
lend. Niet onverwacht bleken de laboratoria verreweg 
de beste resultaten te scoren met die methode 
waarmee ze de meeste ervaring hadden. Omdat de N-
nitrosaminozuren indicatoren zijn voor de mate waarin 
in vivo nitrosering optreedt, is vergelijkbaarheid van li¬ 
teratuurgegevens van belang, o.a. in verband met epi¬ 
demiologisch onderzoek. Om deze reden is besloten af 
te zien van het collaboraticf testen van één voorge¬ 
schreven methode en, in plaats daarvan, laboratoria 
die dit soort analyses uitvoeren, te verzoeken mee te 
doen aan een gezamenlijk onderzoek waarbij de me¬ 
thode naar eigen keuze is. 

Goede vorderingen werden geboekt met de in 
eigen beheer gemaakte fotohydrolyscdetector voor het 
bepalen van nict-vluchtige N-nitrosovcrbindingcn. Het 
aantal stoffen uit deze klasse dat bepaald kan worden 
is daarmee potentieel sterk uitgebreid. In samenwer¬ 
king met de RKvW te Utrecht en Haarlem werd op¬ 
nieuw onderzoek gedaan naar N-nitrosamincn en nitro-
scerbare stoffen in rubber (fop)spenen. De eerste re¬ 
sultaten van het eind 1988 nog niet afgesloten 
onderzoek geven aan dat het in elk geval mogelijk is 
zowel latex- als siliconcnrubber-spcncn te fabriceren 
die aan de strenge ncderlandsc normen terzake vol¬ 
doen. Vooral de gehalten aan nitroseerbare stoffen 
bleken in vergelijking met 1983/1985 sterk gedaald, 
globaal met een factor vijf gemiddeld. 

Elementen 

Op basis van AAS werden methoden verbeterd voor 
cadmium in urine en in bloed, voor platina in lymfe-
klieren (beide metalen met Zeeman-achtcrgrondcor-
rectie), voor arscen in urine (met hydridegeneratie) en 
voor kwik in urine (met koude-damp-atomisatie). 

Nieuw ontwikkelde bepalingsmethoden voor cad¬ 
mium en lood in levensmiddelen met grafiet-oven Zee-
man-AAS werden uitvoerig getoetst met standaardref-
(..cntiematcrialen, waarbij uitstekende resultaten wer¬ 
den verkregen voor zeer uiteenlopende soorten 
monsters. De methoden zijn als kandidaat-referentie¬ 
methoden ingebracht in het EG-overleg aangaande 
onderzoek van eetbare dierlijke produktcn. Eveneens 
met goed resultaat werden methoden ontwikkeld ge¬ 
baseerd op grafict-ovcn Zccman-AAS voor alumi¬ 
nium, chroom en nikkel in levensmiddelen en biolo¬ 
gisch materiaal. 

Samen met IEM, LAC en LBG werd onderzoek 
gedaan paar de oorzaak van hoge gehalten aan cad¬ 
mium in groenten uit volkstuintjes. Een (te) lage bo-
dcm-pH bleek de oor'.aak en niet cadmiumvcrontrein-
iging van de grond (zie een mededeling in deel III van 
dit jaarverslag). 

Naast de coördinatie van alle projecten van IU-
PAC-CFC werd cen ringonderzock vcx)r calcium en 
magnesium afgerond en cen "check sample" program¬ 
ma voor aluminium gestart. 

Het onderzoek naar zware metalen in groenten en 
in knol- en bolgewassen leverde als resultaat op dat 
elementgehalten (cadmium, koper, mangaan en zink) 
in kasgroenten wat hoger zijn dan in volle-grond-
groentcn; voor lood geldt dit niet Standaardporties 
andijvie en spinazie met gemiddelde cadmiumgehaltcn 
bevatten globaal 10 resp. 20% van de maximaal toege¬ 
stane dagelijkse belasting. Dezelfde gtoenten leveren 
anderzijds ook een aanzienlijke bijdrage aan de voor¬ 
ziening met koper, mangaan en zink: van circa 10 tot 
ruim 50% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden. 

Op aanvraag van artsen en zickcnhuislaboratoria 
werden elementbcpalingen uitgevoerd van de element¬ 
en lood, cadmium, arscen, kwik, thallium, aluminium, 
koper en zink in menselijk bloed, plasma of urine. 

Samen met NVIC en EPI werden onderzoeken 
verricht naar de lichaamsbclasting met toxische stof¬ 
fen van bewoners van verontreinigde gebieden in de 
Kempen (cadmium, lood en kwik), Alblasserdam 
(lood) en van werknemers van een fabriek waar met 
cadmium was gewerkt. Een acute arsecnintoxicatie 
werd samen met NVIC uitgebreid geëvalueerd. 

In 1982 werd de ADI voor arseen aangescherpt 
tot 2 ng anorganisch arseen per kg lichaamsgewicht. 
Een methode werd operationeel voor de afzonderlijke 
bepaling van anorganisch en organisch-gebonden ar¬ 
seen naast totaal-arsecn. Monsters uit het 1976/1978 
en 1984/1985 voedingsonderzoek die het hoogst in to¬ 
taal arseengrhaltc waren werden hiermee op het 
vóórkonr-.n an beiden arseenbindingsvormen onder¬ 
zocht. De inneming van anorganisch arseen bedraagt 
50% van de ADI. 

Natrium, kalium, lithium, rubidium, cesium, magne¬ 
sium, calcium en fosfor zijn bepaald in de 110 duplica¬ 
ten van 24-uurs voeding uit het 1984/1985 voedings¬ 
onderzoek. De calcium- en kaliuminneming bleek 
gemiddeld op peil, magnesium te laag, natrium te hoog 
en fosfor veel te hoog. Gemiddeld is de lithiuminne-
ming nu lager dan bij het 1976/1978 voedingsonder¬ 
zoek, rubidium is in beide studies gelijk. De toegepaste 
methode, vlam-AAS, bleek onvoldoende gevoelig voor 
het meten van de ecsiuminncming. 

Uiteindelijk konden fluoride en jodide worden 
bepaald in de duplicaatvocdingcn. Met 0,40 mg ligt de 
fluoridc-inncming gemiddeld ver onder de ncdcrlandse 
aanbeveling van 1,5 mg per volwassene per daj\ 
Gemiddeld werd cen jodide-inncming gemeen van 
176 ng per persoon per dag. 

Totaal tinbcpalingcn en GC-bcpalingcn van tributyl-
tin, dibutyltin en monubutyitin werden uitgevoerd voor 
vis. Meest opmerkelijke resultaat: tributyltin wordt 
gevonden in de TOX-aquariumwalcrprocf met dibulyl-
tin. 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Eind 1988 werd samen met IEM begonnen met het 
onderzoek op 15 PAK's uit de groep van 4, 5 en 6 ring-
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systemen in luchtstofmonsters afkomstig van het ter¬ 
rein van de ex-steenkolenmijn Laura te Kerkradc. 

Gerookte vis en gamalcn zijn onderzocht op de¬ 
zelfde groep PAK's. Hoogste gehalte aan carcinogene 
PAK's: S ng/kg. Boerenkool uit volkstuintjes en gebak¬ 
ken 01 gegrilleerd(e) vlces(ptodukten) zijn eveneens 
onderzocht. Het benzo(a)pyreengchalte van driekwart 
van deze vlecsmonstcrs overschreed de duitse richt-
waarde van ten hoogste 1 ng/kg. De N-PAK besmet¬ 
ting is overwegend minder dan 0,1 yg/kg. 

Stabiliieüsonderzoek werd in BCR-opdracht uit¬ 
gevoerd voor blanco cocosnootolie en dito olie verrijkt 
met 5 PAK's. De produktie van twee BCR-kandidaat-
referentiemonstcrs cocosnootolie en de PAK-cali-
bratie-oplossingen werd opgestart. 

Dierbehandelingsmiddelen 

Het ontwikkelde ondci.'ocksmodel voor chlooramfeni-
col werd gevalideerd. Gesteld kan worden dat thans 
beschikt wordt over meth len voor zowel screening 
als bevestiging. Bcvcstigingsondcrzoek naar het voor¬ 
komen van residuen van tranquillizers in varkens-
nieren werd uitgevoerd in monsters door het RIKILT 
te Wageningen als positief of verdacht aangemerkt. 
Het ontwikkelingswerk aan methoden voor carbadox 
en olaquindox werd voortgezet, respectievelijk gestart. 

Voortgezet werd het onderzoek naar residuen van 
sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxa-
linc, sulfanilamide en dapson in nieren van slacht-
varkens. Alleen sulfadimidine werd gevonden en een 
onbekende verbinding, vermoedelijk sulfadimcthoxine. 

Vleeswaren en kweckvis werden op dezelfde dier¬ 
geneesmiddelen onderzocht. Vis bevatte geen aantoon¬ 
bare residuen, vleeswaren echter sulfadimidine en 
Dapson. 

Nieuw was het onderzoek naar het voorkomen 
van schildklicrwecfscl (via thyroxinc) in monsters ge¬ 
hakt. Ten behoeve hiervan werd een onderzoeksmo¬ 
del ontwikkeld waarbij screening op thyroxinc plaats¬ 
vindt met een R'A-mcthodc en bevestiging met GC 
na verdere extractzuivering met immunoaffiniteilschro-
matografie (IAC). 

Veel toepassingen werden ontwikkeld voor de 
combinatie van IAC met GC met massastlectievc de¬ 
tectie (GC-MSD). Onderzoek met deze combinatie 
van technieken werd uitgevoerd ten behoeve van de 
analyse op nortcslostcron (NT) en cpiNT bij runderen 
en varkens, het onderzoek op NT en mcihyltcstoster-
on bij postduiven en ten behoeve van een TOX-cxpcri-
ment naar de biologische beschikbaarheid van NT-de-
canoaat na orale toediening bij de rat. NT werd als 
een natuurlijke component in varkensvlees gevonden. 

Veel aandacht moest worden besteed aan het 
ontwikkelen van methoden voor "hcrverdclcrs", met 
name de bcta-agonist Clenbutcrol; aanvankelijk voor 
de detectie in diverse "hocstdranken", premixen en 
veevoeders, daarna ook voor kalvcrurinc en -lever. 
Deels vond lit onderzoek plaats op basis van een ver¬ 

trouwelijke analysemethode aikomstig van de Clcn-
buterol-expatenthouder en deels door de inzet van een 
student van de RUU. Onder BCR-contract werd 
gewerkt aan de bereiding en validatie van urinercfe-
rcnüematerialen van de diverse "stilbenen". In samen¬ 
werking met het RIKILT en met LOC-assistentie 
werd een EG-workshop georganiseerd met als thema: 
"Het gebruik van GC-MS bij referentiemethoden voor 
het onderzoek op residuen van anabolica". Interessant 
hierbij was o.a. de mening van de deelnemers (de na¬ 
tionaal verantwoordelijke laboratoriumdeskundigen) 
dat methoden op basis van een krachtige voorzuive-
ring, zoals bijv. IAC, gecombineerd met een relatief 
eenvoudige toepassing van de GC-MS (bijv. de detec¬ 
tie van 4 massa's met laag oplossend vermogen 
MSD), praktisch even betrouwbaar kan zijn als een 
minder krachtige voorzuivering gecombineerd met 
zeer geavanceerde, hoog oplossend vermogen GC-
MS. 

Geneesmiddelen 

In een groot aantal samenwerkingsprojecten met an¬ 
dere RIVM-laboratoria werden geneesmiddelen en gc-
neesmiddelmetabolictcn bepaald in piasma en serum 
ten behoeve van farmacokinctisch onderzoek. Nieuwe 
projecten betroffen onderzoek bij menselijke vrijwil¬ 
ligers naar mogelijke biologische effecten van verschil¬ 
lende doseringen glycyrrhizine na orale toediening 
(samen met NVIC), onderzoek bij de rat naar de in¬ 
vloed van continue of intermitterende toediening van 
organische nitraten op de ontwikkeling van farmacody-
namische tolerantie en onderzoek bij de rat naar patho-
fysiologische mechanismen van fluorwaterstofintoxi-
catics (beide samen met FAL). Voortgezet werden 
het onderzoek naar de mogelijkheid om bij het hu¬ 
mane ovariumcarcinoom liposomen als drug carrier 
voor cis-platina te gebruiken (samen met PAT en 
RUU, Vakgroep Praktische Farmacie), het onderzoek 
bij de rat naar de cellulaire en moleculaire aspecten 
van de resistentie van tumoren tegen platinacomplcx-
cn (samen met PAT, Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
Afdeling Algemene Geneeskunde en Mcdisch-Biolo-
gisch Laboratorium TNO, Afdeling Genetische Toxi¬ 
cologie). Een bijdrage werd geleverd aan een 31P-
NMR studie naar de respons van resistente tumoren 
op adriamycinc-bchandeling versus cis-platina behan¬ 
deling (samen met Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
Afdeling Radiotherapie). 
Eveneens gecontinueerd werden de onderzoeken naar 
beïnvloeding van lichamelijke effecten van morfinever-
slaving en naar de verschillen tussen benzodiazepinen 
in hun potentie om lichamelijke afhankelijkheid te in¬ 
duceren (samen met FAL). De jarenlange inspan¬ 
ningen (FAL, NVIC en ARO) ten behoeve van het 
onderzoek naar de invloed van beta-blokkercndc stof¬ 
fen in overdosering op de respiratic en de circulatie 
van de rat werden afgerond met de dissertatie van 
dr.J.J.M.Langcmcijcr: "Beta-Mocker intoxication. An 
experimental study". 
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Nieuwe methoden op basis van kapillaire gaschro-
matografic werden ontwikkeld voor de bepaling van 
cotinine in urine (belastingsparameter van nicotine als 
indicator voor actief of passief roken), van isosorbidedi-
nitraat en zijn mononitraatmetabolieten in serum en 
van methadon in rattenvoer. Nieuwe methoden op ba¬ 
sis van HPLC werden ontwikkeld voor glycyrrhizine-
zuur en glycyrrhetinezuur in plasma (als indicator van 
gebruik van glycyrrhizinezuur als bestanddeel van 
drop). 

Veel aandacht werd besteed aan verbetering en 
automatisering van de monstervoorbewerking, vooral 
bij de HPLC-mcthoden. Hierbij werd geautomati¬ 
seerde kolomschakeling als nieuwe techniek in ge¬ 
bruik genomen (zie mededeling in deel III van dit 
jaarverslag). Het is gebleken dat de kloof tussen mon¬ 
stervoorbewerking en HPLC-scheiding door de imple¬ 
mentatie van geautomatiseerde kolomschakeling a&n-
zienlijk kleiner is geworden en er bestaan goede per¬ 
spectieven op totale automatisering van HPLC-
mcthoden. 

Diversen 

Een nieuw EG-voorstel voor de identificatie van 
chloorhexidine, hexamidine, dibroompropamidine en di-
broomhexamidine in cosmetica voldeed opnieuw niet. 
Zonder problemen verliep het AAS-ondcrzoek van an-
ti-roos shampoo's op sclcendisulfidc. Moeilijkheden de¬ 
den zich voor bij het onderzoek van cosmetica-
rondzendmonsters op fcnolische en gchalogcnecrde 
conserveermiddelen. De TLC-methode voldeed niet, 
de HPLC-methode daarentegen uitstekend. 

Samen met LCM en CHT werd deelgenomen aan 
een ringonderzoek met luchtstofmonsters in het kader 
van het International Programme on Chemical Safety -
Collaborative Study on Complex Mixtures. De mon-
stercxtracten bereid door ARO werden op mutageni-
teit onderzocht door CHT. 

De cholinestcrascactiviteit in humaan bloed wcTd 
bepaald op aanvraag van artsen en zickenhuislaborato-
ria en samen met NVIC werden drie acute tolueen-in-
toxicatiegevallen geëvalueerd. 

Adviescentrum Toxicologie (ACT) 
A.G.A.C.Knaap 

De toenemende zorg om de vervuiling van de diverse 
milieucompartimcntcn in Nederland - zoals ook ver¬ 
woord in de publikatic Zorgen voor Morgen - heeft 
aanleiding gegeven tot een toenemend aantal advies¬ 
aanvragen door verschillende overheidsinstanties aan 
het Adviescentrum Toxicologie. Ook de (her)beoor-
dcling van bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen 

en milieugevaarlijke stoffen veroorzaakte een toename 
van de adviscringswerkzaamheden. Tevens vonden 
met diverse ovci•.->';>- en internationale instanties dis¬ 
cussies plaats over richtlijnen betreffende het toela¬ 
tingsbeleid en zijn de bijdragen van ACT aan een 
meer fundamentele ocnadering van toxicologische 
problemen in de vorm van de ontwikkeling van 
beoordelingssystemen verder uitgekristalliseerd. Hier¬ 
op wordt bij de diverse onderwerpen nader ingegaan. 

Door een aanzienlijke uitbreiding van taken is een toe¬ 
name in personeelssterkte van ACT - in de vorm van 
projectmedewerkers - gerealiseerd. Met name voor 
de inhaalmanoeuvre oude bestrijdingsmiddelen, advise¬ 
ring voor de EEG, sterke toename in stoffen-aanbod 
Wet milieugevaarlijke stoffen, aandachtstoffen en eco¬ 
logische risico-beoordeling was extra capaciteit nood¬ 
zakelijk. Bovendien trad in dit jaar een automatise¬ 
ringsdeskundige - op 50/50 basis met het NVIC - in 
dienst. 

Bestrijdingsmiddelenwet 

Beoordeling van bestrijdingsmiddelen, evaluatie hu¬ 
mane toxicologie 
Ten behoeve van de Commissie Toelating Bestrij¬ 
dingsmiddelen is een groot aantal adviesrapporten be¬ 
treffende de evaluatie van de humane toxicologie uitge¬ 
bracht. Hiervoor wordt verwezen naar het produktie-
overzicht. Gezien de benodigde tijd voor het samenvat¬ 
ten van de zeer uitgebreide dossiers en de capaciteit 
die hiervoor beschikbaar is, is het niet gelukt de in vele 
jaren gegroeide achterstand in beoordeling van 
nieuwe stoffen weg te werken. Hiervoor zijn speciale 
maatregelen nodig. 

De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het 
samenstellen en evalueren van mutagenitcitsgegevens. 
Een advies over de interpretatie van mutageniteit is sa¬ 
men met LCM, CIVO/TNO en MBL/TNO uitge¬ 
bracht. Momenteel verschuift de aandacht naar de in¬ 
terpretatie van gegevens over reproduktie en teratogc-
nitcit. 

Beoordeling van bestrijdingsmiddelen, evaluatie milieu 
Veel aandacht is in het verslagjaar besteed aan de tot¬ 
standkoming van een gestructureerde beoordeling van 
de milieuaspecten van bestrijdingsmiddelen. In het ka¬ 
der van de Stcungrocp M van de Commissie Toelating 
Bestrijdingsmiddelen is een drietal werkgroepen werk¬ 
zaam geweest voor de methodische beoordeling van 
de aspecten "Gedrag in grond", "Gedrag in water" en 
"Toxiciteit voor waterorganismen". Het ligt in de be¬ 
doeling via nog twee werkgroepen "Gedrag in lucht" 
en "Toxiciteit voor icrrcslrische organismen" de stan-
daardbcoordcling van bestrijdingsmiddelen te comple¬ 
teren. De methode vormt een nuttig instrument om 
een consistente en consequente beoordeling mogelijk 
te maken. Het grote vcordcel van deze aanpak is de 
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uniforme wijze van evalueren van uit milieuhygiënisch 
oogpunt relevant onderzoeksmateriaal, dat door be¬ 
drijven aan de overheid ter beschikking is gesteld. 

Inhaalmanoeuvre "oude" bestrijdingsmiddelen, evalua¬ 
tie milieu 
In het laatste decennium is door de overheid extra in¬ 
formatie gevraagd van producenten van bestrij¬ 
dingsmiddelen omtrent gedrag en effect van bestrij¬ 
dingsmiddelen in het milieu. Om deze informatie te ver¬ 
werken worden door ACT in een apart project in 
opdracht van DGM/SR ca 160 bestrijdingsmiddelen 
geëvalueerd op hun ccotoxicologische eigenschappen. 
Hiermee wordt bewerkstelligd dat er een up-to-date 
milicubeoordcling aanwezig is op grond waarvan een 
beleidsbeslissing ten aanzien van de toelaatbaarheid 
van de stof mogelijk is. Het project heeft een looptijd 
van twee jaar en zal vóór 1 januari 1990 worden af¬ 
gerond. In het eerste jaar van het project zijn door 
een zestal literatuuronderzoekers, ondersteund door 
deskundigen uit diverse laboratoria van het RIVM en 
twee administratieve krachten, ca. 50 actieve stoffen 
samengevat en geëvalueerd en opgenomen in het data¬ 
bestand TOXBANK van ACT. 

Wet milieugevaarlijke stoffen 

Nieuwe stoffen 
Het aantal aanmeldingen en kennisgevingen in het ka¬ 
der van de WMS is nog steeds stijgende. De beoorde-
lingscapacitcit is daartoe dit jaar met een half mens¬ 
jaar uitgebreid. Het Beoordelingssysteem Nieuwe Stof¬ 
fen is nu gerealiseerd op het ACT-informatie-systeem 
en wordl al gebruikt bij de advisering ten aanzien van 
milieurisico's. Op beperkte schaal zijn onderdelen van 
het beoordclingsystcem gevalideerd met gegevens vaT 

bestaar.de stoffen. Bij de risico-evaluatie voor nicu .c 
stoffen is dit jaar ook begonnen met toepassing ''an 
een beperkte onzekerheidsanalyse (zie verder om,~. 
Beoordelingssysteem Nieuwe Stoffen). 

Oude stoffen, aandachlstoffen 
In 1988 zijn voorbereidingen getroffen voor het project 
Aandachtstoffcn dat in 1989 van start za] g* - De be¬ 
doeling van dit project is om via een stapsgewijze be¬ 
nadering uit het grote aantal bestaande cc.v.mcrcicle 
stoffen die stoffen te selecteren die speciale aandacht 
vragen in verband met hun risico's voor rr.cns en 
milieu. Aan de hand van national.! <:n internationale lijs¬ 
ten van prioritaire stoffen op verschillende terreinen 
zijn door DGM ca. 400 sloffen gekozen die nauw¬ 
keuriger aandacht verdienen. Van deze stoffen worden 
korte stofproficlcn opgesteld aan de hand waarvan 
met een van tevoren vastgesteld scoringssysteem een 
volgende selectie plaatsvindt. Voor de sloffen die deze 
stap bereiken worden reviews gemaakt die gebaseerd 
zijn op een grondige literatuurstudie. 

Inmiddels zijn in opdracht van DGM door instan¬ 
ties reeds een aantal stofprofielen en reviews opge¬ 

steld. Met dergelijke reviews als basis wordt door 
DGM cen lijst van aandachtspunten opgesteld. ACT 
zal in 1989 naar verwachting voorlopig ca. 40 stof¬ 
profielen opstellen. Dit zullen nieuwe stofprofielen zijn 
of aanvullingen op oude. In de volgende jaren zullen 
door ACT naast stofprofielen ook nieuwe reviews 
worden opgesteld. Op deze wijze zal de lijst van aan¬ 
dachtstoffcn voortdurend kunnen worden bijgesteld. 

Basisdocumenten 
In het kader van het project Basisdocumenten Dl var-
scheen het Werkdocument "PAK" (polycyclische aro¬ 
matische koolwaterstoffen) en werd een 3e versie van 
het basisdocument "Fluoridcn" (plus Appendix 
"Effects") uitgebracht. Verder werd deelgenomen aan 
een scopingsbijcenkomst "Arsccn" en gewerkt aan de 
documenten "Chroom" en "Arsecn" (project Basisdo¬ 
cumenten IV). Deze documenten zullen in het voorjaar 
van 1989 opgeleverd worden. 

Beoordelingssysteem nieuwe stoffen (BNS) 

Binnen dit raamproject worden methoden ontwikkeld 
voor een systematische voorspelling en beoordeling 
van de risico's voor mens en milieu die verbonden zijn 
aan de produk'.ic en het gebruik van zogenaamde 
"Nieuwe Stoffen" (WMS). Hiervoor zijn de volgende 
drie facetten van belang: emissie, distributie in het mi¬ 
lieu en dosis(concentratii,) effect-relaties. Het beoorde¬ 
lingssysteem is onderverdeeld in drie niveaus, af¬ 
hankelijk van het produktie/import-tonnage van de 
"nieuwe stof. Bij toenemende produktie zijn meer 
(cco)toxicologische gegevens vereist, resulterend in 
beoordeling van meer potentiële risico's. 

M- i bc'rckking to. het eerste niveau (niveau 0) is 
dit jaar tic' tw oniclingssyslccm • .ealiseerd en geva¬ 
lideerd met Dchuip ;.. gegevens van een aantal be¬ 
staande sioffcn; hc; sy'ccm blijkt thans geschikt te 
rijn om de blr '.stcliin^j.^i.rcniraiic van het aquatn._h 
ecr>sys'- .; te cKTckci.'i. doch voor de schatting van 
1c total, dagelijkse dosis v^or de mens verdient de op-
r.umr d.xi; planlcn en koeien nader onderzoek. 

Daarnaast is wat emissie betreft aandacht besteed 
aan papicrchcmicaliën en tussenstoffen bij de farma¬ 
ceutische industrie. 

In het kader van distributie in het milieu 
(Mootstellingsschauingen in water, bodem en lucht) is 
onder andere gewerkt aan Simplcbox, walerkwalitcits-
modcllcn (EXAMS) en omzettingsroutincs. Hierbij is 
tevens cen methode ontwikkeld waarmee de onzeker¬ 
heid in de PEC (Potential Environmental Concentra¬ 
tion) kan worden geschat. 

Om een betere indruk te vci krijgen over d:*, extra¬ 
polatie van data uit gestandaardiseerde single-species 
toxiciteitstoetsen op laboraloriumnivcau naar de vcldsi-
tuatie is cen aanvang gemaakt met de evaluatie van li¬ 
teratuur wat effecten van stoffen op meer complexe 
zoetwalcrsystemen betreft. 
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Tenslotte dient vermeld te worden dat voorstellen 
zijn opgesteld voor een verdere uilbouw van net 
beoordelingssysteem, nl. de niveau 1- en 2-beoorde-
ling, en de "update" betreffende de niveau O-beoorde¬ 
ling. 

Diergeneesmiddelenwet 

In 1988 is reeds een voorlopige toxicologische 
beoordeling gemaakt van de eerste groepen oude dier¬ 
geneesmiddelen in samenwerking met het RIKILT. 
Het betreft grotendeels veevoedervoormengsels. 
Naast oude zijn tevens nieuwe diergeneesmiddelen 
zoals BST (rundergrocihormoon) en een anti-helminthi-
cum beoordeeld. Wegens een aantal onvolkomenhe¬ 
den met betrekking tot de geleverde informatie of het 
niet compleet zijn van de dossiers zijn aanvullende vra¬ 
gen gesteld aan de aanvragers. 

De clenbuterol-bevattende diergeneesmiddelen 
voor de behandeling van luchlwegaandoeningen zijn 
versneld beoordeeld in verband met misbruik van deze 
middelen als hcrvcrdelcr bij kalveren (gunstige ver¬ 
houding spicrvlccs/vct). 

Het valt te voorzien dat met de huidige beoorde 
lingsprocedures en de ter beschikking staande perso-
neclscapacitcit bij de instituten (CDI, RIGO, RIKILT 
en RIVM) het resterend aantal dossiers van voorlopig 
geregistreerde diergeneesmiddelen niet binnen de ter¬ 
mijn van drie jaar beoordeeld kan worden. Er zijn 
voorstellen gedaan om dit probleem zoveel mogelijk 
weg te nemen. 

Advisering diverse overheidsinstanties 

ACT werd in 1988 geconfronteerd met een aantal 
problemen op het gebied van verontreinigingen in 
lucht, (drink)watcr, bodem en voedsel. Van belang 
was, ondermeer, luchtverontreiniging in woningen 
veroorzaakt door bodemverontreiniging en het vóórko¬ 
men van dichloorpropanol in ketjap, per- en trichloore-
thylecn in olijfolie en bestrijdingsmiddelen in drink- en 
oppervlaktewater. Hierover werden toxicologische ad¬ 
viezen opgesteld, waarin een schatting werd gcg.-.vcn 
van hel volksgezondhcidsrisico bij mogelijke blootstel¬ 
ling. Ook <*• '™n toxicologische evaluatie gemaakt 
over "Anth. • .., factoren in j'intaardige eiwitten 
(o.a. soja)" tn over mogelijke huidcffectcn bij zwem¬ 
mers ten gevolge van verontreiniging van ncdcrlandse 
waterbodems. Door ACT werd meegewerkt aan het 
opstellen van een nota over milieuaspecten van was-
verzachters. 

Ter onderbouwing van een verbod door de over¬ 
heid op het gebruik van paraquat, is door ACT in sa¬ 
menwerking met EMD en LBG een rapport opgesteld 
getiteld: "Evaluation of the possible side effects of 
paraquat on man and the environment, as a conse¬ 
quence of its persistence in soil". 

Ifl het kider van het project "Beoordeling van risi¬ 
co .-.-•./• r.iti ..r t • mili'u bij bodemverontreiniging", 

een project in opdracht van DGM/B, wordt door ACT 
in samenwerking met TOX, LCM en NVIC een alge¬ 
meen hanteerbare procedure ontwikkeld ten behoeve 
van een gestructureerde beoordeling van stoffen voor 
wat betreft de humaan toxicologische risico's, zoals 
die in bodcmverontreinigingsgevallcn voorkomen. De 
projectleiding is in handen van het LBG, terwijl di¬ 
verse andere RIVM-laboratoria een bijdrage leveren 
omtrent mogelijke blootstellingsroutcs voor mens en 
milieu. In een mededeling in deel 3 van dit jaarverslag 
wordt nader op dit project ingegaan. 

Verder werd een aanzet gegeven tot bijdragen 
voor het "Draaiboek Verhoogde Luchtverontreiniging" 
van DGM-(dircctie Lucht), de zgn. Inspectie-richtlijn 
betreffende de uniformering van het beleid der Regio¬ 
nale Inspecties, en voor een Richtlijnenbockje van de 
Veterinaire Hoofdinspectie betreffende verontreiniging 
van levensmiddelen van dierlijke oorsprong ten ge¬ 
volge van bodemverontreiniging. 

Coördinatie-commissie voor de Metingen van Radioac¬ 
tiviteit enXenobiotische Stoffen (CCRX) 

Door ACT zijn voor de CCRX tckstbijdragen geleverd 
aan het in druk zijnde jaarverslag 1987, de publikaties 
"Arseen in het Nederlandse Milieu" en "Stikstof en 
Stikstofverbindi -gen in Milieu en Voeding in Neder¬ 
land". 

Begeleidingscommissie Landelijk Nitraalonderzoek 

In deze commissie, die het CIVO/TNO-nitraatondcr-
zock begeleidt, hebben vanuit het RIVM vertegen¬ 
woordigers van ACT, TOX en ARO zitting. De hui¬ 
dige norm voor nitraat is onbevredigend. Ratten zijn 
minder geschikt voor nitraatexperimenten (zij missen 
het transportmechanisme van nitraat naar de speek¬ 
selklieren). De toxicologische rattc-cxpcrimentcn wor¬ 
den daarom met nitrict uitgevoerd. In een works)" 7 
met forumdiscussie (L & V en WVC) kwam onder •:?•. 
dcre de betekenis van een overschrijding van de \ü', 
aan de orde. Door het RIVM werden vciligheidsi ar. 
ges voor nitraat bij de mens berekend: 80 voor de 
"doorsnee" volwassene en vrijwel geen voor zuigelin¬ 
gen tot 3 maanden op flesvoeding. 

Internationale activiteiten 

Vanuit ACT werd deelgenomen aan Scientific Com¬ 
mittees van de EG: SC Food, SC Feed, SC Pesticides 
en SC Cosmetology. Voorts aan de EC Advise/y Com¬ 
mittee on Toxicity and Ecotoxicily of Chemical Com 
pounds, dc 1st Special Meeting of Competent Authori¬ 
ties for Directive 79/831/EEC(WMS), dc WHO Joint 
Meeting on Pesticide Residues (JMPR) en het Codex 
Committee on Pesticide Residues. In dc EG WG Toxi¬ 
cology and Ecotoxicology worden enerzijds stoffen 
gedeeld in lijsten, waarbij rekening wordt gehouden 
met toxiciteit, afbraak en bioaccumulatic, anderzijds 
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worden "water quality objectives" opgesteld. Aan 
ACT is gevraagd om voor 5 stoffen een preadvies op 
te stellen. 

In bovengenoemde groepen werd een aantal door 
ACT vervaardigde adviesrapporten ingebracht en 
meestal zeer goed ontvangen. Daarnaast werd de 
OECD Workshop on "Ecological Effects Assessment" 
bijgewoond, waarin aanbevelingen werden gedaan 
over de wijze van ecologische risicobeoordeling en de 
te gebruiken toetsen en organismen. 

Door ACT werd eveneens deelgenomen aan een 
ad hoc OECD-mccting of experts on aquatic toxicolo¬ 
gy, waarbij aandacht besteed werd aan "updaten" van 
de concept-OECD-guideline "Fish, Early Life Stage 
Toxiciry Test", beperking van het aantal proefdieren in 
acute toxicitcitstoetsen met vissen en het opnemen 
van de stekelbaars in de lijst van "recommended spe¬ 
cies". 

Door capaciteitsgebrek was d~ bijdrage van het 
adviescentrum aan IR PTC en IPCS dit jaar vrij 
beperkt. Niettemin zijn er enige stukken gereed geko¬ 
men waaronder een IRPTC-dataprofiel en een IPCS-
criteriadocument over acr 

Automatiserir.z {TOXBANK) 

TOXBANK is ontworpen als een geautomatiseerde 
database waarin toxicologische en ecotoxicologische 
gegevens, vervloeiend uit de vele honderden eval-.'.i 
ties en acVii »cn aic het Aé- v r>'-um ToxicVu>g;c 
jaarlijks produceert, worden opgc=Ug^n De database 
;s opgesplitst in een invoersysteem en een rurieval-
systecm. Het invoersysteem is alleen toegankelijk 
voor ACT-medewerkers. Verdere verbeteringen ten 
aanzien van de bruikbaarheid zijn echter nodig en 
wolden reeds in samenwerking met CCE uitgevoerd. 
Het retricvalsysieem is ook toegankelijk voor enkele 
beleidsinstanties maar is op dit moment nog niet in de 
gewenste vorm beschikbaar. In het 4c kwartaal van 
1989 zal CCE starten met het ontwerp en de bouw 
van een database voor dit rctrievalsysteem. Een snelle 
realisatie van dit systeem is van essen'iëcl belang voor 
ACT omdat deze database :nede gebruikt moet gaan 
worden als uitgangspunt voor berekeningen ten behoe¬ 
ve van risico-analyses, extrapolatietcchnieken, 
QSAR's en dergelijke. Het moet daarbij mogelijk zijn 
de gegevens uil de database rechtstreeks te gebruiken 
bij de toepassing van rcgrcssictcchnicken en mathe¬ 
matische modellen. 

In 1988 heeft een verdere uitbouw plaatsgevonden 
van de inhoud van TOXBANK met ruim tweehonderd 
stoffen. Eind 1988 bevatte TOXBANK daarmee de ge¬ 
gevens van Cu. 725 stoffen. 

Overzicht van in J988 opgestelde toxicologiscke sa¬ 
menvattingen en evaluaties 

t.b.v. Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen: 
Volksgezondheid: 
1,3-dichloroprop"ne 
buminafos 
buprofezin 
cyhexatin 
dichlorvos 
difethialon 
esfcnvalerate 
fluazinam 
flubenzimine 
furathiocarb 
gluphosinate 
glutaraldchyde 
hcxaconazolc 
jodofenfos 
linuron 
mctham-Na 
mcthylencbisthiocynate 
methylisolhiocyanate 
mctsulfuron methyl 
orbcncarb 
propetamphos 
quinoclamin 
triallnte 

Milieu: 
bromoxynil 
buminafos 
buprofezin 
ethyltrianol 
flubenzimine 
furathiocarb 
ioxynil 
metsulfuron methyl 
orbencarb 
prosulfocarb 
thiameturon 

Inhaalmanoeuvre oude bestrijdingsmiddelen 
1,3-dichloropropene 
2,4-D 
accfale 
aclonifcn 
aldicarb 
alloxydim-sodium 
asulam 
bentazone 
carbaryl 
chloridazon 
chlorpyrifos 
chlorthiamidc 
dalapon 
dicamba 
dichlobcnil 
dichlorprop+dichlorprop-p 
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dikegulac-sodium 
dimethoate 
dinoseb 
dinoseb acetate 
dinoterb 
DNOC 
dodcmorf 
dodinc 
elhoprophos 
hcxazinonc 
iprodione 
linuron 
MCPA 
mccoprop+mecoprop-P 
mctazachlor 
melhamidophos 
mclhidation 
melhomyl 
metolachlor 
monolinuron 
parathion 
parathion-mcthyl 
phosalonc 
phoscthyl-aluminium 
pirimiphos-methyl 
propachlor 
propoxur 
pyrazofos 
pyridate 
sulfotep 
thiofanox 
trichlorfon 
triclopyr 
vamidothion 

t.b.v. Adviescommissie Warenwet: 
1,4-butancdiamine 
Irganox 1076 
polymin 

t.b.v. Bureau Milieugevaarlijke Stoffen 
241 AJG 
3,5-dichloro-2,4difIuorobenzoylfluorid 
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifIuoride 
4,4'-Mcthylene-bis(3-chloro-2,6-diethylaniline) 
4MTPTZ 
80AFR 
A mixed Alkyl/Alkoxy Silanc 
A5546 
Ace. No. 559423 
Ace. No. 568530 
Adine BBH 44 
AF-163 
Alkyl Isocyanatc Silane 
Alkylsilanc TZ 01748 
Ammoii n-iron-PDTA 
AOC1020X 
AP-5 
APF 

ASB 
AZUR ANT PYRAZOUNE MR 5401 
B2049 
Baymicron Trial Product SN 2601 
Beta Daase 
Bis-Styryl Brigthener 4409 
Black 300 
Bleu Cibacrone 
Bleu dioxazine ST 7005 
Bleu Pergascript BD 551 
Bleu Reactif 232 
Bleu Rcactif 235 
BOC-S. r-Tyr-Ser-Mcl-OCH3 
Boisanol 
BONTRON P51 
Brun Reactif 45 
C-1658 
CARBAMIC ACID ESTER 
Canasol Brilliant Scarlet K-2GL Cone. 
Cartasol Yellow M-GL CONC. 
CHIMASSORB119 
CHMMS 
Cl Direct Bleu 273 
Cl Pigment Red 258 
Ci Reactive Red 231 
CIBATEX4458 
Cineole alcohol 
CM 22^47 
CM 23-376 
Corps Popinal-LRG 1541 
CR-733 
Cyclisone 
cyclohcxyl salicylate 
Cypure tcniary butylarsine CVD source 
D.L-valineamide 
Darocur (R) 2959 
DBBT 
diallylsulfonamid 
DIDA 
Disperse Blue FB 91643 
Dissolvinc AAM3-50 
Dissolvine AFE-6 
Dissolvine PDZ 
DIURETHANNEXPU 6734 
DOW CORNING XI-6104 
Dow Corning X4-2920 
Drimarcn Golden Yellow R-2RL Cone. 
Drimarene Orange-X-3LGN conc. 
DTTiA 
DycK 
EA-2085A 
EMVII 
ENS 119 
ENS 122 
ENS 125 
Elilcfronc. HCL 
Fabat zout 
FAP 
Flcxsorb-SE 
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Fluoreszensgelb 083 
Fluorcszcnsorange 85001 
Fluorcszcnsrot 2249 
Fruitaflor 
Fungi tcx 7194 
GIALLO CARTASOL 3 GSF CONC. 
Giallo Caitasol K-3GL Conc 
Gold, dimethyl-1,1,1 -trifluoro-2,4-pentancdionato 
Guaiacol-O-cthylbromide 
haloxyfop clhoxycthyl ester (WMS) 
Hamac 
HAMB.HCL 
HOE 70 542 
Hostalux VP 3481 
HR-1 
HST 2844 
Hydrazine-l.l-diacctic acid 
Hypcrsol Yellow Pigment 
Irgacor 252 
IRGACURE261 
Irgacure907 
Irgazin DPP Red 5G 
JAUNEAZO2498 
JAUNEREACTIF175 
Jaune Acide 246 
Jaune Rcactif 168 
Jaune rcactif 161 
Lavonax 
Lcderschwartz-C 
Leucophor 8407E 
Liquid Crystal CM-1840 
Magme 200 Monomer 
MANS 
Mefat 
MG1 
MPA 
NACURE 3525 
NC 9770 
0-69 
0-83 
O-cihylhydroxylamine 
OA8523 
Orriniff 
Pampleficur 
PDG 
PDTA 
PG85 
PK 323 
Quantacure QTX 
R-Glyto 
RAPI CURE DVE-3 
Rcaktiv-Blau F 65 228 FW 
Reaktiv-Marincblau 4058 
Rcaktiv-RotF52167FW 

Rhodaminc ester salt 
Rosaphcn 
Rouge Rcactif 235 
Rouge reactif 220 
S(+)-Glycidoltolysaat 
S-Pamol zout 
Sacurcblau 82226 
Saeuregelb 2829 
Sanduvor3050 
ScnsitizcrKF633PINA 
Sicorin E 10197 
Sifosil 
Sol ventgelb 4235 
Starane Intermediate ADDP 
Substituted phthalocyanine 
Sumifix Supra Brilliant Yellow 3 GF 
Supravanil 
TFA Lys-Pro Tosylate 
THERMOLIN 909 
THR-1 
Thr-Phe-Phc-OH.HCl 
Tinuvin 171 
TOSO-CSMCN-1180 
Toyocat HP 
TRIAMBROLE 
Triflate 
Turquoise Cartasol K-ZBL Base 
Turquoise Cartasol K-ZBL CONC. 
Uvinul T 150 
UY313 
Violet Pergascript BD 553 
WL 125892 
WL 95481 
XRD 473 Aniline 
Z-7 
Z6 

t.b.v. Bureau Registratie Diergeneesmiddelen: 
Avrucat 6858 
Avrudog 6859 
AVRULON-RONI 2,5% NL1712 
AVRULON-RONINL1711 
Banminth oplosbaar poeder 12,5% NL1659 
BIOSOL 70% NL2646 
CLENBUTEROL HCL NL2171 
Dihydrocyclinc 400 (=Oxy 400) NL48O1 
Dihydrocycline-100 NL5423 
DIMETRI W.O. NL537O 
DIMETRI-45ONL5432 
DIMETRIDASOLE HCL 450 NL1814 
DIMETRIDASOLE-BASE NL2016 
DIMETRIDAZOL HCL NL3935 
DIMETRIDAZOL HCL. NL2460 
DIMETRIDAZOL HYDROCHLORIDENL1813 
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DIMETRIDAZOL HYDROCHLORIDE NL5426 
DIMETRIDAZOL MIX 300 NL3020 
DIMETR1DAZOL-MIX 400 W.O. NL3014 
DIMETRIDAZOL^»50 V9 NL3823 
DIMETRIDAZOL HCL NL2401 
DIMETRIDAZOLE BASE NL5427 
DIMETRIDAZOLE MIX 40% NL4S25 
DIMETRIDAZOLE N U 9 7 0 
DIMETRIDAZOLE SUPPLEMENT NL4286 
DRINKMIX DIMETRINL2582 
DUODEGRAN 10% PROD. NR. 59497 NL1437 
DUODEGRAN 12% PROD. NR. 59491 NL1436 
ECTODEX 
EMFAIINL2963 
EMTRYL POEDER NL3440 
EMTRYMK 300 NL4967 
Exhclm 5% oplossing 6768 
EXPECTOMDC CLENBUTEROL NL2179 
F-MDC400NL2943 
FEED MIX 40/100 NL3891 
FEEDMIXATNL2158 
FEEDMIX DIMETRI NL2583 
FEEDMIXFURAZOLIDON 10% NL2702 
FEEDMIX OXY 10% NL2004 
FEEDMIX P2NL5t 03 
FEEDMIX RONIDAZOL 12% NL5589 
FEEDMIX V3NL5072 
FEEDMIX V7 NL5605 
FEEDMIX V NL6OO3 
Feedmix oxy 100 NL1683 
Feedmix oxj tctra 10% NL3848 
Fccdmix or./tetracyclinc 400/5000 NL5921 
FLORMIX 40/100 NL2415 
FURA V7 NL3217 
FURA-200 P2 NL2297 
FURA-300 V7 NL2298 
FURA-60NL4816 
FURAZOLIDONNL1817 
FURAZOLIDONNL2230 
FURAZOLIDON NL2343 
FURAZOLIDON NL2413 
rUKAZOLIPON NL2777 
FURAZOLIDON NL3015 
FURAZOLIDON NL3161 
FURAZOLIDONE 20% NL2901 
FURAZOLIDONE 20% NL5181 
FURAZOLIDONE 50% NL3O22 
FURAZOLIDONE 50% NL4910 
FURAZOLIDONE 96% WATERDISPERGEER-
BAARNL6590 
FURAZOLIDONE NL4733 
FURAZOLIDONE NL4806 
GALASTOP SOL. AD US. VET 6839 
GEMEDICINEERDE PREMIX 4% FURAZOLI¬ 

DONE VEPROL P2 NU051 
GEMEDICINEERDE PREMIX 6% FURAZOLI¬ 
DONE VEPROL V7 NL4052 
Gemedicincerde Dremix 4% Dimetridazol Veprol 
V10-NL4679 
Gemedicincerde premix 9% Dimetridazol Veprol 
V9NL4677 
Gemedicineerde premix Z20 V4 NL4784 
LACTOSE-MONOHYDRAAT NL1527 
Masarun suspensie NL2100 
NEMAFAX 14 6784 
NEOMYCINE 20% NL3328 
NEOMYCINE 50% NL3330 
Neomycinc mix 50 W.O. NL3962 
Neomycine sulfaat grondstof NL2793 
Neomycine sulfaat NL1422 
Neomycine sulfaat NL2214 
Neomycine sulfaat NL3109 
NF.OMYCINE-SULFAAT NL1641 
Neomycinesulfaat NL3963 
NIDON SUPPLEMENT NL4609 
O.T.C. 400 NL2878 
ORFUDIS25%NL5179 
OTC 10% feedgrade NL1507 
Oxy 10% feedmix NL5644 
Oxy 10% FG NL1723 
Oxy400V4NL1719 
Oxy 00NL3110 
Oxy^00V4N12508 
Oxy-400V4NL3298 
OXYFUR FEED NL5363 
Oxytctra feed mix 100 NL2600 
OXYTETRACYCLINE 20% NL1648 
OXYTETRACYCLINE50% NL1634 
Oxytctracyclinc 1"% W.C NL4361 
Oxytetracy !inc400NL1506 
Oxytetracyuine 50% technical grade Veprol 
NL4885 
Oxytctracyclinc Feedgr. 'c 10% Jcnapharm 
NL4889 
Oxytetracycline HC1NL1720 
Oxytetracycline HC1 NL2509 
Oxytctracyclinc HC1 N L ^ j 
Oxytctracyclinc HC1NL2S43 
Oxytetracycline HC1 Veprol (L4796 
Oxytctracycl'ne Hydrochloride Grondstof NL32OO 
Oxytctracyclinc Hydrochloride NL2223 
Oxytetracycline Hydrochloride - !3371 
Oxytetracycline Hydrochloridc NL1326 
Oxytetracycline Hydrochloride NL1411 
Oxytelracyclinc Hydrochloridc NL3113 
Oxytctracycline Hydrochloride NL4493 
Oxytetracycline Hydrochloridc NL564? 
Oxytctracyclinc NL6014 
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Oxytctracycline wondpocder NL2907 
Oxytetramix 200 NL2504 
Paratect Bolus NL 1660 
PLANIPARTNL2533 
Premix 1 NL4503 
RONIDAZOLV8NL4012 
RONIDAZOLENL2682 
SPRINT-GEELNL5648 
STARTER 40/100 NL2759 
STARTMIX 40/100 NL1816 
Terra-Poly-tablet NL2103 
Tcrra-polymyxine tablet 6769 
Terramycin Feed Supplement 50% NL2592 
Terramycin-100 NL2098 
Tetra400NL4492 
V-7MDCF300NL1811 
V-7MixF3O0NL1811 
V-9 MIX DIMETRINL1818 
VENTIPULMIN (INJECTIE) NL2532 
VENTIPULMIN RUND NL2530 
VENTIPULMIN SIROOP NL2529 
VENTIPULMIN TMPS NL3666 
Ventipulmin Paard NL2531 
Wondpoedcr tctra NL4476 

t.b.v. Veevoedermerlegorgaan: 
avoparcin 
Efrotomycin 
nifursol 
nitrovin 

t.b.v. WVC: 
- l,3-dichloor-2-propanol in ketjap en socparoma's 

(HIL) 
-l,3-dichloor-2-propanol in verpakkingsmiddel 

Kymcne 2064 (HIL) 
-loodgchalte in drinkwater (risico's voor zuigelin¬ 

gen met flesvoeding) (HIL) 
-profam en chloorprofam in 24-uurs voedingen 

(HIL) 
- perchloorcthylcen en trichloorethyleen in olijfolie 

(HIL/VVP) 
- antinutritionele factoren in voeding (HIL) 
- histamine in kaas (HIL) 
- PCB's in 24-uursvoedingen (HIL) 

t.b.v. VROM: 
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
(PAK) - (Werkdocument + Effectcndecl), Basis¬ 
documenten m (DGM/SR) 

-Fluoridcn (Basisdocument + Effectcndecl), Basis¬ 
documenten m (DGM/SR) 

-Toxiciteit zoetwaterorganismen; 16 chemische 
verbindingen (DGM/SP.) 

- Natriumgehalte in drinkwater (RIMH/ZH) 
-Toxiciteit 16 cholinesterascremmers aquatisch 
ecosysteem (kassengebied Delfland (RIMH/ZH) 

-bentazon, bromacil, atrazin en metolachloor in 
drinkwater (DGM-BNB/D) 

-bijdrage "draaiboek verhoogde luchtverontreinig¬ 
ing" (DGM/L) 

-Toxicologische grens- en piekwaarden van NHs 
(DGM/L) 

-cadmium in voedingsgewassen, cadmium in de 
bodem (NIMH) 

- ethylacetaat in driakwater (HIMH) 
- isopropanol, 1,1.1-trichloorcthaan en antimoon-
verbindingen (herziening aandachtstoffenlijst) 
DGM/SR) 

- chloorkoolwaterstof (CFK) 22 (DGM/L) 
-Binncnluchtproblemcno.a. 2-ethylhexanol (HIMH) 
-Humane blootstelling aan blauwe en witte asbest 

na renovaticwcrkzaamhcdcn (RIMH/ZH) 
- Cadmiumverontrciniging in de Dommel 
(RIMH/NB) 

-Bodemverontreiniging Alphen aan de Rijn 
(RIMH/ZH) 

-Grenswaarden of aanvaardbare kankerrisico's 
van organische oplosmiddelen voor de "Notitie 
Luchtverontreiniging in woningen veroorzaakt 
door Bodemverontreiniging" (RIMH/NH) 

-Naar aanleiding van verbod gebruik paraquat 
w ,rd een rapport samengesteld over de effecten 
van deze stof ten gevolge van persistentie in de 
bodem (DGM/SR) 

t.b.v. EGlSCCosmetology: 
benzoylperoxide 
methylecnchloride 

t.b.v. EC/WCFood: 
Bcnzoflex 9-88 
butylthiostannoic acid 
Cyasorb UV-2908 
dicyclohexylphthalate 
dimethyltin-S,S'-bis(isooctylthioacctate) 
ftalatcn 
Gel-Al 1-MD 
Irganox MD-1024 
octyltinstabilisatorcn, mutagenitcit 
Sanlonox 

t.b.v. EG/SCFeed: 
Efrotomycin 
nitrovin 
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t.b.v. WHOIJMPR: t.b.v. diverse organisaties: 
bromide -(mogelijke) huideffecten bij zwemmers ten 
vamidothion gevolge van verontreiniging nederlandse waterbo¬ 

dems (RIZA) 
t.b.v.WHO/JECFA: -commentaar "Additievenwijzer, Informatie over 

trenbolone acetaat de risico's van hulpstoffen in de voeding" 
(Konsumentcn Kontact) 

t.b.v. WHOIIRPTCIIPCS: 
gewerkt aan: 
- acroleine (data profile) 
- IPCS acroleine (Environmental Health Criteria) 
-Bijdrage aan het IPCS/IRPTC International Regis¬ 
try of Chemicals Currently Being Tested for Toxic 
Effects (CCTTE). 

189 



DEEL II: VERSLAGEN 

HOOFDSECTOR ffl: CHEMIE EN FYSICA 

BEHEERSVERSLAG HOOFDSECTOR-DIRECTIE 
N.D.van Egmond 

Dr. ir.B.C.J.Zoeteman werd per 1 oktober 1988 be¬ 
noemd tot plv. DG-Milieubeheer en werd als hoofd¬ 
directeur Chemie en Fysica per 1 januari 1989 op¬ 
gevolgd door ir.N.D.van Egmond, na een interim-perio¬ 
de onder leiding van ir.drs.R.B.J.C.van Nooit. Per 1 
januari 1989 werd ir.F.Langeweg benoemd tot direc¬ 
teur Bodem, Water en Afvalstoffen. Laatstgenoemde 
functie werd sedert 1 augustus 1988 vervuld door 
ir.N.D.van Egmond als opvolger van directeur ir.Tj. 
Hofker die op 1 april 1988 het RIVM verliet wegens 
een functie-aanvaarding elders. 

De uitvoering van het Meerjaren-activiteitenpro-
gramma 1988-1992 moest op een aantal punten getem¬ 
poriseerd worden ten gunste van het rapport 'Zorgen 
voor Morgen* dat in december 1988 als eerste Milieu-
toekomstverkenning aan de minister werd aange¬ 
boden. In het rapport werd veel van de RIVM-kennis 
samengebracht aangaande de toestand van het milieu, 
zoals met name afgeleid uit meetnetten, en de toekom¬ 
stige ontwikkeling van de milieukwaliteit zoals ver¬ 
wacht op basis van simulatiemodellen. De publikatie 

van het rapport betekende derhalve naast de feitelijke 
onderbouwing van het in 1989 uit te brengen Natio¬ 
naal Milieubeleidsplan tevens een concentratie op de 
kerntaak van het RIVM-milieuonderzock: de diagnose 
en prognose van de milieukwaliteit. 

De in eerdere strategieconferenties op basis van 
deze kerntaak ontwikkelde vorm van organisatie, met 
name die van Hoofdsector IQ, werd uitgewerkt voor 
Bodem- en Grondwater- en voor Stralingsonderzoek; 
voor beide laboratoria werd uitwerking gegeven aan 
de zgn. 'blauwdruk-organisatie' waarmee, door unifor¬ 
mering van de organisaties van de verschillende (com-
partimentele) laboratoria, gepoogd wordt bij de toene¬ 
mende complexiteit de interne samenhang in het inte¬ 
grale milieuonderzoek te waarborgen. Binnen het 
integrale milieuonderzoek blijkt meer aandacht nodig 
te zijn voor het wateronderzoek als wezenlijke scha¬ 
kel in het- grotere geheel. In 1989 zal hieraan uitwerk¬ 
ing worden gegeven, zodanig dat door bedoelde ver¬ 
sterking de interacties tussen de milieucompartiment¬ 
en beter tot hun recht komen. 

Bureau Projectbegeleiding (BPB) 
N.D.van Egmond 

Het Bureau Projectbegeleiding (BPB) behandelt een 
aantal brede milieuonderzoeksprogramma's rond de 
centrale thema's van het milieubeleid. Bij de uitvoering 
van de programma's zijn behalve de laboratoria van 
het RIVM (hoofdsector III en II) diverse andere 
onderzoeksinstellingen betrokken. Behalve de coördi¬ 
nerende taak heeft de programmaleider uit het BPB 
ook de taak om de bijdragen te integreren. 

Door het bureau werden grote bijdragen geleverd 
aan het rapport Zorgen voor Morgen, met name aan: 
de inleiding, het hoofdstuk Mondiale milieuproblemen, 
het thema verzuring in het hoofdstuk Continentale 
milieuproblemen, vermesting van zout en zoet opper¬ 
vlaktewater en onderdelen van verspreiding in hr.t 
hoofdstuk Fluviale milieuproblemen, vermesting van 
bodem en grondwater en onderdelen van verspreiding 
in het hoofdstuk Regionale milieuproblemen, en - ten¬ 
slotte - het hoofdstuk Gebiedsgerichte integratie. 
Ondersteunende scenarioberekeningen met behulp 
van geïntegreerde modellen vormden hierbij een on¬ 
misbare schakel. 

De strategie van het instituut is erop gericht de in¬ 
tegrerende taken op het gebied van milieuonderzoek 

verder te versterken. De Directie heeft in dit verband 
het voornemen geuit de compartimentslaboratoria in¬ 
tern te reorganiseren en de integrerende taak van het 
BPB bij de laboratoria onder te brengen. Niet geheel 
los van deze ontwikkeling is de gedachte van een 
milicuplanburcaufunctie naar voren gekomen. Aan het 
eind van het verslagjaar was de gedachtevorming 
rondom het planbureau, de interne reorganisatie van 
de laboratoria en de opheffing van BPB nog niet afge¬ 
rond. 

Per 1 april verliet ir.Tj.Hofker sectordirecteur en 
tevens hoofd van het bureau, het instituut wegens een 
benoeming elders binnen de rijksoverheid. De leiding 
werd aanvankelijk waargenomen door dr.ir.B.CJ. Zoe-
tcman, later door ir.N.D.van Egmond. 

Verzuring 
A.H.M.Bresser 

Sinds 1985 wordt onder programmalciding van het 
RIVM het Nederlands Programma Vcrzuringsondcr-
zoek uitgevoerd. Aan het programma werken ca. 50 
onderzoeksinstellingen mee. Als bijzondere ken-
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merken van de piogrammaopzet en -uitvoering zijn te 
noemen: de thematische samenhang, de hechte sa¬ 
menwerking nissen de onderzoekers in de 60 project¬ 
en, de intensieve informatie-uitwisseling in de loop van 
het programma en de aanzienlijke bijdrage (tot meer 
dan 50%) aan eigen menskracht en financiën vanuit 
de onderzoeksinstellingen. 

Medio 1988 is de eerste fase van het programma 
afgesloten. Na een uitvoerige procedure is het Evalua¬ 
tierapport Verzuring uitgebracht (nr. 00-06 uit de reeks 
"Dutch Priority Programme on Acidification"). Het rap¬ 
port dient als basis voor het Bestrijdingsplan Verzuring 
dat door de betrokken ministeries wordt opgesteld en 
dat naar verwachting in april 1989 aan de Tweede Ka¬ 
mer wordt aangeboden. Enkele belangrijke conclusies 
uit het rapport zijn: 
- De indirecte belastingen door bodemverzuring en 

verstoring van de voedinsstoffenbalans zijn in Neder¬ 
land de belangrijkste oorzaken van schade in bossen 
en heide; directe schade wordt in hoofdzaak door 
ozon aangericht 

- Er is thans voldoende onderbouwing voor doelstel¬ 
lingen van het bestrijdingsbeleid; voor naaldbossen 
op gevoelige gronden (ca. 50% van het bos) zou de 
depositie minder moeten zijn dan 1400 zuurequiva-
lenten per hectare en per jaar, voor loofbossen op 
wat rijkere bodems (ca. 20% van het bos) kan met 
een tets minder scherpe doelstelling van 2400 wor¬ 
den volstaan. 

- Het huidige niveau van depositie op bossen is gemid¬ 
deld ca. 6000 equivalenten; op diverse plaatsen nabij 
bronnen van verontreiniging wordt zelfs het niveau 
van 10000 overschreden. 

- Gemiddeld is de bijdrage aan de depositie van SCh, 
NO» en NHx respectievelijk 40, 30 en 30%. De bij¬ 
drage van NH* kan in bosgebieden echter tot meer 
dan 50% oplopen. 

- Berekend is dat de voorgenomen maatregelen ter 
bestrijding van emissies in binnen- en buitenland niet 
voldoende zijn om ernstige effecten nu en in de 
toekomst te voorkomen; met inzet van alle beschik¬ 
bare technische maatregelen kan de kritische deposi¬ 
tie tot op ca. 20% weden benaderd. 

Na de goedkeuring door de Stuurgroep Verzuring¬ 
sonderzoek (VROM, L&V, EZ, SEP, SHELL) van het 
programma voor de Tweede Fase van het Verzurings¬ 
onderzoek heeft ook het Ministerie van V&W besloten 
in dit programma te participeren. Voor vrijwel het ge¬ 
hele beschikbaar gestelde budget zijn de projecten in¬ 
middels opgedragen. Belangrijke thema's in dit pro¬ 
gramma zijn: 
- voortzetting van het geïntegreerde veldonderzoek bij 

Douglas (Spculd en Kootwijk) 
- uitbreiding van het onderzoek naar de hydrologie in 

het atmosfeer-boom-bodemsysteem 
- stikstofstromen in het atmosfeer-boom-bodem-

systeem (incl. bodcmbiologische aspecten; in samen¬ 
hang met het Speerpunt Programma Bodem) 

- fysiologie en morfologie van bosbomen (Douglas) 

- heide-onderzoek op de veldlokatie Asscl 
- depositie-onderzoek voor het nader vaststellen van 

de relatie tussen grootschalige atmosferische deposi¬ 
tie en de belasting van bossen 

- combinatie-stress-onderzoek met name naar de 
combinatie luchtverontreiniging en droogte 

- onderzoek naar de emissies van ammoniak vanaf 
bouw- en grasland; dit onderzoek loopt geleidelijk 
over in het Onderzoekprogramma Mestoverschotten 
(FOMA) 

- effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen (Systeemon¬ 
derzoek Verzuring); dit geïntegreerde modelonder¬ 
zoek wordt geconcentreerd op de effectmodellering; 
het verspreidingsdeel en de scenario-analyse zijn 
reeds in de -erste fase operationeel gemaakt en ge¬ 
bruikt voor de evaluatie. 

De Tweede Fase loopt tot medio 1990 en zal worden 
afgesloten met een eindevaluatie. Deze fase zal, meer 
nog dan de eerste fase, worden gekenmerkt door ook 
internationale toetsing van de resultaten. De organi¬ 
satie is ongewijzigd. 

De internationale contacten rondom de verzurings-
problematiek zijn het afgelopen jaar aanzienlijk ver¬ 
sterkt. Op programmaniveau is de derde bijeenkomst 
gehouden van coördinatoren van verzuringsonderzoek 
(MARC UI). Dit initiatief vanuit het nederlandse pro¬ 
gramma werd ditmaal in Canada voortgezet. De vier¬ 
de bijeenkomst, met een sterk accent op gezamenlijke 
evaluatie, zal waarschijnlijk in Zweden plaatsvinden in 
1989. In het kader van de UN-ECE wordt gewerkt 
aan het invoeren van het Critical Load concept in de 
internationale onderhandelingen over emissiereducties. 
In de EG wordt het nieuwe milieuonderzockprogra.n-
ma opgestart (STEP), tegelijk met het nieuwe klimaat¬ 
onderzoekprogramma (EPOCH). Diverse onderwer¬ 
pen die aan de vcrzuringsproblematick zijn gerela¬ 
teerd, zijn hierin terug te vinden. De EG-COSt 612 ac¬ 
tie wordt binnen de EG gezien als een van de betere 
gecoördineerde acties. De europese contacten zijn 
hierdoor zeker aanzienlijk verbeterd. 

Basisdocumenten 
W.Slooff 

In 1985 heeft het DGM aan het RIVM de opstelling 
van basisdocumenten opgedragen. Deze omvatten een 
beschrijving en evaluatie van het voorkomen van 
prioritaire stoffen in het milieu in Nederland. De basis¬ 
documenten worden opgesteld met een groot aantal 
deskundigen van instituten door heel Nederland. Zij 
worden door de Gezondheidsraad getoetst en door 
DGM uitgebracht. In het afgelopen jaar is in de Publi-
katicrecks Milieubeheer het basisdocument Benzeen 
verschenen. 

De produktie van basisdocumenten in 1988 was 
beperkt, zeker in vergelijking met het voorgaande jaar, 
waarin maar liefst 12 documenten werden geprodu¬ 
ceerd. Deze beperkte produktie was voornamelijk het 
gevolg van het stellen van andere prioriteiten bij DGM 
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en RIVM. De geplande menskracht werd voor een 
groot deel vrijgemaakt voor het leveren van bijdragen 
aan AMvB's en de nationale milieuverkenning Zorgen 
voor Morgen. 

In het verslagjaar kwam het basisdocument Fluori-
dcn definitief gereed, van PAK verscheen het concept-
basisdocument, terwijl er twee documenten werden 
geïnitieerd, te weten Chroom en Arseen. Daarnaast 
vonden voorbereidende werkzaamheden (o.a. scoping) 
plaats ten aanzien van de basisdocumenten Chloor-
fenolen en Chloorbenzenen, waarvoor opdracht tot op¬ 
starten werd verkregen. In onderstaande tabel zijn de 
stoffen weergegeven waarvoor basisdocumenten zijn 
opgesteld, inclusief hun belang in relatie tot de milieu¬ 
compartimenten. 

stof(groep) bodem oppervlaktewater lucht 

benzeen - - + 
cadmium + + 
propyleenoxide 
dichloormethaan - - + 
grof stof* - - + 
HCH + + + 
tolueen - - + 
asbest - - + 
nitraat + + 
fijn stof** - - + 
ozon - - + 
koper + 
fluoriden - - + 

• voorstudie 
** criteriadocument 

Relatief veel aandacht werd gegeven aan de verta¬ 
ling van de basisdocumenten. Inmiddels verschenen 
de engelstalige versies van Benzeen, Cadmium, Propy¬ 
leenoxide, Dichloormethaan, Tolueen en Hexachloor-
cyclohexanen welke een wijde verspreiding in het 
buitenland kregen. Ook werd dienstverlenend opge¬ 
treden met betrekking tot het drukgereed maken van 
de basisdocumenten in de publikaticreeks Milieube¬ 
heer van VROM. 

Vermesting 
P.K.Koster 

De werkzaamheden met betrekking tot het Systeem¬ 
onderzoek Vermesting zijn grotendeels bepaald door 
de vraagstelling in het kader van het rapport Zorgen 
voor Morgen. In het aangepaste tijdschema ontstond 
er ruimte voor het aanpassen en verbeteren van het 
Nationaal Model Vermesting en het doorrekenen van 
nieuwe scenario's. In de planning werd tevens plaats 
ingeruimd voor een betere afstemming met het be¬ 
staande verzuringsmodel en het nieuwe verspreidings-
modcl. 

Op verzoek van en in overleg met het Ministerie 
van Landbouw en Visserij werd een aanvullend sce¬ 
nario opgesteld waarin de meest recente inzichten van¬ 
uit landbouwkundige kringen zijn opgenomen en dat 
gekenmerkt wordt door integraal N/P-management. 
De resultaten van de scenarioberekeningen zijn op¬ 
genomen in de hoofdstukken over vermesting in Zor¬ 
gen voor Morgen. In de definitieve tekst zijn ook de 
commentaren van DGM, CBS en CAD Bemestingsza-
ken in de Veehouderij verwerkt. 

Er is een aanvang gemaakt met de rapportage 
over het gehele systeemonderzoek in twee deelrappor¬ 
ten. In het eerste deel zal een technische beschrijving 
van het model worden opgenomen; het tweede deel 
zal de resultaten van scenarioberekeningen bevatten. 

Verder werden twee deelopdrachten uitgevoerd 
door derden. TNO inventariseerde de waterlozingen 
en beleidsvoornemens in een vijftal stroomgebieden 
(Rijn, Maas, Schelde, Weser en Elbe) en het bureau 
Resources Planning Consultants (RPC) verzamelde ge¬ 
gevens over kaliumemissies in het milieu. 

Aan het eind van het jaar werd aan het bureau 
RPC opdracht verleend voor aanpassing en uitbreiding 
van het bestaande model met onder meer een inte¬ 
gratie van het waterkwaliieilsmodcl van de Werk¬ 
groep Aktieplan Dcfosfateren (Rijkswaterstaat). 

Bij DGM zijn plannen ontwikkeld voor het op¬ 
stellen van een Milieu Vademecum Nederland 
(MVN). In het kader van een onderzoek naar de haal¬ 
baarheid en wenselijkheid hiervan werd meegewerkt 
aan een case voor vermesting bestaande uit het op¬ 
stellen van een vijftal kerngegevens. 

CO2 -problematiek/mondiale luchtverontreiniging 
H.dc Boois 

Rond de jaarwisseling 1988-1989 is voor het eerst in 
honderden miljoenen jaren de gemiddelde atmos¬ 
ferische concentratie van CO2 boven de 350 ppm 
gekomen. De snelle toename van de concentraties van 
COz en andere broeikasgassen in de atmosfeer is we¬ 
reldwijd een reden tot grote bezorgdheid over de ver¬ 
anderingen in klimaten, zeespiegelniveau en de ecologi¬ 
sche en maatschappelijke gevolgen daarvan in de ko¬ 
mende eeuw. Het broeikasprobleem staat inmiddels 
bovenaan op de agenda van de United Nations Envi¬ 
ronmental Programme (UNEP) en op de politieke 
agenda's in vele landen in oost en west. 

In het RIVM is het onderzoek met betrekking tot 
deze problemen uitgebreid. Het Integrated Model for 
the Assessment of the Greenhouse Effect (IMAGE) 
staat hierin centraal. IMAGE is na een ontwikkelings¬ 
tijd van enkele jaren operationeel. Het werk aan dit 
model is voortgezet met de ontwikkeling van verbeter¬ 
de scenario's voor de emissies van broeikasgassen op 
wereldschaal en de ontwikkeling van modules voor de 
berekening van effecten in Nederland. Verkennende 
cffcctcnstudics zijn uitgevoerd met betrekking tot wa¬ 
terhuishouding en economische aspecten van zeespie¬ 
gelstijging en klimaatverandering in Nederland. 
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Over de verschillende aspecten van het model, in¬ 
voer en resultaten is een reeks rapportages op gang 
gekomen. De resultaten van IMAGE indiceren dat 
een verdubbeling van de concentratie van CO2 in de 
atmosfeer (van 290 naar 600 ppm) rond het midden 
van de komende eeuw een feit kan zijn. Door de grote 
invloed van andere broeikasgassen zal de daarmee 
overeenkomende verandering van klimaten echter 
veel eerder (2010-2020) inzetten. Gezien de traag-
heidsfactoren die gelden zowel voor het ombuigen van 
emissietrends op wereldschaal als voor de realisatie 
van klimaatverandering, lijkt de afwendbaarheid van 
de vermoedelijk verstrekkende gevolgen op een ter¬ 
mijn van enkele decennia gering. De directe invloeden 
van klimaatverandering en zeespiegelstijging op en¬ 
kele maatschappelijke belangen in Nederland lijken 
vooralsnog van beperkte betekenis. De maatschappe¬ 
lijke betekenis van effecten op de schaal van Europa 
en de gehele wereld is van een grotere orde. 

De lijn die met IMAGE is ingezet wordt in de ko¬ 
mende jaren voortgezet. Een belangrijke sturing gaat 
daarbij uit van de toepassing van IMAGE in internatio¬ 
nale kaders en samenwerkingsverbanden. De moge¬ 
lijkheid om snel de relaties tussen emissie-scenario's 
en uiteindelijke effecten door te rekenen vormt een es¬ 
sentieel hulpmiddel voor de ontwikkeling van een inter¬ 
nationaal emissiebeperkingsbeleid. De toepassing van 
de gecompliceerde factor Temperature Increasing Po¬ 
tential staat daarin centraal. 

De verdere ontwikkeling van het onderzoek op dit 
gebied zal nauw verbonden zijn aan het Nederlands 
Additioneel Onderzoekprogramma Mondiale Luchtver¬ 
ontreiniging en Klimaatverandering. 

Gebiedsgericht beleid 
P.K.Koster en H.de Boois 

Bij de uitvoering van diverse kwantitatief getinte pro¬ 
jecten, zoals de systeemonderzoeken over verzuring 
en vermesting, en bij het opstellen van het rapport Zor¬ 
gen voor Morgen, is de noodzaak naar voren gekomen 
om afspraken te maken over te hanteren gebiedsindel¬ 
ingen en milieuwaarden. Het Centrum voor Milieu¬ 
kunde van de Rijksuniversiteit Leiden heeft het in 
1987 opgedragen onderzoek afgerond naar een inde¬ 
ling van Nederland in milieubcheergcbicdcn op ecolo¬ 
gische grondslag ten behoeve van het nationale en/of 
gebiedsgerichte milieubeleid (project Gebiedsstandaar¬ 
disatie). Het onderzoek heeft geresulteerd in een 
hiërarchisch systeem van gebiedsindelingen van eco-
districtcn. Tevens werd de gevoeligheid van de eco-
discricten op de thema's verzuring, vermesting, ver¬ 
spreiding en verdroging bepaald Het onderzoek werd 
begeleid door een commissie met vertegenwoordigers 
van VROM (DGMH en RPD), L&V, V&W en RIVM. 
Door goede onderlinge afstemming is een gemeen¬ 
schappelijk uitgangspunt ontstaan voor beleidsnota's 
en -studies van de verschillende departementen. 

In het kader van de voorbereiding van hel rapport 
Zorgen voor Morgen is voor de gebiedsgerichte inte¬ 
gratie van de milieukwaliteit een onderzoek uitgevoerd 
naar de mogelijkheid om positieve ecologische doelen 
voor het milieubeleid (milieuwaarden) aan te geven. 
Het is gebleken dat de hierbij ontwikkelde benadering, 
waarin de functies van het milieu centraal staan, ge¬ 
schikt is om de milieukwaliteit ten aanzien van uiteen¬ 
lopende aspecten tegelijk aan te geven. Het onderzoek 
wordt begin 1989 gerapporteerd. 

Voortgaand op bovenstaande ontwikkelingen 
wordt binnen het RIVM gestreefd naar een onderzoek¬ 
programma Gebiedsgericht Beleid waarin verder stu¬ 
dies op dit gebied worden ondergebracht. 

Centrum voor Integrale Milieumodellering (CMM) 
T.N.Olsthoorn 

Verzuring 
Bijdragen zijn geleverd aan de scenarioberekeningen 
van het rapport Zorgen voor Morgen. Hiervoor is bij 
de berekeningen voor het thema Verzuring gebruik ge¬ 
maakt van het systecmmodel dat in het kader van het 
Nederlands Verzuringsprograrnma is ontwikkeld en 
nog verder zal worden uitgebouwd. 

De verdere ontwikkeling van het Systeemmodel 
Verzuring stond dit jaar in het kader van de ontwikke¬ 
ling van de effectmodules door de deelnemende labora¬ 
toria en instellingen. Deze modules zullen in 1989 aan 
het systeemmodel worden gekoppeld. 

De gedachten ten aanzien van de vorm van grote 
ihcmamodellen zijn verder ontwikkeld. Het systeem¬ 
model evalueert hierbij van een herimplementatie voor 
specifieke hardwaresystemen, zoals die in het RIVM 
aanwezig zijn, naar een assemblage van de toe te le¬ 
veren modules. Deze werkwijze geeft een efficiëntere 
mankrachtinzet en een duidelijker verdeling van de 
verantwoordelijkheden. 

Hiernaast is een tweetal beleidsmodellen ontwik¬ 
keld waarmee op efficiënte wijze een indruk kan 
worden verschaft over de relatieve bijdragen van sec¬ 
toren aan depositie in nedcrlandsc verzuringsgebieden. 
Eén van deze modellen (zie het rapport "Berekening 
van de zure depositie op Nederland op basis van over-
drachtsmatrices") is in februari, tijdens het SMO-sym-
posium "Licht op Lucht" gebruikt om het resultaat te 
kunnen presenteren van de sectorale emissiereducties 
die in de verschillende discussiegroepen overeen geko¬ 
men waren. 

Vermesting 
Het in opdracht van DGM door adviesbureau RPC 
opgestelde Nationale Model Vermesting is bij het 
CMM in beheer gekomen. Dit model is toegepast bij 
de scenarioberekeningen die voor het thema vermest¬ 
ing zijn verricht ten behoeve van het rapport Zorgen 
voor Morgen. Het model is hiertoe waar nodig aange¬ 
vuld. Voor het volgende jaar wordt een integratie van 
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dit model met het Systeemmodel Verzuring nage¬ 
streefd. Hiermee wordt voor het eerst de hechte kop¬ 
peling tussen de thema's Verzuring en Vermesting 
modelmatig en consistent geformaliseerd. 

Oppervlaktewater 
Het Waterloopkundig Laboratorium (WL) te Delft le¬ 
verde een deel van de matrices waarmee de kwaliteit 
in het nationale oppervlaktewatersysteem en de 
Noordzee kan worden beschreven op het aggregatie¬ 
niveau dat voor de geïntegreerde milieumodellering 
noodzakelijk wordt geacht Deze matrices zullen over¬ 
eenstemmen met de resultaten van het project Stof-
stromen dat WL momenteel in opdracht van Rijkswa¬ 
terstaat uitvoert. Afronding van dit project is opgescho¬ 
ven naar 1989 teneinde te kunnen beschikken over de 
matrices voor het geijkte jaar 198S. 

De werkzaamheden met betrekking tot de voor¬ 
bereiding van een zgn. Deltastudie die internationaal 
licht zou moeten werpen op de lange-termijn accumu¬ 
latie-effecten in de Noord-europese rivieren en de 
kuststrook, zijn beperkt tot oriënterende gesprekken 
met zusterinstellingen. Doel was te komen tot een 
onderzoeksformulering die past in het lopende onder¬ 
zoek van de verschillende instellingen. De inhoudelijke 
kant van de oDDervIaktewatermodellering is echter 
geen taak van het CMM, zodat wordt bekeken waar 
deze taken zullen worden ondergebracht. 

Integrale milieumodellering 
De "Contoumota Integrale Milicumodcllcring" diende 
als dissussiebasis voor de verdere ontwikkeling van In¬ 
tegrale Milieumodellering. De resultaten van de discus¬ 
sies zijn bepalend geweest voor de te volgen weg. 

Zo geeft het rapport "Geïntegreerde milieumodel¬ 
len voor management en beleid" een beschrijving van 
de noodzaak en toepassing van meer geabstraheerde 
modellen die direct gericht zijn op beleidsrelevante as¬ 
pecten. Deze modellen staan naast en dienen ter aan¬ 
vulling op gedetailleerde ruimtelijke modellen zoals die 
nu in de verschillende laboratoria aanwezig zijn. Een 
integratie van deze gedetailleerde ruimtelijke modellen 
wordt noodzakelijk geacht teneinde de consistente sa¬ 
menhang van gegevens en modellen te garanderen bij 
de door het RIVM op te stellen tweejaarlijkse milicu-
toekomstverkenningen. Om dit te bereiken wordt de 
organisatie aangepast. Bovendien wordt een verbeter¬ 
ing van de informatietechnische infrastructuur nage¬ 
streefd. In november is met dit doel een nota opge¬ 
steld getiteld 'Total Environment System". Deze nota 
wordt momentcel nader wordt uitgewerkt. Het sys¬ 
teemonderzoek Verzuring zal het eerste project zijn 
dat langs de uitgezette lijnen wordt verwezenlijkt. 

In een aantal workshops is cen eerste poging 
ondernomen om cen samenhangend multidisciplinair 
beleidsmodel van het Zorgen voor Morgen verhaal te 
maken, gericht op relevante verbanden die lussen de 
thema's bestaan. De resultaten /ouden echter te laat 
zijn gekomen voor "Zorgen voor Morgen". De verwor¬ 

ven inzichten zijn vastgelegd in een interne nota. Een 
nadere gestructureerde uitwerking is verschoven naar 
de toekomst. 

Het rapport "Kunstmatige intelligentie; toepassing 
bij milicumodcllcring" is een weerslag van de aan¬ 
dacht die het CMM heeft besteed aan kunstmatige 
intelligentie. Deze kan leiden tot een bredere toepas¬ 
singsrange van bestaande modellen en een andere 
wijze van optimaliseren. Bij het laatste moet worden 
gedacht aan het "achteruit doorrekenen van de 
milieucausaliteitsketen" op basis van "bcleidsregelen 
en -voorkeuren". 

Kunstmatige intelligentie is toegepast in het ontwik¬ 
kelde en gerapporteerde model "Interaktief beleids¬ 
model voor het experimenteren met verzurende emis¬ 
sies en deposities". Het model stelt de gebruiker in 
staat om de invloed op de depositie op Nederland te 
schatten van een ingewikkelde mix van stofgerichte, 
gebiedsgerichte, sectorgerichte en activiteitsgerichte 
maatregelen op verschillende aggregatieniveaus. 

Omdat vooral de ruimtelijke consistentie tussen 
milieugegevens een punt van zorg is, zal in 1989 een 
Geografisch Informatie Systeem (GIS) worden aange¬ 
schaft. Het proefproject dat tot een keuze van de in 
aanmerking komende systemen moest leiden is inmid¬ 
dels afgerond met een keus voor Are/Info. Verwacht 
wordt dat de ruimtelijke presentatiemethoden die voor 
het rapport Zorgen voor Morgen nog moesten worden 
ontwikkeld voor de koppeling tussen de gegevens van 
verschillende laboratoria (rapport "Kaarten in Lotus: 
Landsdekkende presentatie en conversie volgens di¬ 
verse gebiedsindelingen") weldra volledig door het 
GIS zullen worden overgenomen. 

Bruinkool 
Ter afronding van het bruinkoolproject (het onderzoek 
naar de gevolgen van de duitse bruinkoolwinning voor 
het grondwater in de limburgse Roerdalslenk) dient 
een analyse te worden uitgevoerd van de oorzaken 
van de verschillen tussen de uitkomsten van de betref¬ 
fende duitse grondwatermodellen en het nederlandse 
model. Pas tegen het einde van het jaar is de noodza¬ 
kelijke informatie verkregen ten aanzien van de op¬ 
bouw van de geologie in het duitse deel van de Roer¬ 
dalslenk. De afronding zal in 1989 plaatsvinden. 

Inspectie-onderzoek en 
Milieuongevallendicnst (IEM) 
FJ.J.Brlnkmann 

lnspectieonderzoek 

Het onderzoek dat uitgevoerd is ten behoeve van de 
Hoofdinspecteur en de negen Regionale Inspecteurs 
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van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne heeft, 
verdeeld over een 75-tal naar aard en omvang zeer 
verschillende projecten, in 1988 in totaal 1329 mens¬ 
weken in beslag genomen. Een kwart van deze inzet 
(338 mensweken) betrof onderzoek met een meetnet¬ 
achtig karakter. Een tweede kwart kan gerubriceerd 
worden als "overig onderzoek", waarin ook het refe¬ 
rentie-gerelateerde onderzoek ondergebracht is. De 
helft van de inzet (655 mensweken) betrof ad-hoc 
onderzoek. 

Afgezien van het onderzoek waarbij uitsluitend het 
Nationaal Vergiftigingen-informatiecentrum betrokken 
was, en waarvoor verwezen werdt n*ar het verslag 
van juistgenoemd dienstonderdeel, ging het bij het ad-
hoc onderzoek in 1988 om in totaal 53 projecten 
welke in omvang verschilden van enkele mensuren lot 
meerdere mensmaanden. In 1988 werden 39 project¬ 
en ingebracht, 14 resteerden uit het voorgaande jaar. 
Afgewikkeld in 1988 werden 41 ad-hoc projecten, 
over 4 andere ad-hoc projecten werd wei reeds deel¬ 
rapportage uitgebracht. 

Onderzoek met een meetnet-karakter 

Evenals in 1987 is een betrekkelijk grote inspanning 
gelegd bij het project "Onderzoek drinkwater in Ne¬ 
derland". In het kader van het toezicht dat de Regio¬ 
nale Inspecteurs hebben op de naleving van de Water¬ 
leidingwet en het Waterleidingbesluit wordt de kwa¬ 
liteit van het uitgaande water van de 250 nederlandse 
pompstations gemeten. 

Het tweede belangrijke meetnet is het "Landelijk 
meetnet radioactiviteit". Voor meer details met betrek¬ 
king tot dit meetnet wordt, evenals overigens voor het 
andere in opdracht van de Inspecteurs uitgevoerde 
stralingsonderzoek, verwezen naar het verslag van het 
Laboratorium voor Stralingsonderzoek dat het lande¬ 
lijk meetnet exploiteert. 

Een derde te noemen mecnet-achtige activiteit is 
het project "Bestrijdingsmiddelen in nederlands opper¬ 
vlaktewater" waarbij een aantal, in overleg met Regio¬ 
nale Inspecteurs geselecteerde, bestrijdingsmiddelen 
in lokale wateren gemeten worden. 

Overig onderzoek 

In deze rubriek vallen onder meer de werkzaamheden 
welke uitgevoerd worden om methoden te ontwik¬ 
kelen voor bacteriologisch en analytischchcmisch 
onderzoek alsmede de werkzaamheden die worden uit¬ 
gevoerd om enkele speciale methoden paraat te hou¬ 
den. 

In de tijd doorlopend is het refcrcnticprojcct 
"Ringonderzoek afval". Doel van dit project is hel op 
één lijn houden van handhavingsonderzoek dat door 
de Hoofdinspecteur uitbesteed wordt aan een aantal 
private laboratoria. Nadat het project in de voor¬ 
gaande jaren beperkt was gebleven tot meting in afval¬ 
olie en brandstoffen, is in het verslagjaar onder vier 

laboratoria ook een rondzending georganiseerd met be¬ 
trekking tot het onderzoek aan vast afval. Aan het 
ringonderzoek waarbij de precisie en nauwkeurigheid 
van een aangepaste methode voor de bepaling van 
PCB's in afvalolie in drie meetseries is onderzocht 
hebben een tiental laboratoria deelgenomen. Voor dit 
laatstgenoemde ringonderzoek geldt als conclusie dat 
de toegepaste PCB-bepalingsmethode ook bij lage con¬ 
centratie-niveaus over het algemeen acceptabele re¬ 
sultaten oplevert, maar dat tussen de laboratoria onder¬ 
ling duidelijke verschillen kunnen optreden. Al die labo¬ 
ratoria welke reeds langer aan de door het RIVM 
georganiseerde rondzendingen inzake de bepaling van 
PCB's in afvalolie deelgenomen hebben behoorden tot 
de groep met uitsluitend goede resultaten. 

Een project waarvan met het uitbrengen van het 
rapport in het verslagjaar de eerste fase afgesloten 
werd is "Referentie-kader drinkwater". Het rapport 
kan gezien worden als een aanzet tot de ontwikkeling 
van instrumenten waarmee de Regionale Inspecteurs 
kunnen beoordelen of door een waterleidingbedrijf vol¬ 
doende aandacht wordt besteed aan de borging van 
de kwaliteit van het afgeleverde en af te leveren water. 

Ad-hoc onderzoek 

De ad-hoc projecten betreffen onderzoek dat van te¬ 
voren niet te voorzien is en dat uitgevoerd wordt in het 
kader van problemen waarvan de oplossing niet te 
lang op zich kan laten wachten. Het ad-hoc onderzoek 
wordt veelal ten behoeve van een Regionale Inspec¬ 
teur uitgevoerd en is vaak multidisciplinair en integraal 
van opzet. Het zou in hel kader van dit verslag te ver 
voeren om op alle ad-hoc projecten in te gaan; vol¬ 
staan moet worden met het belichten van enige saillan¬ 
te zaken. 

Bestrijdingsmiddelen in drinkwater 
Op verzoek van de Hoofdinspecteur en enkele Regio¬ 
nale Inspecteurs zijn, vooral in de eerste helft van 
1988, methoden ontwikkeld voor betrouwbare metin¬ 
gen van lage gehalten (lot 0,001 ng/1) van polaire be¬ 
strijdingsmiddelen, zoals bentazon en atrazinc, in water. 

Vervolgens werd een belangrijk aantal metingen 
uitgevoerd ter vaststelling van de voorkomende ni¬ 
veaus dan wel ter bevestiging van door anderen 
gevonden resultaten. In enkele gevallen bleek dat een 
storing voor bestrijdingsmiddel was aangezien, in an¬ 
dere gevallen werd het voorkomen bevestigd. Ter za¬ 
ke is overigens, ook na de jaarwisseling, nog steeds 
sprake van cen verhoogde activiteit. 

Bestrijdingsmiddelen in regenwater 
In opdracht van de Hoofdinspecteur zijn ook de gehal¬ 
ten aan bentazon, simazine en atrazinc bepaald in rc-
genwatermonsters. Hiertoe werd een meetnet geïn¬ 
stalleerd met een zestal meetpunten verspreid over 
het land. Vcr/amcid werden maandmonsters; de loop¬ 
tijd van het meetnet was zes maanden. Voor de resul-
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tatcn wordt verwezen naar een mededeling over dit 
onderzoek in deel UI van dit jaarverslag. 

Emissies van bedrijven, immissie in de omgeving 
Ook in 1988 is onderzoek uitgevoerd naar emissies 
van bedrijven, zijn immissies voor de omgeving model¬ 
matig berekend dan wel gemeten, en zijn terzake toxi¬ 
cologische evaluaties uitgevoerd. Relatief veel tijd is 
besteed aan de problemen rond een schroefmoerenfa-
briek. Met betrekking tot een emballagefabriek is aan¬ 
gegeven op welke parameters onderzocht zou moeten 
worden. Tevens is geadviseerd bij de emissie- en im-
missiemetingen rond juistgenoemd bedrijf door een in¬ 
genieursbureau. Op basis van hierdoor verkregen re¬ 
sultaten dient nog een evaluatie uitgevoerd te worden. 
In het verslagjaar is de rapportage afgewikkeld over 
de invloeden van een grondreinigingsbedrijf op de di¬ 
recte omgeving. Bij een cokesfabrick zijn emissieme-
tingen uitgevoerd. Voorts werd ingegaan op een aantal 
analytisch-chemisch en toxicologisch gerichte vragen 
verband houd-md met de energie-terugwinning uit poly-
styreen-afval. Op basis van vroegere klachten werden 
immissicmetingen op ammoniak en zwavelwaterstof 
uitgevoerd in Veclervcen. Literatuuronderzoek werd 
uitgevoerd en geadviseerd werd met betrekking tot 
een secundaire aluminiumvcrwerker. 

Onderzoek in woningen 
Ook in 1988 is in een aantal woningen onderzoek uit¬ 
gevoerd naar aanleiding van klachten welke bewoners 
ingebracht hadden bij Regfonale Inspecteurs. Het be¬ 
trof de woonplaatsen Amsterdam, Hoogeveen, Gorre-
dijk en Eek en Wiel. 

Hel probleem in Eek en Wiel handelde om een 
geval waarin een woning tegen insecten behandeld 
was met een hoog gehalte aan blauwzuurgas. Het 
probleem kwarn binnen wegens een baby die aan 
vergiftigingsverschijnselen leed en het mondde uit in 
langdurige metingen en advisering welke zich breder 
uitstrekte dan tot alleen het onderhavige geval. 

Bij de behandeling van de bedoelde woonproble¬ 
men bleek steeds weer het belang van de nauwe ban¬ 
den met het Nationaal Vergiftigingen-informaiiecen-
tnim. 

Tenslotte zij onder deze rubriek vermeld dat ook 
geadviseerd is met betrekking tot de aanwezigheid 
van klcikorrcls voor vochtadsorptie in kruipruimten 
van woningen in Amsterdam-Noord. 

Onderzoek en advisering m.b.t. bodemverontreiniging 
Vanwege de Regionale Inspecteur is het RIVM be¬ 
trokken in de problematiek van het voormalige Laura-
terrein te Kcrkrade alwaar tengevolge van pekresten 
en steenkoolgruis hoge gehalten aan polycyclische aro¬ 
maten (PAK) in de bodem gevonden worden. Ten¬ 
einde de toxicologische evaluatie te kunnen doen dien¬ 
de het RIVM een aantal metingen uit ts voeren in aan¬ 
vulling op het lokaal reeds gedane onderzoek. Hel 
betrof metingen van het PAK-gchaltc van luchlMof, 
vlocrstof en in de bovenste centimeters van de grond. 

Van de verhoogde cadmiumgchaltcn in groenten 
uit volkstuinen te Kamerik bleek bodemverontreiniging 
tenslotte niet de oorzaak. De verhoogde cadmiumge-
halten konden gerelateerd worden aan lage pH-waar-
den voor de bodem. Ook dit project had door deze con¬ 
clusie een uitstraling welke het lokale probleem te bo¬ 
ven ging. 

Vermeldenswaard is voorts dat, op basis van door 
het Zuiveringsschap en de Dienst water, milieu en ver¬ 
voer van de Provincie beschikbaar gestelde meetresul¬ 
taten, de toxicologische en milieu-toxicologische evalu¬ 
atie uitgevoerd is m.b.t. de cadmiumverontreiniging in 
bodemslib en op ocverlanden van de Dommel. 

Opgraving uit de vuilstort in de Coupe-polder te Al¬ 
phen 
Een onderwerp dat zeker m.b.t. het ad-hoc onderzoek 
nog nieuw is, betreft afval waarvan in het bijzonder 
chemisch afval en ziekenhuisafval. 

Bij de opgraving te Alphen heeft het RIVM op ver¬ 
zoek van de Regionale Inspecteur op continue basis 
drie medewerkers/deskundigen ingezet teneinde te as¬ 
sisteren bij monsterneming en selectie alsmede om te 
adviseren. Tevens werd het nodige materiaal ingezet. 
In de laboratoria te Bilthoven zijn een aantal monsters 
onderzocht, enkele hiervan zeer diepgaand, hetgeen 
technisch-wetenschappelijk gezien tot interessante re¬ 
sultaten leidde. 

Milieuongevallendiensl 

Op de Milieuongevallendienst, welke is ingesteld om in 
noodgevallen de expertise van het RIVM ook buiten 
kantooruren ter beschikking te hebben van de Regio¬ 
nale Inspecteurs, de Hoofdinspecteur en, via hen, voor 
hulpverleners en autoriteiten, is in het verslagjaar vier 
keer buiten de normale werkuren een beroep gedaan. 
De meeste meldingen vielen binnen de normale werk¬ 
tijden, wanneer ook de externe activiteiten het grootst 
zijn, en werden dan als gewoon ad-hoc onderzoek af¬ 
gewikkeld. Aan het eind van het verslagjaar is de 
Milieuongevallendienst uitgebreid mei een aantal des¬ 
kundigen op het gebied van afval, afvalolie en che¬ 
misch afval, 'vaardoor ook buiten de kantooruren assis¬ 
tentie verleend kan worden aan Inspecteurs ten behoe¬ 
ve van handhavingsonderzoek in het kader van de 
Wet chemische afvalstoffen. 

Laboratorium voor Bodem- en 
Grondwateronderzoek (LBG) 
W.Cramer (plv.) 

In 1988 vond binnen het LBG een uitvoerige strategi¬ 
sche discussie plaats over de taken en de organisatie¬ 
structuur. Deze discussie werd gevoerd in het licht 
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van de zich wijzigende oriëntatie van het RIVM voor 
wat betreft het milieuonderzoek. Een en ander leidde 
onder meer tot het stipuleren van de kerntaak van het 
LBG, te weten de diagnose en prognose van de bo¬ 
dem- en grondwaterkwaliteit in Nederland, waarbij 
kwaliteit staat voor de fysische, chemische en biologi¬ 
sche kwaliteit van dit milieucompartimeiu. Voorts 
werd een voorstel voor een nieuwe organisatiestruc¬ 
tuur ontwikkeld. Verwacht wordt dat deze in de loop 
van 1989 zal worden ingevoerd. 

Uiteraard drukte de voorbereiding van het RIVM-
rapport "Zorgen voor Morgen" een belangrijke stem¬ 
pel op de activiteiten van het LBG. Door verschillende 
medewerkers werden bijdragen geleverd, met name 
ten aanzien van de op regionale schaal spelende pro¬ 
bleemvelden vermesting, verspreiding en verdroging. 
De inzet hiervoor had belangrijke gevolgen voor de 
uitvoering van het oorspronkelijke onderzoekprogram¬ 
ma. 

Een andere activiteit die een inbreuk vormde op 
het programma was de voorbereiding van een rapport 
over de grondwaterkwaliteit in Nederland. Aanleiding 
voor deze rapportage was ondermeer een verzoek 
van DBW/RIZA om een landelijk beeld te schetsen 
van de grondwaterkwaliteit en de daarin te onder¬ 
scheiden trends. Dit in verband met het opstellen van 
de Derde Nota Waterhuishouding. Dezelfde vraag 
werd ook gesteld door DGM met het oog op het mi¬ 
lieubeleid en de onderbouwing van de Beleidsnota en 
het Beleidsplan Drinkwatervoorziening. Vooral in het 
laatste kwartaal werd hiervoor een grote inspanning 
geleverd, resulterend in een eerste concept van de 
eindrapportage. De realisatie van dit rapport zal een 
uitstekende basis geven aan het project "Prognose 
Grondwaterkwaliteit" dat als een van de LBG-speer-
punten voor de komende jaren geldt. 

Na het grote succes van het internationale sympo¬ 
sium "Vulnerability of soils and groundwater to pollu¬ 
tants" in 1987, werd aan het einde van 1988 door 
LBG wederom de voorbereiding ter hand genomen 
var een internationale conferentie. Het thema is de cal-
ibratie en betrouwbaarheid van grondwatermodellen. 
De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking 
met de International Association of Hydrological Sci¬ 
ences en zal plaatsvinden van 3 t/m 6 september 1990. 

Prognose bodem- en grondwaterkwaliteit 

Een van de belangrijkste activiteiten van het LBG in 
de komende jaren betreft het opstellen van prognoses 
voor toekomstige ontwikkelingen in bodem- en grond¬ 
waterkwaliteit uitgaande van scenario's voor de belas¬ 
ting van de bodem met stoffen. Het verslagjaar werd 
vooral besteed om het onderzoek in dit kader nader te 
definiëren. Voor de prognose van de bodemkwaliteit 
kon dit nog niet worden afgerond. Voor wat betreft de 
prognose van de grondwaterkwaliteit werden twee 
deelprojecten geïdentificeerd: "Algemene (functie-on¬ 
afhankelijke) kartcring van de grondwaterkwaliteit in 
Nederland" en "Prognose ruwwatcrkwaliteit pompsta¬ 
tions". 

Het eerste deelproject richt zich op het opstellen 
van een verklarende analyse van de actuele grondwa¬ 
terkwaliteit en het doen van prognoses t.a.v. de te ver¬ 
wachten ontwikkelingen. Om het RIVM-computerpro-
gTamma METROPOL geschikt te maken voor de 
onderhavige problematiek en om ervaring op te doen 
in een concreet gebied, is gestart met een samenwer¬ 
kingsproject met de provincie Drenthe. Het accent zal 
bij dit onderzoek liggen op de hydrologische systeem¬ 
analyse teneinde de verschillende grondwaterstro-
mingsstelsels te kunnen onderscheiden en kwantitatief 
te beschrijven. Daarnaast zal gekeken worden naar 
het transport van één of enkele stoffen daarin. Hier¬ 
voor wordt aangesloten bij het lopende bestrijdingsmid-
delenonderzoek in het gebied van de Drenthse Aa. 
Een punt van aandacht hierbij is de verdeling van de 
neerslag over de diverse te onderscheiden afvoercom-
ponenten. 

De inspanningen binnen het deelproject "Prognose 
ruwwaterkwalitcit pompstations" zijn geheel gericht 
geweest op het reeds eerder genoemde rapport inzake 
de grondwaterkwaliteit in Nederland. Er zijn 70 
(freatische) grondwaterwinningen doorgerekend. De 
aan de mestproblematiek gerelateerde stoffen nitraat 
en kalium en de bestrijdingsmiddelen atrazine en dino-
seb zijn gekozen als graadmeter voor de kwaliteit van 
het ruwe water. De uitgevoerde berekeningen hebben 
geresulteerd in een kaart van de intrekgebieden van 
de winplaatsen en inzicht in de ontwikkeling van de 
stofconcenlraties op deze winplaatsen. Hieruit kon 
worden afgeleid dat bij ongewijzigd beleid, en uit¬ 
gaande van de drinkwatemorm, in het jaar 2000 grond-
waterwinning op ca. 20 van de 70 winplaatsen niet 
meer mogelijk zal zijn zonder aanvullende zuiverings¬ 
maatregelen. 

Bescherming waterwingebieden 

Na het verschijnen van het rapport van de Commissie 
Bescherming Waterwingeb>eden in 1980 is, gedeelte¬ 
lijk op aanbeveling van deze commissie, op verschil¬ 
lende plaatsen onderzoek gedaan naar diverse aspect¬ 
en van de bescherming van waterwingebieden (o.a. 
dispersie, diffusie en het effect van onderbrekingen in 
slcchtdoorlatende lagen op stroombanenpatronen en 
verblijftijden). Uit een evaluatie van de thans beschik¬ 
bare modellen is gebleken dat er geen goede procesbe¬ 
schrijving voorhanden is van grondwaterstroming en 
stoftransport door slechtdoorlatende lagen. Hieraan be¬ 
staat echter grote behoefte in het kader van de be¬ 
scherming van grondwaterwinplaatscn waar water 
onder dergelijke lagen wordt onttrokken. Ook om iets 
te kunnen zeggen over de kwaliteitsontwikkeling van 
dit diepe grondwater op de lange termijn is het ge¬ 
wenst dat op korte termijn beschikt wordt over speci¬ 
fieke programmatuur waarmee deze processen kun¬ 
nen worden doorgerekend. Een aanzet hiertoe werd in 
de loop van 1988 gegeven. 

Aan het einde van het verslagjaar heeft de werk¬ 
groep grondwatcrbcschcrmingsgcbicdcn van de Tech-
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nische Commissie Bodembescherming haar werk¬ 
zaamheden beëindigd en zij zal in het eerste kwartaal 
van 1989 een rapport uitbrengen. De RIVM-bijdragc 
betreft de verdeling van het opgepompte water naar 
gebied van herkomst en naar verblijftijdstrajecten. 
Voorts werden enkele computerprogramma's voor het 
berekenen van stroombanen en verblijftijden met de 
bijbehorende documentatie afgerond. 

Een belangrijk aspect bij de bescherming van wa-
terwingebicden is monitoring. Aan een onderzoek naar 
mogelijke meetstrategieën werd nader vorm gegeven. 
Gekozen is voor een gefaseerde aanpak waarbij eerst, 
bij wijze van voorbeeld, een monitoringsysteem voor 
de pompstations Edese Bos en Noordbargcrcs zal 
worden ontworpen en ingericht. Diverse voorberei¬ 
dende werkzaamheden, zoals de berekening van de in-
trekgebieden en de inventarisatie van verontreinigings¬ 
bronnen, werden uitgevoerd. De feitelijke inrichting 
van een meetnet wordt in de loop van 1989 verwacht. 

Beoordeling risico's bodemverontreiniging 

In de praktijk van de bodemsanering kan worden ge¬ 
constateerd dat de beoordeling van risico's van bodem¬ 
verontreiniging voor mens en milieu op uiteenlopende 
wijze geschiedt. Door de hoofdafdeling Bodem van 
DGM is in verband hiermede in 1988 de vraag bij het 
RIVM neergelegd om een systematische beoordclings-
methodick te ontwerpen. Een dergelijke methodiek 
zou moeten leiden tot een uniformering bij de risico¬ 
beoordeling in de praktijk. Aan het eind van het ver¬ 
slagjaar was de wijze van aanpak nog volop in dis¬ 
cussie. 

Meetnetten voor bodem- en grondwaterkwaliteit 

Het belang van het door het LBG bencerde Landelijk 
Meetnet Grondwaterkwalitcit werd in de loop van 
1988 nog eens duidelijk onderstreept. In de eerste 
plaats bewees het meetnet grote diensten bij de voor¬ 
bereidingen van "Zorgen voor Morgen". Voorts vorm¬ 
de het een onmisbaar instrument bij de totstandkoming 
van hel hierboven gememoreerde rapport inzake de 
grondwaterkwaliteit in Nederland. Diverse provincies 
hebben inmiddels voorbereidingen getroffen voor de in¬ 
richting van een provinciaal meetnet in aansluiting op 
het RIVM-mcctncl. Met enkele provincies konden 
reeds afspraken worden gemaakt voor de adviserende 
en coördinerende rol van het RIVM. In de nabije 
toekomst zal door LBG extra aandacht worden be¬ 
steed aan de uitbouw van het landelijk meetnet door 
verdergaande integratie met de provinciale meetnet¬ 
ten. Aandachtspunten zijn daarbij de onderlinge verge¬ 
lijkbaarheid van de analyse-resultaten van de samen¬ 
hangende gegevensverwerking in combinatie met de 
interpretatie. 

Voor de bodemkwaliteit is er nog geen meetnet. 
Wel is een meetprogramma in uitvoering dat in 1989 
moet leiden tot een nadere besluitvorming over de real¬ 
isatie van een meetnet. In 1988 werden in dit kader 40 

lokaties bemonsterd en werd een begin gemaakt met 
de analyse 

Stikstofverbindingen in grondwater 

In 1984 is in het kader van de vermestingsproblema-
tiek door LBG een start gemaakt met een omvangrijk 
onderzoekprogramma met betrekking tot het gedrag 
en transport van stikstofverbindingen in bodem en 
grondwater. Dit programma werd begin 1988 afge¬ 
sloten. De resultaten konden onder meer worden mee¬ 
genomen in het rapport "Zorgen voor Morgen". En¬ 
kele conclusies van het onderzoek zijn: 
- De nitraatuitspoeling onder grasland is 6 x hoger dan 

tot op heden werd aangenomen en komt overeen 
met die onder snijmais. 

- Onder 60% van het grasland in de zandgebieden 
wordt in het ondiepe grondwater de nitraatdrinkwa-
temorm overschreden. 

- Het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen is voor 
wat betreft de nitraatconcentraties in het grondwa¬ 
ter niet of nauwelijks effectief; op uitspoeling onder 
grasland (70% van het agrarisch gebied op de zand¬ 
gronden) heeft het nauwelijks effect, wel voor snij¬ 
mais en bosgebieden. 

- Ontwatering van landbouwgebieden heeft bijgedra¬ 
gen aan de verhoogde nitraatuitspoeling (meer nitrifi-
catic). 

- In bosranden wordt zoveel N gedeponeerd dat de 
uitspoeling aldaar vergelijkbaar is met die van bouw¬ 
land. 

In aansluiting op dit onderzoek is een driejarig vervolg-
project in uitvoering genomen, waarin de aandacht 
vooral is gericht op de toetsing van modellen voor stik-
stoftransport in de watcronverzadigde bodem. Hiertoe 
zullen ook vcldexperimcnlen worden uitgevoerd op en¬ 
kele stikstofproefbedrijvcn. Met de opzet hiervan werd 
een begin gemaakt. Tevens wordt aandacht besteed 
aan de optimalisering van de stiksloflocdicning op land¬ 
bouwgronden en aan bosbemesting. Van belang voor 
het verdere onderzoek is dat gestreefd zal worden 
naar een integrale modelbcnadcring van de vermest¬ 
ing en de verzuring van bodem en grondwater. 

Voor wat betreft het procesonderzoek is de denitri-
ficatic een punt van aandacht gebleven. Diverse deni-
irificalic-cxpcrimcntcn werden in het laboratorium uit¬ 
gevoerd op monsters afkomstig var: uiteenlopende 
lokaties. Hierbij moest veel aandacht besteed worden 
aan de verbetering van de meetmethode voor dcnilrifi-
catic. De lot nu toe verkregen resultaten laten nog een 
vrij heterogeen beeld zien, zodat voortgezet onderzoek 
noodzakelijk wordt geacht. Wel lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat, indien dcnitrificalic mogelijk is, 
dit ook met een duidelijk waarneembare snelheid op¬ 
treedt. 

Bestrijdingsmiddelen 

Een van de speerpunten van het LBG betreft het 
onderzoek op het gebied van bestrijdingsmiddelen. In 
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het kader van het in 1986 gestarte veldonderzoek wer¬ 
den in het begin van 1988 voor de eerste keer onder 
maispercelen residuen aangetoond van het herbicide 
bentazon (tot 1,1 tig/l). Voorts werd, eveneens voor de 
eerste maal, onder bloembollenpercelen MIT, de me-
taboliet van het grondontsmettingsmiddel metam-na-
trium aangetroffen (0,15 iig/1) en ETU-concentraties 
tot 17 (tg/l. In de aardappelteelt werden eerdere metin¬ 
gen van dinoseb en ethoprofos bevestigd, evenals atra-
zine in de maisieelt. 

In de loop van 1988 werd aan het veldonderzoek 
een vervolg gegeven, waarbij op meer lokaties en op 
verschillende diepten bemonsterd wordt, te weten: 
aardappelteelt in de Veenkoloniën, maisteelt en graan-
percelen in Noord-Brab&nt, bloembollenteelt achter de 
duinen, teelten in de Achterhoek, onbeteelde terreinen 
onder meer langs spoorlijnen en in plantsoenen. De 
analyseresultaten hiervan zijn nog slechts gedeeltelijk 
bekend. In de Veenkoloniën werden in het bovenste 
grondwater residuen van aldicarb, in de vorm van het 
afbraakprodukt aldicarb sulfon, aangetoond tot concen¬ 
traties van 61 ixg/1. Verder werden tot op een diepte 
van 6 meter stoffen aangetroffen die het gevolg zijn 
van gebruik van het grondontsmettingsmiddel 13-
dichloorpropeen, waaronder 1,2-dichIoor-propaan (tot 
200,ig/l). 

Bij het onderzoek naar het gedrag van bestrij¬ 
dingsmiddelen in de ondergrond kon op basis van de 
eerste reeks veldexperimenten worden geconstateerd 
dat voor atrazine, dichloorpropeen, dinoseb, mecoprop 
en propachloor geen binding aan bodemdeeltjes op¬ 
treedt. Een tweede reeks veldexperimenten, met ver¬ 
laagde infiltratieconcentraties voor atrazine en di¬ 
chloorpropeen, bevestigde voor wat betreft deze stof¬ 
fen de resultaten van de eerste reeks. In beide 
gevallen werd alleen voor dichloorpropeen een duidelij¬ 
ke afneming van concentratie waargenomen, duidend 
op afbraak. Dit werd bevestigd door de uitkomsten 
van een in vitro experiment onder zowel steriele als 
nict-steriele omstandigheden. Het onderzoek, dat 
wordt uitgevoerd onder contract met de EG, zal nog 
twee jaar worden voortgezet. 

Bio-afbreekbaarheid van organische verbindingen 

Laboratorium- en literatuuronderzoek in voorgaande 
jaren wees er op dat in situ biorestauratie van een 
met olie verontreinigde bodem in de praktijk haalbaar 
zou kunnen zijn. Op grond hiervan werd in 1987 
besloten om via kolomonderzoek de haalbaarheid van 
een demonstratiesanering bij een benzinestation in As¬ 
ten (N.B.) na te gaan. Dit onderzoek, met bodemmate¬ 
riaal van de proeflokatie, werd in de loop van 1988 af¬ 
gesloten. De resultaten hiervan indiceren dat het, met 
toevoeging in de bodem van waterstofperoxide als ex¬ 
tra zuurstofbron, mogelijk moet zijn om de bodem¬ 
verontreiniging in voldoende mate te saneren. Op 
grond hiervan kon een principe-besluit worden geno¬ 
men om de sanering langs de weg van in situ biores-
tauralic in 1989 daadwerkelijk ter hand te nemen. 

Biodegradatie is ook een belangrijk aandachtspunt 
in het onderzoek naar het gedrag van fenolen in de bo¬ 
dem. Zowel in kortdurende als in langdurende incu-
batieproeven kon geen vorming van gebonden resi¬ 
duen geconstateerd worden. Een verklaring hiervoor 
is nog niet gevonden, maar het is mogelijk dat micro-
organismen hier een rol spelen. 

Tijdens een grootschalige biodegradatieproef met 
verschillende bodemtypes werd ondubbelzinnig het op¬ 
treden van microbiologische omzetting onder aërobe 
condities aangetoond voor alle getoetste chloorfenolen 
(mono-penta). Anaerobe afbraak werd niet waar¬ 
genomen. Het verband met de wel positieve resultaten 
uit eerder onderzoek ligt mogelijk in de mate van zuur-
stof-aanwezigheid. De eerste onderzoeken met radio¬ 
actief gelabelde chloorfenolen hebben aangetoond dat 
mineralisatie naar koolstofdioxide slechts beperkt op¬ 
treedt en onderzoek naar omzettingsprodukten noodza¬ 
kelijk maakt. 

Het in 1988 uitgevoerde onderzoek naar de invloed 
van de grond/water-verhouding op de uitkomst van 
bioafbreekbaarheidstoetsen heeft aangetoond dat deze 
aanzienlijk is. Bij hoge grondconcentraties vindt een 
trage omzetting plaats, maar met een hoge omzettings¬ 
graad naar kooldioxide, terwijl bij hoge water-concen¬ 
traties een snelle omzetting plaatsvindt, maar met 
minder kooldioxide-produktie. Mogelijk is sprake van 
een overgangsgebied tussen on verzadigde afbraak en 
afbraak in waterige oplossing. 

Naar verwachting zal in 1989 het bioafbreekbaar-
heidsonderzoek een extra stimulans kunnen krijgen in 
verband met een subsidieverlening in het kader van 
het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek. 

Ondergrondse opberging van radioactief afval 

In het kader van veiligheidsstudies met betrekking tot 
ondergrondse opberging van onvermijdbare afvalstof¬ 
fen (VEOS) worden door LBG in samenwerking met 
LSO en CWM drie deelstudies uitgevoerd, nl. sub-
rosic, nuclidenmigratie in de ondergrond en dosisbere¬ 
keningen. Helaas zijn in de loop van 1988 aanmerkelij¬ 
ke vertragingen opgetreden waardoor aan het einde 
van het jaar enkele rapporten nog niet konden worden 
afgerond. Wel konden diverse relevante onderzoeksre¬ 
sultaten aan de interdepartementale Commissie OPLA 
ter hand worden gesteld, zoals de rekenresultaten be¬ 
treffende het transport van nucliden uit de opslag in de 
diepe ondergrond naar de biosfeer (METROPOL-mo-
del) en de daaruit resulterende blootstellingen (BIOS-
model). Naar aanleiding van de berekeningen is nog 
een extra berekening voor contaminatic van grondwa¬ 
ter als bron van drinkwater uitgevoerd. 

Ten behoeve van de evaluatie van verkennings¬ 
methoden van de matig diepe ondergrond in relatie tot 
de opslag van radioactief afval, is cen literatuurstudie 
verricht en zijn gesprekken gevoerd met bedrijven en 
diensten die mogelijk over ervaring op dit terrein be¬ 
schikken. Het blijkt dat verschillende apparaten, die in 
de olic-industric gebruikt worden om in situ onderzoek 
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uit te voeren in boorgaten, zich in het bijzonder lenen 
voor verkenning van het grondwatersysteem op diep¬ 
ten van 500 a 1000 m. Gebruik van deze apparatuur 
en van de optimale meetmethoden heeft grote conse¬ 
quenties voor de opzet van diepe verkenningsboringen. 
De kosten van één boring zouden tussen vijf en tien 
miljoen gulden komen te liggen, inclusief het bijbe¬ 
horende onderzoek. In overleg met DGV-TNO en de 
belgische Geologische Dienst zal worden onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn om in bestaande putten di¬ 
verse testmethoden toe te passen. 

De werkzaamheden in het kader van het internatio¬ 
nale samenwerkingsverband op het gebied van vali¬ 
datie van modellen voor transport van radionucliden 
door de bodem (INTRAVAL) werden in 1988 voort¬ 
gezet. Instellingen uit 12 landen alsmede de OECD 
zijn thans in INTRAVAL vertegenwoordigd. LBG 
neemt aan deze uit wetenschappelijk oogpunt belang¬ 
wekkende studie deel met het model METROPOL. Re¬ 
sultaten van voorlopige simulaties werden gepresen¬ 
teerd door de verschillende modclleringsgroepen, 
waarbij de laatste resultaten v?n het RIVM-experi-
ment over pekeltransport in poreuze media (een van 
de tcst-cases) werden toegelicht. De verdere ontwik¬ 
keling van METROPOL wordt gericht op de prognose 
van de grondwaterkwaliteit in meer algemene zin. 

Geografische Informatie-systemen 

In het RIVM is LBG belast met de coördinatie van de 
introductie en toepassing van een Geografisch Infor¬ 
matie-systeem (GIS). Na een uitvoerige voorstudie 
werd in het verslagjaar een proefproject GIS gestart. 
Mede op basis van advies van externe deskundigen, 
en de wenselijke infrastructuur van de RIVM-reken-
systernen in aanmerking nemend, werd in eerste in¬ 
stantie gekozen voor Deltamap. Eind 1988 leverde het 
proefproject reeds zoveel informatie op dat een evalu¬ 
atie kon plaatsvinden. Hierbij kwam naar voren dat 
het alternatief Arc-Info voor het RIVM toch passend¬ 
er is, niet in de laatste plaats omdat veel zuster-instel¬ 
lingen reeds voor Arc-Info hebben gekozen. 

Laboratorium voor 
Organisch-analytische Chemie (LOC) 
H.A.van 't Klooster 

Het laboratorium voor Organisch-analytische Chemie 
(LOC) functioneert binnen het RIVM als een wend¬ 
baar en goed geoutilleerd "mcetvoertuig", dat flexibel 
wordt ingezet op het voortdurend veranderende ter¬ 
rein van het volksgezondheids- en milieu-onderzoek. 
De functie van het LOC wordt voorts in belangrijke 
mate bepaald door de positie van het RIVM als onaf¬ 

hankelijk referentie-instituut voor WVC en VROM. De 
outillage dient dan ook regelmatig te worden aange¬ 
past aan de (soms snelle) ontwikkelingen in zowel de 
analyse-vragen als de chemische en instrumentele 
technologie. 

Expertise is opgebouwd wat de analyse-vragen be¬ 
treft op de gebieden van pesticiden, industriële conta-
minanten, anabolica, diergeneesmiddelen, metabolieten 
en biopolymcren; wat de methoden betreft op de ge¬ 
bieden van gas- en vloeistofchromatografie, massa-
spcctromctric, infraroodspectrometrie, ultravioletspec-
trometrie, chemometrie en laboratoriumautomatise¬ 
ring, alsmede de extractie en cleanup van com¬ 
ponenten in extreem lage concentraties uit verschei¬ 
dene complexe matrices. 

Het personeel omvatte in 1988 41 laboratorium¬ 
functies (383 formatieplaatsen), twee secretaresses 
(1,7 f.p.), een projectmedewerker en drie stagiairs. De 
personele capaciteit kon niet volledig worden benut 
door vacatures (gemiddeld twee) en langdurig zieken 
(eveneens twee). Afgezien hiervan bedroeg het capa-
citeitsvcrlies door ziekteverzuim slechts 2%. Alle vaca¬ 
tures zijn inmiddels vervuld. 

In het instrumentarium is in de afgelopen jaren in 
totaal voor ca. fl 15 miljoen geïnvesteerd. Voor de 
inzet van aanvullende organisch-analytische methoden 
en technieken die niet binnen LOC beschikbaar zijn 
wordt samengewerkt met de Unit Biotransformatie, 
Farmaco- en Toxicokinetiek (BFT, met name de afd. 
Organische Synthese en NMR-spectrometrie), het 
Lab. voor Toxicologie (TOX, afd. Biochemie) en het 
Lab. voor Bactcroiogic (BAC, Pyrolyse-massaspec-
trometrie). Voorts zijn er samenwerkingsovereenkoms¬ 
ten met de Rijksuniversiteiten te Utrecht (hoog-
frequent-NMR-spectrometüc) en te Leiden (plasma-
desorptie-massaspectrometrie). 

Beleid en prioriteit 

Beleidsbeslissingen betreffende analytisch-chemisch 
onderzoek van organische stoffen in drinkwater, bo¬ 
demmateriaal, groenten, moedermelk, vliegas, zee¬ 
honden, etcetera worden buiten LOC genomen en in 
het kader van de Meerjaren-activiteitenprogramma's 
(MAP's) uitgewerkt. De prioriteitsbepaling van een 
groot deel van de capaciteitsinzet van LOC is een af¬ 
geleide van dergelijke beslissingen. Echter, ook vanuit 
de analytische chemie zelf kunnen, wat het ontwikke¬ 
lingsonderzoek betreft, prioriteiten worden aange¬ 
geven. Zo kan ten aanzien van het milieu-onderzoek 
worden gesteld dat momenteel vermoedelijk slechts 
ccii klein deel van wat werkelijk aan schadelijke stof¬ 
fen, bijvoorbeeld in bodem-, oppervlakte- en drinkwa¬ 
ter, aanwezig is wordt "gezien", wegens het beperkte 
"waarnemingsvermogen" van de gangbare analyse¬ 
methoden en -werkwijzen. Bij veel kwantificcrings-
onderzock wordt uitgegaan van bepaalde min of meer 
"vertrouwde" contaminanlcn (bijvoorbeeld de apolairc 
pesticiden). Om in kwantitatieve en kwalitatieve zin 
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een groter deel van de werkelijke vervuiling in kaart 
te brengen is ontwikkelingsonderzoek op het terrein 
van de organisch-analytischc chemie dringend nodig. 
Zo is de ontwikkeling van nieuwe methoden, als aan¬ 
vulling op de bestaande methoden, voor screening en 
multiparameter-monitoring van diverse soorten water 
op bestrijdingsmiddelen en andere organische veront¬ 
reinigingen thans urgent, gelet op recente uitspraken in 
de drinkwaterwereld, zowel van beleidsmakers, in¬ 
specteurs en onderzoekers als van producenten en 
consumenten. 

Klanten en gevraagde diensten van LOC 

Ongeveer de helft van de LOC-capaciteit' is in 1988 
ingezet t.b.v. het milieu-onderzoek, de andere helft 
t.b.v. het volksgezondheidsonderzoek (voor zover deze 
probleemgebieden in analytisch-chcmisch opzicht zijn 
te scheiden). Volgens een andere doorsnede is (en 
wordt) de LOC-capaciteit verdeeld over toegepast 
onderzoek (gevraagd) respectievelijk ontwikkelings¬ 
onderzoek (zelf geïnitieerd) ongeveer in de verhouding 
4:1. De onderwerpen van het RIVM/LOC-ontwikke-
lingsonderzoek vloeien enerzijds voor uit het actuele 
gevraagde onderzoek, anderzijds uit anticipaties op 
analysevragen die in de nabije toekomst zijn te ver¬ 
wachten. Voornaamste klanten binnen het RIVM t.b.v. 
het mileu-onderzoek waren in 1988: IEM/MOD (ad 
hoc inspectie-onderzoek HIMH), LBG en EMD (bo¬ 
dem, stoffen, water, drinkwater). "Kleinere klanten" 
waren: BPB, LLO, LAE, LCM en NVIC (basis¬ 
documenten, regenwater, afvalstoffen, dierlijke en hu¬ 
mane materialen). De gevraagde informatie betrof 
hoofdzakelijk de identiteit en/of het gehalte van bestrij¬ 
dingsmiddelen, industriële contaminanten en andere 
(milieu)toxische verbindingen voorkomend in diverse 
matrices (grond, water, slib, bloed, etc.). De belangrijk¬ 
ste klanten op het terrein van het volksgezond¬ 
heidsonderzoek waren HIL/GHI (pesticiden, PAK's, 
PCB's, dioxinen en dibenzofuranen in gewassen, le¬ 
vensmiddelen en moedermelk), VHI (analyse van ana-
bolica en antibiotica in dierlijk en humaan materiaal 
t.b.v. ARO) en GHI (analyse van biopolymeren t.b.v. 
G W , LBV, BAC). Een kleiner beslag op LOC werd 
gelegd door BFT en EP1 (kwalitatieve en kwanti¬ 
tatieve analyse van diverse verbindingen o.a. in het 
kader van metaboliet-ondcr/.ock). 

De term "capaciteit" wordt bij de voorbereiding en besluitvorming rond 
de MAP'S bi bet algemeen slecht* gehanteerd in de betekenis van perso¬ 
nele intet (in fantallen mensweken). Nog onvoldoende wordt onderkend 
dat voor de uitvoering van de geprogrammeerde onderzoeksprojecten ook 
voldoende instrumentele capaciteit beschikbaar moet zijn en wel even¬ 
eens op structurele basis. 

Produktie 

In 1988 zijn door LOC-medewerkers als auteur of co-
auteur 32 RIVM-rapporten en 31 publikaties geprodu¬ 
ceerd, zowel betreffende analytisch-chcmisch onder¬ 
zoek van diverse materialen als op het gebied van de 
ontwikkeling van analytische methoden en technieken. 
Voorts werden 273 briefrapporten met analytische re¬ 
sultaten naar opdrachtgevers verzonden. Daarnaast 
werden 38 voordrachten en posters gepresenteerd bij 
nationale en internationale symposia. In Tabel I is de 
produktie in termen van soorten en aantallen analyses 
weergegeven. Figuur 1 laat de toename in de produk¬ 
tie van rapporten en publikaties in afgelopen vier jaren 
zien. 

In het kader van (veelal urgent) ad-hoc onderzoek 
in opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne zijn 
grote aantallen drink- en regenwatermonsters alsmede 
enkele zeewatermonsters onderzocht op het voorko-
nen van pesticiden (o.a. bentazon, atrazine en 
simazine). De resultaten werden in samenwerking met 
IEM en LLO gerapporteerJ. Adequate informatie kon 
voorts worden geleverd op vragen van de inspectie 
o.a. betreffende dioxines in de Westerschelde, gif in de 
bodem bij Alphen aan de Rijn, afvalolie en olieproduk-
ten in bodemmateriaal, verontreinigd mineraalwater en 
dioxines in snijolie. 

Het omvangrijke project "Inrichting bodemmeet¬ 
net" (kwantitatieve bepaling van 23 organochloorbe-
slrijdingsmiddelen en 10 PCB's in 320 bodemmon¬ 
sters) werd nagenoeg afgerond. Gebleken is dat de bij 
dit onderzoek gehanteerde indicatiewaarde van 10% 
van de A-waarde (Interimwct Bodemsanering) voor 
een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen in meer 
dan de helft van de monsters werd overschreden, het¬ 
geen veel extra werk (verificatie) met zich meebracht. 
Het project "Onderzoek naar het voorkomen van be¬ 
strijdingsmiddelen en industriële contaminanten in moe¬ 
dermelk" (kwantitatieve bepaling van 10 organochlo-
orbestrijdingsmiddelen en 22 PCB's in 300 monsters 
en van 17 dioxinen/dibenzofuranen in een tiental meng-
monsters) ondervond vertraging door diverse tegen-
vallcTS in de apparatuursfecr. Bij de uitvoering van het 
project "Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater" 
(voortgezet in 1989) is door een vacature die pas in de 
loop van 1988 is vervuld een achterstand ontstaan. 

De laatste hand werd gelegd aan een nieuwe edi¬ 
tie van de bundel "Analytical Methods for Residues of 
Pesticides in Foodstuffs". Deze vijfde editie zal begin 
1989 aan DGVZ worden aangeboden. 

Onderzoek naar de beschikbaarheid van dioxines 
in de rat leverde nieuwe toxicologisch interessante ge¬ 
gevens op. 

Het onderzoek naar de gezondheidsaspecten van 
organische microverontreinigingen heeft goede resul¬ 
taten opgeleverd, mede door de prima samenwerking 
met medewerkers van EMD. Analytisch onderzoek 
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Tabel 1 

LOC-analyse-produktie in 1988 

soorten 
organische verbindingen 

gem. aantal 
componenten 
per monster 

aantal 
analyses 

aantal 
analyse¬ 
resultaten 

bestrijdingsmiddelen 
(o.a. bentazon, triazines, 
fosforesters, carbamaten) 
industriële contaminanten 
(o.a. PAK's, PCB's, anilines, 
chloorfenolcn, olie) 
dioxines, dibenzofuranen 
mutagenenen carcinogenen 
anabolica 
diergeneesmiddelen 

15 

17 
2 
2 
1 

2 252 

1424 

19331 

21495 

101 
150 
190 
80 

1717 
300 
380 

80 

totaal 4 197 43 303 

soorten monsters (matrices): 
drink-, regen-, grond- en oppervlaktewater, bodemmateriaal, chemisch afval, groenten en fruit, humaan en dier¬ 
lijk materiaal. 

kostprijs per analyse 
variërend van f 100,- voor IR-identificatie van een standaard tot f 4500,- voor een uitgebreide analyse van een 
monster op dioxines en dibenzofuranen. 

^-mK^;«v*y.->:rw«',i«w^ 

Figuur 1 

Aantal publikalies en rapporten, per jaar, van het 
Laboratorium voor Organisch-analytische Chemie 
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m.b.v. FT/IR en GC/MS van synthetische produkten, 
derivaten van sulfonamidcn, anabolica en vaccin¬ 
grondstoffen (GMP) heeft tot bruikbare resultaten 
geleid. 

Ontwikkeling van nieuwe methoden en werkwijzen 

Met grote inzet en met succes is gewerkt aan de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe werkwijzen 
voor de analyse van bestrijdingsmiddelen in milicumon-
sters (o.a. drink- en regenwater, bodemmonsters), in 
gewassen en in moedcrwclk. In het kader van de 
ontwikkeling van efficiënte monstervoorbewerkings-
methoden door koppeling van vloeistof- en gaschro-
matografie (LC-GC) werd een 'concurrent solvent 
evaporation interface' voor HPLC met GC-ECD gere¬ 
aliseerd. Een eerder door ons ontwikkelde methode 
voor homogenisering van 7.cer heterogene bodemmon¬ 
sters door cryogenc vermaling werd verder geoptimali¬ 
seerd. Voor de congcncer-spccificke bepaling van 
PCDD's en PCDF's in vctmonslcrs (humaan vet, moe¬ 
dermelk) is een snelle clean-up procedure ontwikkeld, 
waarbij g-bruik wordt gemaakt van de selectieve ad-
sorptie-eigenschappen van een bepaalde actieve kool. 
Voor de analyse van dioxines werd een nieuwe MS-
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MS-mcthode ontwikkeld en toegepast. Het project 
"Ontwikkeling van een lab. rcbot voor geautomati¬ 
seerde PCB-analyse" (in samenwerking met LLO) 
vordert gestaag, hoewel vertraging is ontstaan door 
problemen bij de fabricage en aansluiting van perifierc 
apparatuur. Een nieuw type interface (FRIT-FAP) 
voor vloeistofchromatografk-massaspectrometrie (LC-
MS) werd geïnstalleerd en beproefd. Eerste experi¬ 
menten tonen aan dat met deze nieuwe techniek een 
doorbraak is bereikt voor de LC-MS-analyse van 
biopolymeren op nanogram-niveau. 

Als onderdeel van het project "Invoering Good 
Laboratory Practice (GLP) en Quality Assurance 
(QA)" werden enige tientallen Standard Operating Pro¬ 
cedures (SOPs) voor het uitvoeren van analyses en 
het bedienen van analyse-instrumenten opgesteld en 
door het Bureau Kwaliteitsgarantie goedgekeurd. 

Computertoepassingen 

Waar informatie wordt geproduceerd zijn de huidige 
revolutionaire ontwikkelingen in de informatietechnolo¬ 
gie van wezenlijke betekenis. Steeds verdergaand ge¬ 
bruik van computers is aan de orde in alle stadia van 
de ontwikkeling, toetsing en toepassing van analyse¬ 
methoden, alsmede voor de verwerking, interpretatie, 
presentatie en beheersing van de aanzienlijke informa¬ 
tiestromen binnen LOC. Effecten van computertoe¬ 
passingen in LOC zijn: 
- effectiever en efficiënter voldoen aan de eisen be¬ 

treffende de veiligheid van werken 
- verbetering en beheersing van de kwaliteit van 

onderzoeksmethoden en -resultaten (o.a. volgens 
GLP-richtlijncn) 

- verhoging van de gemiddelde produktie per mensuur 
- uitvoering van taken die zonder computer niet reali¬ 

seerbaar zouden zijii, zoals het verwerken en inter¬ 
preteren van de grote hoeveelheden meetresultaten, 
geproduceerd door de analyse instrumenten. 

De invoering van grafische personal computers met 
gebruikersvriendelijke applicaticprogramma's voor 
geïntegreerde verwerking, interpretatie en presentatie 
van gegevens en informatie heeft niet alleen geleid tot 
een significante toename in de produktiesnelheid van 
rapporten en publikaties, maar ook tot een verbetering 
van de kwaliteit ervan. 

Met de realisatie van de eerste fase van een labo-
ratoriurn-informatie-rnanagement-systcem (LIMS), 
o.a. via een lokaal computernetwerk, is in 1988 een be¬ 
gin gemaakt. 

Vraag en aanbod in 1989 

Voor 1989 tekent zich het volgende behoeftenpatroon 
af: 
- toenemende vraag naar analytisch onderzoek van 

pesticiden, PAK's, PCB's, dioxinen, dibenzofuranen 
en andere industriële contaminantcn met name in 
water en bodemma'.criaai, in het kader zowel van in¬ 
spectie-opdrachten als van meetnetten 

- nieuwe vragen naar analyses van milieutoxischc 
verbindingen in dierlijk materiaal (o.a. vis en zee¬ 
honden 2) 

• toenemer.de behoefte aan nieuw te ontwikkelen 
methoden voor screening van mulu'-componenten-
systemen, met name de identificatie en kwantifice¬ 
ring van polaire bestrijdingsmiddelen in drink-, bo¬ 
dem- en oppervlaktewater 

- blijvende vraag naar de ontwikkeling van analyse¬ 
procedures voor de bepaling van tientallen bestrij¬ 
dingsmiddelen en industriële contammanten, nodig 
geacht voor het inspectie-onderzoek, eveneens no¬ 
dig i.v.m. de referentietaak 

- groeiende vraag naar de ontwikkeling resp. uepas-
sing van analysemethoden (vnl. GC-MS, LC-MS, 
GC-IR, MS/MS) voor identificatie, confirmatie, 
structuuropheldering en kwantificering van laag- en 
hoogmoleculaire verbindingen in biologische matrices 

- herhaalde vraag naar validatie van analytisch-che-
mische methoden en procedures voor bodemonder¬ 
zoek. 

Geconstateerd moet worden dat ook voor 1989 de 
vraag naar LOC-diensten de beschikbare capaciteit 
overtreft. 

1 In het kader van het voorgenomen onderzoek naar mogelijke oorzaken 
van d: recente zeehondensterfte is door dr.A.D.M.E.Qnerhaus (BAI) 
een beroep gedaan op het LOC voor het analyieren (vanaf 1919) van ver¬ 
scheidene pesticiden en industriële containiiuuiten in zeehonden- en visma-
teriaal. Dit project zal naar alle waarschijnlijkheid door de EEG worden 
gefinancierd. 

Laboratorium voor 
Anorganische Chemie (LAC) 
A.W.Fonds 

Conform de taakstelling van het laboratorium, als cen¬ 
trale faciliteit op het gebied van de analytische en fysi¬ 
sche chemie van anorganische verbindingen, werd het 
overgrote deel van de beschikbare capaciteit besteed 
ten dienste van milieukwalitcitsmeetnetten en vele an¬ 
dere projecten op milieugebied. Daarnaast werd, zoals 
altijd, een bescheiden bijdrage geleverd ten behoeve 
van de controle van vaccins. 

De dienstverlening ten behoeve van het milieu¬ 
onderzoek omvatte zeer uiteenlopende aspecten. Zo 
werd een wezenlijke bijdrage geleverd aan het docu¬ 
ment "Zorgen voor Morgen", waarbij ook de nodige 
activiteit op het gebied van voordrachten werd ver¬ 
richt. Ook aan de voor het stoffenbeleid belangrijke ba¬ 
sisdocumenten werd een belangrijke bijdrage gele¬ 
verd, zowel inhoudelijk als in de projectleiding. Boven¬ 
dien leidden enkele "witte vlekken" in deelgebieden tot 
extra onderzoek. Zo werd ten behoeve van het basis-
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document Fluoride een simulatie-onderzoek gedaan 
naar de mobilisatie van fluor uit klei in een koeiemaag. 
Bij het opstellen van het basisdocument Chroom bleek 
in de literatuur een ernstige lacune te bestaan over het 
voorkomen van zeswaardig chroom in luchtstof, ter¬ 
wijl dit juist, toxicologisch gezien, al in zeer lage con¬ 
centraties van grote betekenis zou kunnen zijn. Een 
snel gestart onderzoek leidJe tot de conclusie dat de 
analyse van lage concentraties Cr(VI), ook naast hoge 
concentraties Cr(III), goed mogelijk is, maar dat valen-
tieveranderingen bij de monstemamc moeilijk te voor¬ 
komen zijn. 

Het onderzoek van afvalstoffen richtte zich, even¬ 
als in voorgaande jaren, hoofdzakelijk op hel uitloogge-
drag, waarbij nu in samenwerking met LAE ook aan¬ 
dacht werd besteed aan organische stoffen. Bovendien 
werd door het intensievere handhavingsbeleid steeds 
meer een beroep gedaan op de desbetreffende afde¬ 
ling door verscheidene inspecties Milieuhygiëne. Hier¬ 
bij ging ook de vraag naar contra-expertise meespelen 
omdat vele particuliere laboratoria betrokken zijn ge¬ 
raakt bij onderzoek op het gebied van afvalstoffen. 
Ook op ander gebied werd door de milieu-inspecties 
een beroep gedaan op het laboratorium, bijv. bij het ni-
traatonderzoek in particuliere drinkwatervoorzienin¬ 
gen, bij lokale verontreiniging van de buitenlucht en bij 
het gassen van woningen. 

In vervo'g op 1987 werd ook nu weer de nodige 
aandacht aan het drinkwateronderzoek besteed. In het 
kader van een wetenschappelijke vergadering werd 
gerapporteerd over het jaarlijkse drinkwateronderzoek 
voor de Hoofdinspectie Milieuhygiëne. Met het oog op 
de mogelijke toepassing van chloordioxyde werd een 
omvangrijke studie naar de analytisch-chemische be-
palingsmogelijkheden afgerond. Op het gebied van de 
vcrvalprodukten chloriet en chloraat is het onderzoek 
nog niet geheel afgesloten. 

Behalve aan onze reguliere bijdrage aan de meet¬ 
netten in de vorm van vrij grote aantallen analyses 
werd ook ruime aandacht besteed aan internationale 
contacten op het gebied van lucht- en regenwater-
onderzoek in het kader van ECE-EMEP, WMO, VDI 
en het EPA-RIVM-project Atmospheric Acidity. Ook 
werden bijdragen geleverd aan een werkgroep van de 
Parijse Commissie (bctr. het verdrag tot bescherming 
van de Noordzee) en de bijeenkomsten van twee be¬ 
langrijke ISO-commissies en/of de daaronder ressor¬ 
terende werkgroepen, namelijk TC 146 Air Quality en 
TC 147 Water Quality. 

Het eigen onderzoek richtte zich, zoals in voor¬ 
gaande jaren, voornamelijk up methode-ontwikkeling, 
waarbij vooral op het gebied van de mctaalspecialie 
langzamerhand aanzien in de wetenschappelijke we¬ 
reld is bereikt. Met LBG en EMD zijn nu contacten 
gelegd om tot operationele activiteiten op dit gebied te 
komen. Niet onvermeld mogen blijven de inspanningen 
van het laboratorium op het gebied van Good Labora¬ 
tory Practice en de verdere automatisering van analy¬ 
semethoden. In het laatste geval speelde ook de in 

hoofdsector III ingezette, gezamenlijke ontwikkeling 
v=n een laboratorium-informatie-managementsysteem 
(LIMS), waaraan LAC een wezenlijke bijdrage le¬ 
vert, een belangrijke rol. 

Aan het eind van het verslagjaar werd de aan¬ 
schaf van een plasmabron-quadrupool-massaspcctrom-
eter gerealiseerd. Dit betekent een behoorlijke ver¬ 
sterking van het geautomatiseerde analytische poten¬ 
tieel van LAC op het gebied van multielementtech-
nieken. Samen met de ook door belangrijke investerin¬ 
gen versterkte ionchromatografic zal in de toekomst 
deze apparatuur het grootste deel van de werklast ten 
behoeve van de meetnetten moeten dragen. 

Figuur 1 

Aantal bepalingen, publikaties en rapporten, per jaar, 
van het Laboratorium voor Anorganische Chemie 
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In figuur 1 zijn enkele produktiegegevens van het 
laboratorium in de jaren 1986 t/m 1988 in beeld ge¬ 
bracht. Daarbij wordt onder het aantal bepalingen ver¬ 
staan het totale aantal metingen van fysisch-chemi-
sche eigenschappen en bepalingen van concentraties 
van bestanddelen in monsters van allerlei aard. In het 
aantal rapporten en publikaties zijn begrepen alle ge¬ 
schriften waaraan door medewerkers van LAC ten¬ 
minste een substantiële bijdrage is geleverd. Het ver¬ 
schil in aantallen bepalingen tussen 1987 en 1988 is en¬ 
erzijds toe te schrijven aan een inhaal-effect in 1987 
(•/.ie de lage produktie in 1986, het jaar waarin het labo¬ 
ratorium werd verhui«d), anderzijds aan een tijdelijke 
vermindering van de vraag naar analyses met behulp 
van röntgenspectrometrie ten behoeve van de macro¬ 
stations van het meetnet luchtverontreiniging. 
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Laboratorium voor 
Lu:h:onderzoek (LLO) 
RJVI.van Aalst 

In het Laboratorium voor Luchtonderzoek wordt fy¬ 
sisch en chemisch onderzoek verricht ter ondersteu¬ 
ning van het milieubeleid op het gebied van de lucht¬ 
verontreiniging. Voor onderzoek naar effecten van 
luchtverontreiniging op mensen, het milieu en op mate¬ 
rialen wordt samengewerkt met diverse andere labora¬ 
toria binnen en buiten het RIVM. 

De belangrijkste taken van het laboratorium >.ijn: 
- de vaststelling van de luchtkwaliteit - voornamelijk 

door middel van het Landelijk Meetnet Lucht¬ 
kwaliteit 

- het uitvoeren van scenariostudies inzake de effecten 
van eventuele beleidsmaatregelen; hierbij wordt ge¬ 
bruik gemaakt van atmosferische verspreidings- en 
transportmodellen 

- technisch-wetenschappelijke ondersteuning van wet¬ 
en regelgeving. 

Eind 1988 telde het laboratorium 40 vaste medewer¬ 
ken; hiervan waren vier plaatsen vacant. Daarnaast 
werkten er vijf projectmedewerkers en enkele stagiai¬ 
res. De structuur van het laboratorium bleef in hoofd¬ 
zaak ongewijzigd; mede in verband met een algemene 
herstructurering van de laboratoria in hoofdsector UI 
werd de afdeling Informatiebeheer zelfstandig. In¬ 
gaande 1 december 1988 werd drs.S.Zwerver be¬ 
noemd tot projectleider mondiaal onderzoek RIVM en 
toegevoegd aan LLO. 

In 1988 kwam de renovatie van gebouw Z vrijwel 
gereed. Vanaf januari 1989 is het gehele laboratorium 
in dit gebouw gevestigd. 

Er verschenen in 1988 23 rapporten (mede) van 
LLO-medewerkers, en 22 publikaties. Er werden 47 
voordrachten gehouden op nationale en internationale 
symposia, congressen en workshops. Vijf workshops 
werden door medewerkers georganiseerd. Ongeveer 
100 telefonische verzoeken om informatie werden 
beantwoord. Daarnaast werd regelmatig informatie 
verstrekt aan pers, radio en TV. Vooral he: persbericht 
naar aanleiding van de presentatie van het verslag 
"Luchtkwaliteit 1987" trok veel aandacht van de me¬ 
dia. 

Vaststelling luchtkwaliteit en ondersteuning regelge¬ 
ving 

In juli verscheen het verslag "Luchtkwali'cit 1987". In 
dit breed verspreide (jaarlijkse) verslag wordt een 
overzicht gegeven van de luchtkwaliteit in Nederland 
en van de depositie van luchlverontreinigende stoffen 
naar bodem en water, in relatie tot de emissies. In 
januari was het verslag Luchtkwaliteit 1986 uitgeko¬ 

men; de rapportage-achterstand ontstaan bij de reor¬ 
ganisatie van het meetnet is aldus ingelopen. 

De informatie in deze verslagen is vooral ge¬ 
baseerd op de metingen in het vernieuwde Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit. Dit jaar kon de inrichting van 
13 verkeersstations in dit meetnet worden afgerond 
met drie stations in Eindhoven. De meting van ammo¬ 
niak en verzurende verbindingen werd operationeel op 
zes stations. Voorts werden de eerste monitors voor 
de metingen van radioactieve stoffen geïnstalleerd. De 
vervanging van monitors voor koolstofmonoxide is 
gaande, die voor ozon en stikstofoxide is in voorberei¬ 
ding. De bemonstering van regenwater in het Lande¬ 
lijk Meetnet Regenwatersamenstelling verloopt vanaf 
1 april met zogenaamde "wet-only" monsternemers, 
die alleen geopend zijn tijdens legen. In de periode 
april tot november werden extra regenvangers opge¬ 
steld voor onderzoek naar het voorkomen van polaire 
bestrijdingsmiddelen in regenwater, naar aanleiding 
van de "bentazon affaire" (zie deel III, mededelingen). 
In overleg met het Instituut voor Plantenziektenkundig 
Onderzoek werd het meetnet voor biologische effect¬ 
en van luchtverontreiniging ingrijpend herzien. Signa¬ 
lerende metingen van schade aan voor luchtverontrei¬ 
niging gevoelige gewassen worden per 1-1-1989 ge¬ 
staakt. Er wordt toegewerkt naar monitoring van 
ecosystemen middels representatieve indicatorplanten. 

In het kader van een Memorandum of Understan¬ 
ding zegde Minister Nijpels de inrichting toe van een 
meetstation voor luchtverontreiniging in Polen. Na 
grondig vooroverleg werd door LLO in samenwerking 
met poolse instituten en instanties de realisatie in gang 
gezet. Het volautomatische station, dat via publieke 
telefoonlijnen dagelijks verbonden is met het RIVM en 
met de poolse instanties, zal in september 1989 gereed 
zijn. Realisatie van een soortgelijk station in Hongarije 
is thans ter sprake. Een groep portugese medewer¬ 
kers van het milieuministerie van dat land ontving een 
cursus inrichting en beheer luchtmeetnetten. 

De data-acquisitie en datapresentatie (Viditel, Tele¬ 
tekst) van het meetnet werd op een nieuw computer¬ 
systeem overgezet, waarmee de kwaliteit weer voor 
langere tijd is gewaarborgd. Aan de ontwikkeling van 
het Reken- en Informatiesysteem Luchtverontreiniging 
werd krachtig gewerkt; de opbouw van een database, 
die behalve gegevens uit het eigen meetnet ook ge¬ 
gevens van anderen en modelresultaten omvat, vor¬ 
dert goed. Met het KNMI kwam een rechtstreekse 
dataverbinding tot stand voor gegevensuitwisseling, on¬ 
dermeer van meetnetgegevens, meteoprognoses op 
europesc schaal en radioactivitcitsmcclgcgcvcns. Een 
automatische dataverbinding met duitsc en bclgischc 
meetnetten is in voorbereiding. 

Het belangrijkste aandachtpunt in de regelgeving 
was ongetwijfeld de luchtverontreiniging door verkeer, 
vooral in steden. Provincies en gemeenten kregen de 
beschikking over een in samenwerking r.ict TNO 
ontwikkeld model (CAR) voor de beschrijving van de 
luchtkwaliteit in straten als gevolg van emissies van 
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wegverkeer. Inventarisaties met dit model (stads-
milicukaarten) en op basis van de resultaten van de 
stadsverkeersstations wijzen uit dat de gestelde 'ucht-
kwaliteitseisen in drukke steden veelvuldig worden 
overschreden. De rapportage van provincies en ge¬ 
meenten in het kader van de AMvB-verplichtingen 
met steun van en via het RIVM begint vorm te krijgen. 

Een bijdrage werd geleverd aan het concept-lucht-
kwaliteitsbesluit benzeen. 

Modelstudies 

Modellen voor de beschrijving van concentraties en 
depositie van luchtverontreinigendc stoffen vormen 
een onmisbaar element bij het uitvoeren van beleids¬ 
studies. In het afgelopen jaar werd voor een reeks 
ontwikkelde modellen documentatie en publikatie af¬ 
gerond. Een flexibel calamiteitenmodel, direct opera¬ 
tioneel op regionale en europese schaal, kwam ge¬ 
reed. Een algemeen model voor gemiddelde concen¬ 
traties en deposities voor prioritaire stoffen werd 
bruikbaar gemaakt voor gebruik door derden. Een mo¬ 
delstudie voor gemiddelde concentraties van ozon 
werd gerapporteerd en gepubliceerd. De modellering 
van de verzurende stofgroepen N H J , NO* en SO» mid¬ 
dels één model werd tot stand gebracht. Nieuwe 
ontwikkelingen betreffen modellering van luchtveront¬ 
reiniging in steden, en ontwikkeling van een model 
voor de mondiale troposfeer, waarbij ook UV-straling 
speciale aandacht kreeg. Er werd deelgenomen aan 
modelvergelijking op het gebied van zeevervuiling van¬ 
uit de lucht. 

Ontwikkeling en implementatie van meetmethoden 

De evaluatie van CO-monitoren kon juist voor de ver¬ 
bouwing worden afgerond. Het onderzoek ter selectie 
van nieuwe ozonmonitoren is gestart. Selectie en ont¬ 
wikkeling van diverse automatische slofmcclappara-
luur (zwarte rook. B-stof en b-scai) kwam gereed. 
Een studie voor de EG inzake evaluatie van appa¬ 
ratuur voor metingen van stof met een zeer breed 
groottespectrum (WRAC) werd succesvol afgeronJ 
en resulteerde in een vervolgopdracht. Het onderzoek 
van zuur aerosol in samenhang met een epidemiologi¬ 
sche studie van LUW, RUG en US-EPA werd voort¬ 
gezet. Een prototype van automatische meetappara¬ 
tuur voor (zeer) vluchtige organische componenten 
kwam gereed. Aan de calibratie-eenheid wordt nu nog 
gewerkt. Diverse prioritaire stoffen, ondermeer ben¬ 
zeen, kunnen ook met deze apparatuur worden bemon¬ 
sterd. Bijgedragen werd aan de infrastructurele verbe¬ 
tering van organische en anorganische analyscprocc-
dures middels robotisering van monstemamevoorberei-
ding en ontwikkeling van laboratoriuminforrnatie-man-
agement-systemen. Het remote-sensing-onderzock 
werd geconcentreerd op LIDAR-methoden. Windlidar-
onderzock werd succesvol afgerond. De NO2-dial-
mcctaulo werd beproefd bij diverse bedrijven en in 

verkeerssituaties. Een systeem voor profielmeting van 
ozon in de troposfeer wordt gebouwd. 

Themagericht onderzoek 

Verzuring 
Verbeterde kartering van depositie van verzurende 
stoffen en stikstofverbindingen op de nederlandse bo¬ 
dem en op natuurgebieden werd uitgevoerd. Het on¬ 
derzoek naar droge depositie middels een pilot-station 
voor monitoring werd voortgezet en de resultaten wer¬ 
den geïnterpreteerd. 

Verspreiding 
Bijdragen werden geleverd aan de basisdocumenten 
Fluoride, PAK en Cr. 

Klimaatverandering en mondiale luchtverontreiniging 
Ontwikkeling van een twee-dimensionaal model van 
de mondiale troposfeer werd gestart. Na een definitie¬ 
studie werd begonnen met de bouw van een meet¬ 
systeem voor profielen van ozon in de onderste 15 km 
van de atmosfeer. Het meetstation Kloosterburen 
werd ter beschikking gesteld voor troposfeeronder-
zoek in europees verband (EUROTRAC). Bijgedragen 
werd aan de coördinatie voor europees onderzoek van 
stratosferisch ozon in EG/EFTA-vcrband. Een defini¬ 
tiestudie voor monitoring van UV-B-straling werd ge¬ 
start. 

Laboratorium voor Stralingsonderzoek 
(LSO) 
C.van den Akker (wnd.) 

Ook in 1988 is er nog geen duidelijkheid ontstaan ten 
aanzien van het aantrekken van een nieuw laborato¬ 
riumhoofd. Noch een normale sollicitatieprocedure, 
noch het speciaal zoeken van een expert door een or¬ 
ganisatiebureau heeft een voor de directie bevredigen¬ 
de kandidaat opgeleverd. Als waarnemend hoofd heeft 
dr.ir.B.C.J.Zoeteman, in verband met zijn benoeming 
bij DGM, op 1 juni deze functie overgedragen aan 
dr.ir.C.van den Akker (tevens hoofd CWM) in af¬ 
wachting van een definitieve oplossing. Het gevolg van 
deze situatie is geweest dat ook in 1988 er extra be¬ 
roep werd gedaan op de andere leden van de LSO-
staf. 

De aantrekking van nieuwe medewerkers in het 
kader van de voorbereiding van een grotere paraat¬ 
heid van LSO in gevallen van nucleaire calamiteiten is 
in 1988 gerealiseerd. Zes nieuwe medewerkers kon¬ 
den worden verwelkomd in de loop van het jaar. 
Tevens werd in de vacature, die was ontstaan door 
het vertrek ir.J.F.Stoutjcsdijk, cen nieuw hoofd voor de 
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afdeling Radio-ecologie benoemd. Hiermee vond een 
aanzienlijke vernieuwing van LSO plaats, waarmee 
het mogelijk is de nieuwe taken van het laboratorium 
aan te pakken. Overigens versterkt dit het gevoelen 
dat een herbezinning op de structuur en het program¬ 
ma van LSO op korte termijn wenselijk is, mede in het 
kader van het voornemen om het laboratorium in de 
komende jaren in zijn geheel naar het Cohen-gebouw 
te laten verhuizen. Een aanzet tot deze discussie werd 
eind 1988 gegeven. Deze herbezinning is ook nodig om 
LSO beter te laten aansluiten bij de blauwdrukstruc-
tuur, die aanvaard is als leidraad voor de indeling van 
de compartimentslaboratoria van Hoofdsector UI. De 
herbezinning op het werkprogramma is bovendien bin¬ 
nenkort nodig omdat in 1989 het vijfjaren-programma 
van het onderzoek op het gebied van de stralingsbe¬ 
scherming in europees verband afloopt en in de loop 
van 1989 dus een verzoek kan worden verwacht van¬ 
uit Brussel om voorstellen in te dienen voor projecten 
in de periode 1990-1994. Afstemming van dit onder¬ 
zoek op de wensen van VROM en WVC is een eerste 
vereiste voor een harmonieus onderzoeksprogramma. 

Wat betreft de huisvesting is in 1988 het radionucli-
denlaboratorium in het Cohen-gebouw (A6) in gebruik 
genomen. De stralingsbeschermingsdienst en de afde¬ 
ling Radio-ecologie zijn hier reeds ingetrokken. Tevens 
zijn voorbereidingen getroffen om ook de afdeling Ra-
diochemie hierin te huisvesten in 1989. Overigens is 
het de bedoeling dat uiteindelijk het hele LSO uit ge¬ 
bouw Sr in het Cohcn-gcbouw wordt ondergebracht. 

Milieu-onderzoek 

Diagnose en prognose 
Wat betreft controle van het milieu op radioactiviteit is 
in het verslagjaar naast de regelmatige meting van wa¬ 
ter, neerslag en lucht aanzienlijke vordering gemaakt 
met betrekking tot de realisering van het Landelijk 
Meetnet Radioactiviteit. De hiervoor benodigde meet¬ 
apparatuur is aangeschaft en getest. Ten behoeve van 
de gegevensverwerking via het communicatiesysteem 
van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit is de beno¬ 
digde programmatuur ontwikkeld, getest en geïmple¬ 
menteerd. In alle zogenaamde macrostations is de ap¬ 
paratuur ingebouwd. In enkele hiervan is deze tevens 
volledig aangesloten zodat aan het eind van het jaar 
de data van deze stations on-line de computer van het 
LSO bereikten. 

De totaalrapportagc van stralingshygiënischc ge¬ 
beurtenissen en de daaruit resulterende bevolkingsdo¬ 
sis, in het kader van het project Stralingshygiënischc 
verslaglegging, heeft geleid tol een tweede concept-in-
terimrapport. Tevens werden elementen hieruit ge¬ 
bruikt voor het achtergronddocument Zorgen voor 
Morgen. 

Ten behoeve van de voorspelling van de risico's 
van de ondergrondse opslag van radioactief afval wer¬ 
den in samenwerking met LBG en ECN de dosiscon¬ 
sequenties berekend met een uit Engeland afkomstig 
en aangepast model, het z.g. BIOS-model. 

De experimenten op de lysimeters in Wageningen 
werden voortgezet ten behoeve van inzicht in het op 
langere termijn (in de loop van enige jaren) beschik¬ 
baar zijn van radionuclidcn uit de bodem voor opname 
in voedingsgewassen en het nemen van eventuele te¬ 
genmaatregelen bij calamiteiten. 

In nauwe aansluiting op onderzoek uit het recente 
verleden werd gewerkt aan een serie experimenten 
op het gebied van het gedrag van radionucliden in de 
diepe ondergrond, met name de mobiele nuclidenfrac-
ties van plutonium, americium en neptunium en de rol 
van organisch materiaal als adsorberend medium voor 
deze nuclidcn. 

Normstelling en regulering 
In 1988 is LSO nauw betrokken geweest bij de voor¬ 
bereiding - door VROM en SoZaWc - van de Beleids¬ 
notitie Normstelling in de Stralingshygiëne (BNS). 
Naast deelneming aan de projectgroep en klankbord¬ 
groep weiden twee deelprojecten uitgevoerd. Een 
deelproject handelde over milieukwalitcitseisen te stel¬ 
len aan de besmetting van het milieu met radioactieve 
stoffen teneinde de stralingsdosis beneden de gestelde 
limieten te houden. Hu andere was een literatuur¬ 
onderzoek om de stelling te onderbouwen dat, wan¬ 
neer de bevolkingsdosis beperkt wordt gehouden 
onder de gestelde limieten, planten, dieren en ecosyste¬ 
men geen schadelijke gevolgen van straling zullen 
ondervinden. 

In het kader van het onderzoeksprogramma van 
de EG werd verder gewerkt aan vergelijking van stra¬ 
lingseffecten van gamma-straling en ultraviolette stra¬ 
ling (UV). Dit onderzoek leidt tot interessante resulta¬ 
ten die inhouden dat de lineaire extrapolatie naar lage 
doses voor de effecten van UV op fundamentele 
gronden niet zo vanzelfsprekend is als voor de effec¬ 
ten van gammastraling. 

Handhaving 
Ook in dit verslagjaar is in nauw overleg met DGM in 
het kader van het project Kcmongcvallenbestrijding 
(PKOB) gewerkt aan een grotere paraatheid in on¬ 
gevalssituaties. Dit gebeurt vooral in de werkgroep 
Technische Informatie van het PKOB. 

Computerapparatuur voor het Informatie- en Doku-
mentatiecentrum is aangeschaft en enige voorstudie 
met betrekking tot de opzet en omvang is verricht. Op 
basis hiervan is in overleg met de opdrachtgever 
besloten om een extern bureau in te schakelen voor 
het uitvoeren van cen definitiestudie voor dit omvang¬ 
rijke project, waarbij de werkgroep Technische Infor¬ 
matie van het PKOB actief betrokken zal worden. Bij 
een aantal kerncentrales in Nederland en in de grens¬ 
gebieden zijn omgevingsmetingen verricht met ther-
moluminesccntic-dosimctric en, ter controle, exposie-
tempometingen met cen hogcdrukionisatiekamcr. Ook 
aan de aanschaf, aanpassing en inbouw van appa¬ 
ratuur van de mectwagens is de nodige aandacht be¬ 
steed, zodat begin 1989 drie mectwagens inzetbaar 
zullen zijn. 
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De reguliere metingen ter controle van het milieu 
en de lozingen door keminstallaties werden voort¬ 
gezet Met name werd in het begin van mei aandacht 
geschonken aan de radioactiviteit van luchtstof dat 
afkomstig was van de Sahara en waarin een ver¬ 
hoogde radioactiviteit van natuurlijke oorsprong voor¬ 
kwam. In 1988 werd bovendien een onderzoek af ge¬ 
sloten naar de radioactiviteit van bronwater. 

Behalve deze projectmatige activiteiten is gedu¬ 
rende het verslagjaar ook aan enkele ad hoc zaken 
tijd besteed. Zo is het laboratorium in het algemeen en 
de afdeling Alarmregelingen in het bijzonder nauw be¬ 
trokken geweest bij de KOSMOS 1900 operatie. Naar 
aanleiding van het overleg met het Ministerie van Bin¬ 
nenlandse Zaken aangaande de integratie van stra-
Imgsmcetneuen is een modelstudie gedaan naar signa¬ 
leringskans en -tijden als functie van de meetnetdicht-
heid. 

De rapportage van de metingen tg.v. het reactor¬ 
ongeval te Tsjemobyl werd afgerond met een tweede 
Tsjemobyl-rappon van de CCRX. De dosis bepaald in 
het eerste rapport behoefde slechts weinig bijstelling 
ondanks onverwacht verhoogde radioactiviteit in enige 
minder gebruikte voedingsmiddelen. Zo werd in het 
verslagjaar de nodige aandacht geschonken aan de be¬ 
smening van hcidchoning met radioecsium, die in en¬ 
kele gevallen de EG-norm voor voedingsproduktcn 
overschreed. 

In het kader van de EG werd onderzoek gedaan 
naar nieuwe inzichten (door de ervaringen na het reac¬ 
torongeval te Tsjemobyl) in de verspreiding van radio-
nuclidcn in bodem en planten en naar fundamentc'c as¬ 
pecten voor het vaststellen van noodrcfcrcnticnivcaus 
voor voedingsmiddelen. 

Volksgaondheidsonderzoek 

De activiteiten zijn dit verslagjaar geconcentreerd 
rond een drietal zwaartepunten: slralingsfysisch en do-
simetrisch onderzoek gericht op de medische toepas¬ 
singen van straling, de patientenbescherming en de 
medische opvang in calamitcitssituaties. 

Na de afronding van het onderzoek naar meettech¬ 
nieken met speciale ionisatickamers in hoog-cnergeti-
sche elcktroncnbundcis is door een belgisch-ncdcr-
landse commissie een concept-protocol opgesteld voor 
de elektronendosimctric in de radiotherapie. 

In samenwerking met het Laboratorium voor Stan-
daarddosimetrie van de RU te Gent en het NKI is een 
onderzoeksproject gestart naar het bepalen van geab¬ 
sorbeerde dosis bij orthovolt-rcmtgcnslraling. Dit onder¬ 
zoek vormt de afronding van een serie protocollen 
voor de bepaling van de dosis in medische bcstralings-
bundels. Tevens levert het project fysische kennis 
voor het ontwikkelen van kwalitcitsbcwakingsprogram-
ma's voor de medische radiodiagnostiek in het kader 
van het onderwerp paticntcnbcschcrming (EG-richt-
lijn). 

Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van 
mectstandaarden en calibraticmcthoden voor htt toe¬ 
passen van radioactieve bronnen in de brachylherapie. 
Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met kli-
nisch-fysici uitgevoerd. Vooral het ontwikkelen van 
meet- en rekenprocedures voor indium-192-bronnen 
heeft een hoge prioriteit binnen het project 

Dit verslagjaar is een nieuwe röntgenbestralingsin-
stallatie in gebruik genomen, waardoor het mogelijk ir 
zwaar gefilterde stralingskwaliteiten te realiseren. Dit 
is vooral van belang bij het experimentele onderzoek 
aan meetapparatuur l.b.v. stralingsbeschermingstoc-
passingen en metingen in het milieu. 

De evaluatie v s . correctiefactoren voor de pri¬ 
maire meetstandaard voor gammastraling van cobalt-
60 is voortgezet. De nadruk lag vooral op de bestude¬ 
ring van de spectrale encrgicvcrdeling van de cobalt-
refcrentiebundel m.b.v. modelberekeningen. 

In het .' jdcr van het PKOB is in samenwerking 
met het NVIC het project Medische Aspecten bij de 
blootstelling van de mens aan Ioniserende Straling 
(MAÏS) opgezet. De bijdrage van LSO is met name 
gericht op de ontwikkeling van berekenings- en meet¬ 
methoden voor het vaststellen van de stralingsdosis bij 
inwendige besmetting en het verbeteren van de instru¬ 
mentatie voor totale lichaamstcllingen ("whole body 
counting"). 

In opdracht van externe en inlcmc opdrachtgevers 
zijn 181 calibratics en 147 prccisiebestralingen ver¬ 
richt. In toenemende mate wordt een beroep gedaan 
op het LSO om proefdieronderzoek binnen het RIVM 
te ondersteunen. Het streven is erop gericht slralmgs-
fysische kennis ter beschikking te stellen van andere 
laboratoria in het RIVM en de onderlinge samenwer¬ 
king te versterken. 

Bijzondere activiteiten 

Stralingsbeschermingsdienst 
De Stralingsbeschermingsdienst besteedde veel tijd 
aan de organisatie van het werken in het nieuwe radio-
nuclidcnlaboratorium in bouwdeel A6 van het Cohcn-
gebouw, dat in 1988 geschikt werd voor het werken 
met radionuclidcn. De richtlijnen voor het werken met 
radioactieve stoffen binnen het RIVM zijn aangepast 
aan de nieuwe structuur met betrekking tot de stra¬ 
lingsbescherming. 

In gebouw R is een gamma-bcstralingsapparaat ge¬ 
plaatst ten behoeve van 1MB en CBV. 

In dit jaar hebben 24 RIVM-medcwcrkers gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid deel te nemen aan de 
cursus Veilig werken met radionuclidcn, niveau 5B, ter¬ 
wijl in totaal 8 personen de cursus Stralingsbescher¬ 
ming niveau 3 hebben gevolgd of nog volgen. 

Laboratoriumaulomaliscring 
De afdeling Laboraioriumautnmaliscring heeft in het 
verslagjaar bijdragen voor onderzoek en produktic 
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geleva-d aan ca. 13 laboratoria en diensten van het 
RIVM. 

Een grote inspanning is geleverd voor het LSO zelf 
ten behoeve van het te vonncn Informatiecentrum en 
het Landelijk Meetnet Radioactiviteit. 

Tevens kunnen genoemd worden het gereedko¬ 
men en in bedrijfstcllcn van een omvangrijk registratie-
en alarmeringsnetwerk voor produktie-apparatuur in 
het kader van GLP/GMP-cisen (Gebouw KI) en de 
voltooiing van een muHi-microproccssorsystecm voor 
de statusbewaking van aantal computers van het CCE. 

Laboratorium voor Afvalstoffen en 
Emissies (LAE) 
FXangewcg 

De taken van het LAE en de daarvoor beschikbare 
middelen 

Het werkterrein van het Laboratorium voor Afvalstof¬ 
fen en Emissies (LAE) bevindt zich in het begin van 
de causaliteitsketen die in milieuproblemen kan 
worden onderkend. Deze causaliteitsketen bestaat 
ruwweg uit drie onderdelen: 
- de maatschappelijke activiteiten die leiden tot uit¬ 

worp van verontreinigingen naar hel milieu 
- de verspreiding en omzettingen van deze verontreini¬ 

gingen in het milieu 
- de blootstelling aan de effecten van verontreinigin¬ 

gen op receptoren. 
Het LAE richt zich op het eerstgenoemde gedeelte 
van deze causaiiieiiskctcn waarbij afvalgas, afvalwa¬ 
ter en vooral afvalstoffen centraal slaan. Aan andere 
vormen van milieuverontreiniging zoals geluid, stank 
en straling wordt in het LAE geen aandacht ge¬ 
schonken. 

Het LAE heeft in 1988 getracht de diagnostische 
en prognoslischc aspecten van deze taak en de daar¬ 
uit voortvloeiende beleidsadvisering (intcrfacc-takcn) 
verder vorm en inhoud te geven. Zowel in het RIVM 
als geheel als ook in het LAE heeft het opstellen van 
de eerste nationale milieuverkenning "Zorgen voor 
Morgen" daarin een centrale plaats ingenomen. Dit 
onderzoek heeft geleerd dat een grotere nadruk moet 
worden gelegd op het voorkomen van het ontstaan 
van milieugevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor is be¬ 
gonnen met de opbouw van een netwerk van insti¬ 
tuten, zowel nationaal als internationaal, van waaruil 
het LAE bcleidsadviserend kan werken. 

Tegelijkertijd wordt een toename van de vraag 
naar ondersteuning met technologische kennis bij hel 
formuleren van uiivocringsgcrichic beleidsmaatregelen 
(bijvoorbeeld AMvB's) geconstateerd. Genoemd net¬ 

werk kan daarvoor wolden gebruikt. De bestaande ca¬ 
paciteit van het LAE is onvoldoende om deze taken 
naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Een drietal medewerkers heeft het LAE in 1988 
verlaten (JJ.Sluijmers, EJ.H.Vcrhagc en J.de Bats). In 
verband met de nog lopende afslankingsoperaüe 
konden deze medewerkers niet vervangen worden. 
Met het DGM is overeenstemming bereikt om de in 
de afslanking opgenomen sortccrinrichting te Amers¬ 
foort in een verzelfstandigde vorm te laten voortbe¬ 
staan. Er zullen nog enige taken betreffende informa¬ 
tieverzameling op het gebied van de vaste afvalstoffen 
aan het takenpakket van de sorteerinrichting worden 
toegevoegd. Naar verwachting zal c.e.a. in 1989 geëf¬ 
fectueerd worden. 

De diagnosefunctie van het LAE 

Het is de bedoeling van het LAE de metingen en regi¬ 
stralies van de hoeveelheid en samenstelling van de 
uitworp van gasvormige, vloeibare en vaste afvalstof¬ 
fen zoveel mogelijk door derden te laten verïchtcn. 
De centrale rol die het LAE zou moeten hebben bij de 
kwaliteitscontrole en verwerking van deze gegevens 
heeft nog weinig gestalte gekregen. De nadruk heeft 
sterk gelegen op de ontwikkeling van informatiesyste¬ 
men. 

Deze systemen functioneren thans nog los van el¬ 
kaar. Daarom is begonnen met het opzetten van een 
strategisch informatieplan gericht op de na te streven 
ontwikkelingen op langere termijn. 

Emissieregistratie 
In 1988 is een begin gemaakt met het installeren van 
delen van het Emissicrcgistraticbcstand op de RIVM-
computcr. Het betrof geaggregeerde gegevens van de 
2e ronde van de Emissicregistratie. Onderzocht is hoc 
deze gegevens met behulp van het database-manage¬ 
mentsysteem INFORMIX-SQL kunnen worden be¬ 
werkt. 

Informatiesysteem afvalstoffen 
Het InformalicvooT/.icningssystccm Afvalstoffen is in 
1988 in toenemende mate geoperationaliseerd. Ten be¬ 
hoeve van het thema Verwijdering in het rapport Zor¬ 
gen voor Morgen zijn overzichten gegenereerd van de 
vrachten aan zwarte lijstsloffcn in verschillende afval¬ 
stromen. Voor het strategische project Afval 2000 is 
een module ontwikkeld, waarmee per samenwerkings¬ 
gebied en per sbi-codc hoeveelheden afval berekend 
kunnen worden. De module "afvalverwcrkingsccnhc-
den" is gereed gekomen, waama gestart is met de om¬ 
vangrijke invocrwcrkzaamhcdcn. Daarnaast is het nc-
dcrlandstaligc litcratuurbcstand geoperationaliseerd. 
Een probleem blijft de ontwikkeling van een consis¬ 
tente indeling van de afvalstoffen. 

Informatiesysteem Technieken 
Gedetailleerde kennis van de stand van zaken met b--
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trekking tot bestaande, toegepaste en potentiële milieu¬ 
technologieën is zeer verspreid aanwezig in de litera¬ 
tuur, bij de overheid. Ir'! onderzoeksinstituten en bij het 
bedrijfsleven. Vanuit de centrale overheid (en daar¬ 
mee verbonden instellingen) en het bedrijfsleven be¬ 
staat de behoefte deze informatie gebundeld toeganke¬ 
lijk en toegesneden beschikbaar te hebben, teneinde 
onder meen 
- studies met betrekking lot het oplossen van milieu-

knelpunten te kunnen ondersteunen 
- inzicht te hebben in milieuproblecnivelden waarvoor 

nog geen geschikte milieutechnologieën voorhanden 
zijn en aldus cai basis ie hebben voor onderzoeks-
en ontwikkelinfsprogrammering en beoordeling van 
onderzoeksprojecten 

- kennis te hebben van de knelpunten en de witte 
vlekken bij de toepassing van de potentieel beschik¬ 
bare milieutechnologieën in de praktijk 

- nut meting en regelgeving te baseren op de actuele 
(milieu)technologische mogelijkheden. 

Onder milieutechnologie wordt zowel toegevoegde 
milieutechnologie verstaan als technologie die in het 
kader van preventie kan worden toegepast. 

Momenteel wordt door het LAE het Informatie¬ 
systeem Technieken (TT) ontwikkeld wiarin bovenge¬ 
noemde informatie wordt vastgelegd. Het TT is een 
systeem dat in de literatuur bekend is onder de naam 
Beslissingsondersteunend Systeem of Decision Sup¬ 
port System (BOS of DSS). De nadruk bij dergelijke 
systemen ligt op ondersteuning van besluitvormingspro¬ 
cessen; op efficiënte en effectieve wijze kunnen alter¬ 
natieve oplossingen opgevraagd en tegen elkaar afge¬ 
wogen worden. De informatie zal worden vastgelegd 
in techniekbeschrijvingen, zogenaamde monografieën. 
Verwacht wordt dat uiteindelijk het Informatiesysteem 
Technieken 200 a 250 monografieën zal bevatten. 
Eind 1988 is het definitiestudie-rapport van IT gereed 
gekomen. Op basis daarvan is aan een mformatica-bu-
reau opdracht gegeven het systeem verder te ontwik¬ 
kelen. Daarnaast is asm TNO opdracht gegeven een 
40-tal monografieën op te stellen. Verwacht wordt dat 
begin juni 1989 een eerste versie van het IT operatio¬ 
neel zal zijn. 

Informatiesysteem aandachtstoffen 
Ten behoeve van het bij het LAE gecoördineerde 
onderzoek naar de aandachtstoffen, die op de gelijk¬ 
namige lijst volgens de Wet milieugevaarlijke stoffer, 
staan, is een aanzet gegeven tot een registratie¬ 
systeem aandachtstoffen. Dit registratiesysteem moet 
in 1989 gereed komen en zal dan gegevens bevatten 
over de produklie, in- en uitvoer, verwerking in produk-
tcn, verhandelde hoeveelheden alsmede gegevens 
over afvalstromen en emissies. 

Informatiesysteem uitloging afvalstoffen 
Voor metalen zijn uitloogtoetsen ontwikkeld gericht op 
de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden van 
afvalstoffen als secundaire grondstof. De toepassingen 

van deze toetsen zijn door het LAE in samenwerking 
met het DGM benut ten behoeve van een getals¬ 
matige invulling van "anorganisJie" nonnen voor het 
Bouwstoffenbesluit. Gebruik wordt hierbij gemaakt 
van de door het LAE ontwikkelde database "MUIS" 
(Mammoet Uitloog Informatie Systeem). 

Meetmethoden 
Gezien de behoefte van het beleid om eveneens te ko 
men tot een "organische" invulling van normen bij het 
Bouwstoffenbesluit is gestart ne t de ontwikkeling van 
een standaard uitloogtest voor organische parameters 
uil anorganische matrices. Deze onr*vikke)mg is reeds 
geslaagd en gerapporteerd voor de zogenoemde 16 
EPA-PAK's. Met de ontwikkeling van de tcstproce-
durc voor de overige groepen van verbindingen is een 
aanzet gemaakt. Genoemd kunnen worden in dit ver¬ 
band "minerale oliën en "polychloorbifcnylen". 

De prognosefunctie van het LAE 

Reken en Informatiesysteem Milieuhygiëne (RIM) 
In 1988 is de tweede versie van het RIM, inclusief de 
gebruikershandleiding, gereed gekomen. Deze versie, 
RIM 2.0, is veel flexibeler dan de eerste. Ook is de re¬ 
kentijd aanzienlijk verkort. De uitvoerpresentatie is uit¬ 
gebreid met tabellen en grafieken, waardoor het 
mogelijk is op vele manieren (geaggregeerde) over¬ 
zichten te genereren van emissies en milieubestedin¬ 
gen. Het RIVM is in 1988 direct gekoppeld aan sub-
modcllen voor de prognose van het bezit en gebruik 
van personenauto's en vrachtauto's. 

In het kader van het project Afval 2000 is een re¬ 
kenmodel ontwikkeld waarmee prognoses en scena¬ 
rio's met betrekking tot preventie en hergebruik van 
afvalstoffen kunnen worden opgesteld. In het model 
worden op dit moment een tiental primaire afvalstoffen 
onderscheiden (waaronder huishoudelijk afval, bouw¬ 
en sloopafval, industrie-afval, zuiveringsslib en auto¬ 
wrakken) en een tweetal secundaire afvalstoffen 
(reststoffen afvalverbrandingsinstallaties en shredder-
afval). Met het model kunnen prognoses worden be¬ 
rekend van de hoeveelheid en samenstelling van de 
afvalstoffen. Deze prognoses kunnen geregionaliseerd 
worden naar provincie en samenwerkingsgebied. Te¬ 
vens kunnen met het model scenario's worden gege¬ 
nereerd om de consequenties te analyseren van pre¬ 
ventie- en vcrwerkingsmaatregclenen. De belangrijk¬ 
ste consequenties die worden beschreven zijn de mas-
sahoevcclheden bij de diverse verwerkingswijzen 
(verbranden en hergebruik), de verwerkingskosten en 
het ruimtebeslag van de hoeveelheid nog te storten 
afval. In de komende jaren zal het model verder uitge¬ 
breid en verbeterd worden. Hierbij wordt gedacht aan 
uitbreiding van het aantal afvalstoffen, koppeling met 
het RIM en het Informatievonrzieningssystcem Afval¬ 
stoffen en het opnemen van cen cmissiemodulc bij de 
diverse verwerkingswijzen. 
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BedrijfstakmodeUen 
Met behulp van de rekenmodellen voor bedrijfstakken 
kan woeden aangegeven tot welke resultaten men kan 
komen door het nemen van procesgetfücgreerde maat¬ 
regelen en/of door de toepassing van terugwinnir.{,v 
dan wel verwijderingstechnieken, in vele gevallen met 
een indicatie van de kosten. 

Na de studie met betrekking tot de galvanische in¬ 
dustrie, waarvoor inmiddels een tweede, engelstalige 
versie van het rekenmodel is ontwikkeld, is de farma¬ 
ceutische industrie onder de loupc genomen. Er is een 
specifiek model ontwikkeld voor de berekening van de 
uitworp naar lucht en water van oplosmiddelen. In de 
vorm van het Saneringsmodel (bcdrijfsmodcl) is een 
meer algemeen toepasbaar model in 1989 operationeel 
geworden. Dit gaat uit van deelstromen, waarbij de ge¬ 
bruiker allerlei combinaties van terugwi:mings- en ver¬ 
wijderingstechnieken daarop los kan laten. Resultaten 
in de vorm van emö/rachten en kosten worden gepre¬ 
senteerd. De veelheid van technieken maakt dat de 
verdere ontwikkeling (in samenhang met het Infor¬ 
matiesysteem Technieken) de komende jaren zal 
voortgaan. Op dit moment zijn die technieken inge¬ 
bracht die met name effectief zijn voor oplosmiddelen. 

Expertsystemen 
In samenwerking met TNO is een prototype ontwik¬ 
keld van een expertsysteem stortplaatsen. Hiermee 
kan bepaald worden welke technieken geschikt zij.; 
voor het verbeteren van de kwaliteit van percolatiewa-
ter van stortplaatsen van hoofdzakelijk huishoudelijk 
afval. Het belangrijkste dael van dit project was het 
opdoen van ervaring met dit type systemen. Het ligt in 
het voornemen deze ontwikkeling voort te zetten voor 
andere afvalverwerkingsprocessen zoals verbranden. 

Procesonderzoek 
Het in het LAE plaatsvindende procesonderzoek heeft 
niet alleen tot taak meer fundamentele kennis te ver¬ 
werven doch vooral parameters voor procesmodellen 
op te leveren. Het procesonderzoek is samengebun-
deld in het raamproject "biodegradatie van xenobioti-
ca" en het uiteindelijke doel is om milicuvrcemde 
verbindingen totaal af te breken tot minerale verbindin¬ 
gen, die aan de normale natuurlijke kringlopen aller 
stoffen deelnemen. 

Het eerste aspect van het onderzoek betreft de gc-
neiische en fysiologische stabiliteit van bacteriën, die 
bruikbaar zijn voor biotechnologische reiniging van 
afvalstromen. De stabiliteit van deze bacteriën blijkt 
sterk af te hangen van de omstandigheden waaronder 
de toepassing plaatsvindt. Deze kennis omtrent stabili¬ 
teit van al of niet genetisch gemodificeerde organis¬ 
men is van groot belang voor de biotechnologie. 

Een ander aspect van het onderzoek betreft de af¬ 
braak van polycyclische aromaten (PAK's). Inmiddels 
zijn mengculturen en rcinculturcn geïsoleerd die di¬ 
verse PAK's kunnen afbreken. Een centrale rol is 
weggelegd voor de biobcschikbaarheid van deze 

slecht-oplosbarc stoffen. In dit verband is aansluiting 
gedocht en gevonden bij het landelijke speerpuntpro-
gramma Bodemonderzoek. 

De afbraak van gechloreerde aromatische koolwa¬ 
terstoffen verloopt moeizamer naarmate het test-
systecm minder onbekende complexe sloffen bevat 
Deze stoffen, bijvoorbeeld pentachloorfcnol. zijn uiterst 
giftig voor micro-organismen ai de afbraak verloopt 
dan ook langzaam in goed gedefinieerde systemen. 

Het onderzoek naar de haalbaarheid van de bio¬ 
technologische reiniging van extractieslib verloopt in 
gunstige zin. Het reinigen van de fijne-deeltjcsfractie. 
waarin meestal de organische verontreiniging aan¬ 
wezig is, zal in de nabije toekomst een grote rol gaan 
spelen bij de reiniging van (water)bodemv Ook in dit 
geval is aansluiting gezocht bij het landelijke speer-
|MH 1*|*1 ^ J 1 * 

Het laatste onderdeel van het raamproject is het 
toepassen van actieve kool in bto-reactoren om orga¬ 
nische micro-verontreinigingen beter af te breken. De 
verkregen resultaten zijn fascinerend! Bijzonder stimul¬ 
erend is de samenwerking met DBW/R1ZA gebleken. 

Interface-taken van het LAE 

"Zorgen voor Morgen" dat in december 1988 ver¬ 
scheen, was ook voor het LAE een mijlpaal in de uit¬ 
oefening van de interface-taak. In nauwe samenhang 
hiermede heeft het LAE ook een substantiële bijdrage 
geleverd aan de door het DGM uitgebracht notitie 
"Preventie van Afvalstoffen". 

Afvalstoffen 
De verwachting is dat het LAE een taak zal krijgen in 
de uitvoering van de Notitie Preventie en Hergebruik 
van Afvalstoffen, in het bijzonder waar het gaat om de 
vervaardiging van basisdocumenten. Op voorhand is 
reeds een eerste start gemaakt met documenten voor 
kunststofafval, verpakkingsafval, shredderafval, bouw¬ 
en sloopafval, straalgrit en si?' en vliegas van ver¬ 
brandingsinstallaties. 

Van belang is hel gereedkomen van een omvang¬ 
rijk werkdocument over halogecnkoo!waterstof-hou-
dende afvalstromen. Het document is als uitgangspunt 
gehanteerd voor de eerste strategische discussies 
over dit onderwerp tussen belanghebbenden. Om ken¬ 
nis te verwerven omtrent de emissies van verbranden 
en storten van afvalstoffen is het nodige onderzoek in 
vooral uitbestede vorm verricht. 

Emissies uit de venvijaeringsstructuur 
Het onderzoek naar de emissies bij de verbranding 
van stedelijk afval is in 1988 afgerond. Het doel van 
het onderzoek is geweest om de aard en de omvang 
van de emissies :c bepalen en om de blootstelling van 
toxische verbindingen en het effect daarvan op mens 
en milieu vast te stellen. Tevens is nagegaan welke 
wegen kunnen leiden lot 'crmindcring van emissies. 
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Uit het onderzoek is gebleken dat de emissie van 
diverse verbindingen afhankelijk is van het ovcnonl-
weip en de condities waaronder de verbranding plaats¬ 
vindt. Ook is de samenstelling van het afval, bijvoor¬ 
beeld het vochtgehalte, van invloed op de emissies van 
onder andere gechloreerde organische micro-veront¬ 
reinigingen zoals gechloreerde dibenzodioxincn en 
dibenzofuranen (PCDD en PCOF). PCDD's en 
PCDF's worden tijdens het verbrandmgsproces ge¬ 
vormd. De vorming is minimaal als wordt gestookt 
onder de ontwerpcondiues van de oven. Verbeteringen 
aan het ovcnontwerp, waardoor o.a. een betere 
luchtverdcling in de oven wordt verkregen, dragen bij 
tot vermindering van de vorming van PCDD's en 
PCFD's. 

Additionele rookgasreiniging biedt mogelijkheden 
om de emissies van de meeste verontreinigingen terug 
te dringen. 

Op grond van mimissie- en depositie-berekeningen 
en op grond van thans bekende btootsleflingsroutes 
kan worden geconcludeerd dat de belasting van de 
nederkndse bevolking door PCDD en PCDF onder de 
voor deze verbindingen voorgestelde grenswaarde ligt. 
Hierbij is rekening gehouden met een geschatte 
grootschalige achtcrgrondconcentraüe van PCDD en 
PCDF. In het komende jaar zal worden nagegaan op 
wcQcc wijze de achtergrondconcentraties kunnen 
worden gemeten. 

Een belangrijk aspect bij de verwijdering van afval¬ 
stoffen zijn de emissies van deze afvalstoffen in/op de 
bodem. In 1988 is opnieuw duidelijk gebleken dat er 
dringend behoefte is aan meer overzichtkennis over de 
in Nederland aanwezige stortplaatsen. Het afgelopen 
jaar is een eerste inventarisatie uitgevoerd van dertig 
stortplaatsen teneinde een inzicht te verkrijgen over 
de feitelijke gang van zaken, over het toegepaste be¬ 
heer, de toepassing van de IBC-criteria en op grond 
daarvan de emissies in/op de bodem. Er blijken grote 
lacunes in de vastlegging van gegevens te zijn. Toch 
zal in 1989 deze inventarisatie over een groter aantal 
stortplaatsen in Nederland worden uitgebreid. 

Een ander aspect betreft de verwijdering van riool-
waterzuiveringsslib. Er is deelgenomen aan binnen- en 
buitenlands overleg over de meest wenselijke verwij¬ 
deringsstructuur voor dit slib. Er is veel aandacht voor 
de verbranding van slib met de daaruit voortvloeiende 
consequenties. Een nieuwe vcrwijdcringsmcthodc 
(Vertech) trekt zeer de aandacht. In EG-verband blij¬ 
ken er grote verschillen te bestaan ten aanzien van de 
toepasbaarheid van slib in de landbouw. Gezien de 
kwantitatieve omvang van dit slib zal dit probleem ook 
de komende tijd de nodige aandacht vergen. 

Stoffen 
In diverse projecten zijn bijdragen geleverd aan de risi¬ 
co-beoordeling van stoffen. Dit geldt in de eerste 
plaats voor de basisdocumenten stoffen, waarvan het 
LAE de verantwoordelijkheid heeft voor de hoofdstuk¬ 
ken over emissies, emissiebcperking en bedrijfsecono¬ 

mische gevolgen en tevens een bijdrage levert aan de 
uitwerking van scenario's. 

Het LAE is eveneens, vrvtegenwooidigd in de ad¬ 
viesgroep voor de beoordeling van de in het kader van 
de Wet milieugevaarlijke sloffen aangemelde nieuwe 
stoffen. Ter ondersteuning van deze activiteit is een se¬ 
rie studies verricht naar de uitworpverwachting binnen 
een bepaalde toepassing. Na texueDdeurstoffen, foto-
chcmicaJrn en boor- en snijoliën is in 1988 een rap¬ 
port over papic rchcmicalicn uitgebracht. Voor een 
snelle en adequate beoordeling van de stoffen is een 
rekenmodel ontwikkeld waarin de belangrijkste ge¬ 
gevens uit de deelstudies zijn verwerkt. 

Het eerste (proeQonderzoek naar vier aandacht-
sloffen is afgerond. Het heeft niet alleen geleid tot aan¬ 
bevelingen voor deze stoffen, maar eveneens tot een 
invulling voor de werkwijze in de toekomst. 

Om de belasting van mens en milieu door cadmium 
terug te dringen is door het ministerie van VROM een 
ontwerp-cadmiumbesluit opgesteld, waarin het gebruik 
van cadmium in produkten nog slechts op beperkte 
schaal wordt toegelaten. Vooruitlopend op het van 
kracht worden van dit besluit wil de overheid de aan¬ 
schaffingen voor eigen gebruik uitvoeren in overeen¬ 
stemming met het ontwerp-cadmiumbesluit. Voor de 
uitvoering daarvan wordt bij het LAE een cadmium-in-
formatiepunt ingesteld dat lot taak heeft om op grond 
van door leveranciers verstrekte informatie, of door 
analyse van produkten, een inventarisatie te naken 
van cadmiumbcvatlcndc produkten die door de over¬ 
heid worden ingekocht. Door middel van voorlichting 
aan rijksmkopers en aan leveranciers zal een cad-
miumvrij inkoopbcleid bij de overheid gestalte moeten 
krijgen. 

Technologie onderzoekprogramma's 
Om te voorkomen dat hel milieu ook in de toekomst 
onnodig verontreinigd wordt, is het van belang dat 
technologie ontwikkeld wordt waannee de emissie 
(inclusief afval) van verontreinigingen van bodem, wa¬ 
ter en lucht kan worden beperkt. Hierbij zal het accent 
steeds meer komen te liggen op technologische en an¬ 
dere maatregelen waarmee in een bedrijf het ontstaan 
van afvalstromen kan worden voorkomen. Daarnaast 
blijft het van belang milieuhygiënisch en economisch 
verantwoorde behandelingsmethoden te ontwikkelcr. 
voor verontreinigde afvalstromen. 

Gezien het belang van de ontwikkeling van milieu¬ 
technologie voert de overheid een milieulcchnologie-
bclcid dat is ontleend aan het milieubeleid en het mno-
vatic-gcrichte technologiebeleid. Onderdeel hiervan is 
het opzetten en doen uitvoeren van onderzoek*- en 
ontwikkelingsprogramma's op de voor het milieubeleid 
belangrijke probleemvelden. Het LAE geeft in dit ka¬ 
der ondersteuning van dit beleid in de vorm van het 
opzetten, coördineren van de uitvoering en evalueren 
van onderzoeksresultaten van een aantal voor het 
milieubeleid belangrijke programma's. Een aantal zal 
in het kon worden besproken. 
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Biotechnologie biedt veel mogelijkheden voor het 
oplossen en voorkomen van milieuproblemen. Een be¬ 
langrijk aspect hierbij is dat met behulp van biologi¬ 
sche processen verontreinigingen worden afgebroken 
tol elementen die onderdeel zijn van natuurlijke kring¬ 
loopprocessen. In 1988 heeft een evaluatie van het 
programma milieubiotechnologie plaatsgevonden. De¬ 
ze resulteerde in een aangepast programma dat begin 
1989 zal worden uitgebracht. In sterkere mate dan in 
het vorige, wordt in dit programma de nadruk gelegd 
op de ontwikkeling van basiskennis. Zo is bijvoorbeeld 
meer kennis noodzakelijk omtrent de hechting van mi¬ 
cro-organismen en de afbraakmogelijkheden van 
milieugevaarlijke stoffen. Tevens zullen in 1989 de 
mogelijkheden onderzocht worden om vervuilende 
chemische processen in de industrie te vervangen 
door biotechroiogischc en zal aandacht worden be¬ 
steed aan biologische gewasbestrijdingsmiddelen. 

Door het LAE zijn in 1988 delen (onderzoekslij¬ 
nen) van het omvangrijke nationale speerpuntenpro-
granuna voor bodemonderzoek programmatisch inge-
vuld. 
Het betreft: 
- Ontwikkeling van verwerkingsmethoden voor veront¬ 

reinigde tcmsirische bodems. 
- Ontwikkeling van afwegingsmethodieken voor maat¬ 

regelen ten behoeve van verontreinigde grond. Deze 
activiteiten sluiten aan bij het onderzoek van het 
LAE op het gebied van uiüooggcdrag van stoffen. 

- Ontwikkeling en evaluatie van keuringsmethodieken 
voor de toepassing van gereinigde grond. Deze ac¬ 
tiviteiten sluiten aan bij het onderzoek van het LAE 
op het gebied van uidooggedrag van sloffen. 

Van bovengenoemde onderzoekslijnen zal de uitvoe¬ 
ring wolden gecoördineerd en vindt evaluatie van de 
onderzoeksresultaten plaats. In het kader van deze ac¬ 
tiviteiten is een aanzienlijke internationale samenwer¬ 
king opgebouwd. Zo is het LAE "co-director" van het 
NATO-CCMS project "Demonstration of Remedial 
Action Techniques for Contaminated Soil and Ground 
water". 

In 1988 zijn voorbereidingen getroffen voor het 
opzetten van een tweetal programma's die vooral op 
de ontwikkeling van preventie-mogclijkhedcn zijn ge¬ 
richt: 
- Programma voor Afvalstoffcnprcvcnüe. Afgestemd 

op de kamernotitie "Preventie en Hergebruik" /al 
een onderzoekprogramma voor technieken voor af 
valstoffenprevcnlie opgezet worden. 

- Programma voor Preventieve BodcmbcschcrïTicndc 
Technieken. Een inventarisatie uitgevoerd in 1988 
zal in 1989 worden afgerond. Dan wordt duidelijk 
welke technologische mogelijkheden nog nodig zijn. 

NOU 

Het werkplan is met cen budget van 5,5 min vnor 
1988 in uitvoering genomen. Per jaar worden 100-150 
projectvoorstellen behandeld waarvan ca. 50% wordt 

afgewezen c.q. gehonoreerd. Momenteel zijn ca. 80 
projecten in uitvoering. Behoudens de organisatie van 
de workshop afvalpreventie, die naar het voorjaar 
1989 is verschoven, verliepen de projecten op het ter¬ 
rein van preventie en voorbewerking overeenkomstig 
het programmavoorstcl 1988. Naast de gescheiden in¬ 
zameling van huishoudelijk afval (GFT) is in toene¬ 
mende mate aandacht besleed aan de gescheiden in¬ 
zameling van bedrijfsafvalstoffen. 

Op het gebied van grondstofwinning is voor kunst¬ 
stoffen de aandacht vooral gericht op de ontwikkeling 
van nieuwe afzetgebieden. Voor homogene afvallen 
zoals landbouwfolie zijn betere mogelijkheden aan¬ 
wezig dan voor heterogene en/of verontreinigde 
stromen. 

In samenwerking met de Federatie Herwinning 
Grondstoffen wordt de behoefte aan onderzoek ten be¬ 
hoeve van de recyclcbranche geïnventariseerd. 

Grootschalige afvalverbranding zal in de toekomst 
een grotere rol gaan spelen bij de verwerking van 
afvalstoffen. Een belangrijke uitbreiding van de ver¬ 
brandingscapaciteit is te verwachten. In samenwer¬ 
king met de VEABRIN wordt een plan van aanpak 
ontwikkeld voor onderzoek. Hierbij spelen aspecten 
als voorbewerking en nabewerking, toepassing van en¬ 
ergie en reststoffen en de inschakeling van neder-
landse apparatenbouwers. Met de restfractie die over¬ 
blijft na gescheiden inzameling van de GFT-fractic zijn 
verbrandingsexperimentcn uitgevoerd. Zoals verwacht 
bleek het verbrandingsproces een gelijkmatiger karak¬ 
ter te hebben dan dat bij integrale verbranding. 

In 1988 is een oproep uitgestuurd voor het indie¬ 
nen van bedrijfsgerichte haalbaarheidsstudies. Van de 
50 ingediende projectvoorstellen zijn er 12 door een 
college van deskundigen geselecteerd. Gezien de gro¬ 
te belangstelling voor deze "call for tenders" zal ook in 
1989 cen oproep uitgestuurd worden. 

Centrale Ingang 
Milieu-informatie (CIMI) 
J.A.Bakkes 

Op 1 juli 1988 werd de "overeenkomst inzake de or¬ 
ganisatie van een Centrale Ingang Milieu-informatie" 
van kracht. Deze overeenkomst markeert de afsluiting 
van de besluitvorming over de voortzetting van CIMI 
na de prototypcfasc. 

Ter voorbereiding van de beoogde schaalvergro¬ 
ting en verbetering van de dienstverlening zijn in de 
verslagperiode de volgende activiteiten ontplooid: 

Ten eerste is een definitiestudie uitgevoerd naar de 
opties voor uitbreiding van de dienstverlening en de 
verbetering van het CIMI-syslccm. Daarbij zijn een 
aantal varianten voor de dienstverlening en de sys-
tecmop/ct met elkaar vergeleken. 

Voorts zijn in de loop van 1988 cen aantal produk-
[ic amiraclcn afgesloten om de bestanden van het 
CIMI-vcrwijssyslccm op peil te brengen: 
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- milieuliteratuur wordt geselecteerd, gedocumenteerd De formatie van CIMI is in de verslagperiode op 
en gedigitaliseerd door de Koninklijke Vennande BV sterkte gebracht. Tevens zijn er voorzieningen getrof-
(tijdschriftartikelen) en het CID-TNO (rapporten, fen voor een adequate huisvesting van CIMI in de ko-
grijze literatuur); op basis van deze contracten zal in mende jaren. 
1989 de stroom van liccratuurrcferentics op gang ko- Op basis van de genoemde voorbereidingen zal 
men, waarmee het CIMUJT-bestand zal worden ge- CIMI met ingang van medio 1989 volwaardig kunnen 
vuld. functioneren als dienstverlenende instelling. 

- het bronhoudersverwijssysteem (CIMIBRON en 
CIMILOC) is in 1988 opnieuw geactualiseerd en uit¬ 
gebreid. 
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Rijkscontrole-laboratorium (RCL) 
J.W.Dorpema 

Beleidsaspecten 

In 1988 is veel aandacht geschonken aan de positie en 
het functioneren van RCL. De behoefte hieraan be¬ 
stond zowel in- als extern. Prominente onderwerpen 
waren daarbij: 
- beleidsafstemming aangaande enerzijds farmaceuti¬ 

sche produkten en anderzijds biotechnologische ge¬ 
neesmiddelen (sera, vaccins, bloed, bloedprodukten) 

- het stelsel van kosten en vergoedingen 
- de ontwikkelingen van hel beleid inzake medische 

hulpmiddelen 
- de santenwerking r 'e farmaceutische en ge¬ 

neeskundige Inspect* 
- de implicaties van 1 , c'cid ter zake van boven¬ 

genoemde onderwerpen 
De beleidsbepaling ter zake zal naar verwachting in 
1989 haar beslag krijgen. 

Biotechnologische geneesmiddelen 
Veel van de voor deze produkten toegepaste berei¬ 
dingstechnieken stammen van de bereiding van vooral 
vaccins maar ook sera en bloedprodukten. De beno¬ 
digde expertise is derhalve voornamelijk afkomstig uit 
kringen die zich met de vervaardiging van laatstbedoel¬ 
de produkten bezig houden. 

In 1988 werd aan de orde gesteld hoc deze 
werkzaamheden - daarbij rekening houdende met de 
EEG-acliviteiten ter zake - met het farmaceutisch ge¬ 
neesmiddelenregiem kunnen worden samengevoegd. 
Vooralsnog is de aandacht hierbij vooral gericht op 
registratie-activiteiten, hetgeen in de toekomst een te 
beperkte optiek zal blijken te zijn. De EEG-rcgu-
leringssystemaüek namelijk gaat uit van een drie-
sporen-beleid, waarbij achtereenvolgens wetgeving, 
normalisatie en certificatie worden onderscheiden. De 
belcidscomponcnt certificatie - die op haar beurt is 
onderverdeeld in registratie, systcemkeuring en pro-
duktkeuring - wordt gekenmerkt door een sterke 
onderlinge samenhang en uitwisselbaarheid van de on¬ 
derdelen. Er zijn redenen om aan te nemen, dat de 
EEG binnen afzienbare lijd deze systematiek via hori¬ 
zontale harmonisatie van toepassing zal moeten ver¬ 
klaren op geneesmiddelen. Vooruitlopend hierop heeft 
RCL in de afgelopen jaren zijn expertise-positie m.b.t. 
de toelating van en het toezicht op biotechnologische 
geneesmiddelen verder kunnen verbreden, waarbij 
d.m.v. een uitgebalanceerde menging van registratie, 
bedrijfs- en produktkeuringen de totstandkoming van 
een certi fier ing wordt bewerkstelligd. 

Kosten/vergoedingen 
De werkzaamheden zoals in de vorige sub-paragraaf 
aangeduid, vertegenwoordigen een toegevoegde waar¬ 
de. Met NEFARMA is een overleg gestart dat moet 
leiden tot een reële declareringsgrondslag voor deze 
RCL-bijdrage aan de produktkwaliteit. Naast regi-
stratiekosten zullen in het nieuwe systeem tevens ver¬ 
goedingen voor bedrijfs- en/of produktkeuringen wor¬ 
den opgenomen. 

Medische Hulpmiddelen 
In 1988 werd duidelijk dat het beleid m.b.t. medische 
hulpmiddelen in zeer sterke mate bepaald zal worden 
door de EEG-maatrcgcIen dienaangaande. Regelge¬ 
ving inzake diverse produktgroepen, alsmede beleids¬ 
bepaling aangaande normalisatie en certificatie kwam 
tot stand. Deze activiteiten beperken de mogelijkheden 
tot nationale initiatieven, tenzij deze in het verlengde 
van de maatregelen liggen. Zo treedt RCL op als lei¬ 
der voor de nedcrlandsc delegatie in de standaardisa¬ 
tie-commissie (CEN/TC 102) die zich bezig houdt met 
de europese eisen te stellen aan de sterilisatie van me¬ 
dische hulpmiddelen. Binnen hetzelfde kader lijkt uit¬ 
breiding van de databank (RIVMED) tot niet-stericle 
hulpmiddelen noodzakelijk. Op voordracht van de GHI 
werd meegewerkt aan de totstandkoming van een 
systeemcertificatie voor de tcxticlvcrzorgingsbranche 
binnen de gezondheidszorg. De inspecties van zieken¬ 
huizen, waarbij RCL de geneeskundige en farma¬ 
ceutische Inspecties met expertise ondersteunt, vallen 
buiten dit kader en kunnen doorgang blijven vinden. 

Samenwerking met Inspecties 
Het gezamenlijk optreden van geneeskundige en far¬ 
maceutische Inspecties inzake het toezicht op biotech¬ 
nologische geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, 
waarbij RCL een ondersteunende rol vervult, kan aan 
effectiviteit winnen indien het samenwerkingsverband 
geïnstitutionaliseerd zou worden. In 1988 zijn GHI, 
HIG en RIVM overleg gestart om na te gaan hoe hier¬ 
aan inhoud kan worden gegeven. 

Implicaties EEG beleid 
Het EEG-bcleid ter zake van de biotechnologische ge¬ 
neesmiddelen en medische hulpmiddelen beïnvloedt 
het functioneren van RCL op cen aantal punten. In het 
kader hiervan zijn dit jaar initiatieven ontplooid om de 
biologische standaardisatie van biotechnologische ge-
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neesmiddelen te intensiveren. Certificeringswerkzaam-
hcden op grond van wettelijke taken, dan wel op aan¬ 
wijzing door de overheid (of EEG), zullen alleen dan 
mogelijk zijn indien aan de kwaliteitsborgnormen van 
de EEG (EN 29000 serie) wordt voldaan. De conse¬ 
quenties die hieruit voortvloeien betreffen zowel het in¬ 
terne kwaliteitsbewustzijn als kwantitatieve personele 
en facilitaire voorzieningen. Het RCL- (en RIVM-direc-
tie-)beleid heeft als doelstelling een en ander in de ko¬ 
mende twee jaren te realiseren. 

Biotechnologische Geneesmiddelen 

De evaluatie van aangemelde blocdprodukten legde 
een groot beslag op de afdeling Biotechnologische Ge¬ 
neesmiddelen. De stroom nieuwe aanmeldingen die in 
1987 begon zette zich voort en is zeker voor een deel 
veroorzaakt door de op handen zijnde nieuwe wet, 
welke inmiddels is aangenomen door beide kamers 
van de Staten-Generaal. In totaal werden 13 produk-
ten geëvalueerd en is met betrekking tot een tiental an¬ 
dere produkten aan de CMBC gevraagd de behoefte 
in te schatten. 

Voor drie sera en vaccins zijn evaluaties gemaakt 
evenals voor een monoklonalc antistof, waarvoor Ne¬ 
derland rapporteur bij de EEG is. Voor deze antistof is 
aan FAL advies gevraagd m.b.t. het toxicologisch 
onderzoek. Bovendien zijn vier veldproefaanvragen 
voor monoklonalc antistoffen en een voor een hepatitis 
B vaccin afgehandeld. 

Voor het College ter Beoordeling van de Ge¬ 
neesmiddelen zijn drie declevalualics opgesteld. 

Tweemaal is aan de Inspectie geadviseerd een re¬ 
call op te leggen. 

In het begin van het jaar is aan de Cic. ex art. 1 
verslag uitgebracht over de bereiding van Factor VIII 
in Nederland n.a.v. inspectiebezoeken. Enkele bloed¬ 
banken die Factor VIII bereiden zijn bezocht en 
hebben adviezen ontvangen t.a.v. GMP-aspecten. 

Drie buitenlandse firma's zijn geïnspecteerd in het 
kader van de mogelijke vervanging van partijgewijzc 
controle door systeemcontrole. 

Bijgaande tabel toont de aantallen gekeurde 
produkten. 

De Working Party on Biotechnology & Pharmacy 
van de EEG heeft zich in toenemende mate bezig ge¬ 
houden met produkt-cvaluaLic (zie een mededeling in 
deel ID van dit jaarverslag). 

Tweemaal werd aan een internationaal gezelschap 
voorlichting gegeven (Frankfurt, Brussel) over registra¬ 
tie van biotechnologische geneesmiddelen in de EEG. 

Met de Open Universiteit is overeengekomen een 
cursus Mcdisch-farmaceutische Biotechnologie te ma¬ 
ken die past in het samenwerkingsverband Thames 
Polytechnics en de Open Universiteit. 

Medische Hulpmiddelen 

De capaciteit binnen de afdeling Medische Hulpmid-

Tabell 

Aantallen produkten in J98I! pe'surddoor de afdel¬ 
ing Biotechnologische Gen^- 'riidelen van het Rijk-

scontrole-laboratori vn 

Aantal partijen (vrij 

anti HBs imm.glob. 
BCG-vaccin 
bof-mazclen-rubclla vaccin 
bofvaccin 
Cl-esterase remmer conc. 
cholera vaccin 
DKTP vaccin 
DTP vaccin 
difterie serum Eq. 
Factor V m 
gele koorts vaccin 
hepatitis B vaccin 
hepatitis B vaccin (rDNA) 
humaan immunoglob. (plac.) 
humaan albumine (plac.) 
influenzavaccin 
mazeienvaccin 
PPD (humaan) 
PPD-A 
PPD-K 
PPD-Sc 
Pncumococccnvaccin 
poliovaccin 
protromb. complex 
rubcllavaccin 
Staf. fosfaat toxoidc 
streptokinase-plasm.compl 
tetanus imm.glob. 
tetanusvaccin 
tyfusvaccin (geïnactiv.) 
tyfusvaccin, levend 
variolavaccin (pokstoO 

gegeven/afgekeurd] 

1 
2 

18 
5 
1 
2 

19 
11 
1 
8 
7 

1/5 
8 

25 
12 

43/1 
5 
6 
3 
2 
3 
3 

25 
2 
9 
2 
1 

14 
35 
10 
7 
2 

delen werd, zoals reeds was aangekondigd, dit jaar 
grotendeels verlegd naar bclcidsvoorbcreidend onder¬ 
zoek op het terrein van de biosafety van medische 
hulpmiddelen, speciaal met betrekking tot biocompatibi-
liteit en functionaliteit. De ontwikkelingen op dit gebied 
gaan internationaal erg snel, met name worden deze 
gekatalyseerd door het streven gericht op harmoni¬ 
satie van de regelgeving voor de lidstaten van de Euro¬ 
pese Gemeenschap. Er wordt, o.a. via de ISO 
(International Organisation for Standardization), door 
het hoofd van de afd. Medische Hulpmiddelen mee¬ 
gewerkt binnen de TC 150/WG 4 (Biocompatibility 
and Hcmocompatibility) aan het tot stand komen van 
standaarden voor biocompatibilitcitstcstcn. Tot op hc-
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den bestaan de meeste van dergelijke testen uit in 
vitro en in vivo loxiciteitstestcn, zoals is gebleken uit 
de inventarisatie die gemaakt is van mondiaal in ge¬ 
bruik zijnde kortdurende testen. 

Naast het zich laat aanzien zal als gevoelige in 
vitro toxiciteitstest niet de tissue-culture-agar-overlay 
als standaard gaat fungeren maar een soortgelijke 
test, waarbij het materiaal of extracten ervan direct in 
contact komen met de celKm. 

Het beeld dat het bclcidsonderbouwend onderzoek 
meer verschuift in de richting van echte biocompatibili-
teit in plaats van toxiciteit wordt steeds duidelijker. Er 
bestaat duidelijk een behoefte aan kortdurende, gevoe¬ 
lige testen met een grote voorspellende waarde t.a.v. 
biocompatibiliteit van biomedische materialen. Nog 
steeds lijkt complement-activering een goed systeem 
om bio-incompalibilitcit aan te tonen. Zeker ook in re¬ 
latie met de wisselwerking met sommige cytokinen, 
met name inflammatoire mcdicatorcn als cachcctinc 
(TNF) en interlcukines -1 en -2. 

Meting van complement-activering door C3a-; 
C4a- en C5a-vorming kan nu routinematig worden 
toegepast. De methoden hebben als nadeel dat ze vrij 
kostbaar zijn en dat hun shclf-time beperkt is vanwege 
het 12SI. Het belangrijkse biocompatibiliteitsprobleem 
met katheters is het optreden van thromboflebitis. In 
een klinische setting zal hieraan in combinatie met in 
vivo modellen mechanisme onderzoek worden opgezet. 

Na overleg met de Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering van Tandheelkunde (NMT) is een artikel 
gepubliceerd in het Nederlands Tandartsenblad betref¬ 
fende sterilisatoren in de tandartspraktijk. Resultaat 
hiervan is dat de NMT de richtlijn R8102 (voor stoom-
sterilisatoren anders dan voor de intramurale of indus¬ 
triële toepassing) onderschrijft en dit standpunt in een 
brief naar de leden uitdraagt, hetgeen er toe heeft 
geleid dat het RCL een kleine honderd maal door tand¬ 
artsen is benaderd voor advies betreffende steriliseren 
in de tandartspraktijk. Inmiddels is een testbank ont¬ 
wikkeld waarop stoomsterilisatoren worden onder¬ 
zocht en aan de hand van richtlijn R81O2 voor een 
gespecificeerde toepassing worden gecertificeerd. Dit 
teneinde de gebruikers een verantwoorde keuzeB uit 
het aanbod mogelijk te maken. Tot op heden zijn certi¬ 
ficaten nog niet uitgereikt, maar uitgevoerde testen 
hebben tot uitgebreide adviezen richting fabrikanten 
geleid. 

Inspecties 

In 1988 werd ondersteunende deskundigheid geleverd 
bij de uitvoering door het Staatstoezicht van 23 zieken¬ 
huis- en 3 bedrijfsinspecties. Tijdens deze inspecties 
wordt niet alleen aandacht besteed aan de sterilisatie 
van medische hulpmiddelen, maar ook aan de opslag 
van en de omgang met steriele materialen. In twee 
ziekenhuizen (een algemeen en een academisch) 
waren de bevindingen dermate ongunstig dat deze uit¬ 
mondden in cen langdurige begeleiding van deze in¬ 

stellingen gedurende de periode dat verbeteringen wer¬ 
den gerealiseerd. 

Op grond van de inspectie-ervaringen (sinds 1985 
zijn, da. 80 ziekenhuizen geïnspecteerd) werd besloten 
meer aandacht te besteden aan de bouwkundige 
aspecten van sterilisatie- en opcratiekamercomplexen, 
waarbij in de praktijk de advisering bij en het 
beoordelen van bouwplannen een steeds belangrijkere 
rol is gaan spelen. Als gevolg van de positieve reacties 
is de situatie ontstaan dat alle bouw- en verbouwplan¬ 
nen voor sterilisatie- en opcratiekamercomplexen door 
RCL moeten worden beoordeeld alvorens tot reali¬ 
satie kan worden overgegaan. Een en ander kon 
worden gerealiseerd door een nauwe samenwerking 
tussen het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 
GHI.HIGenRCL. 

In de nabije toekomst moet rekening worden ge¬ 
houden met een verdere uitbreiding van de taak van 
RCL in deze, wat dan gevolgen zal moeten hebben 
voor de personele capaciteit die hiervoor kan worden 
ingezet. 

Als referentie- en researchfaciliteit m.b.t. sterili¬ 
satieprocessen werd RCL in het afgelopen jaar be¬ 
trokken bij een zevental onderzoeken die tot doel had¬ 
den specifieke sterilisatieprocessen te ontwikkelen of 
te beoordelen. Het feit dat de RCL-referentiesterilisa-
tor een aantal unieke researchmogelijkheden biedt en 
RCL kan putten uit een ruime kennis en ervaring, ver¬ 
klaart dat vier van deze zeven onderzoeken uit het 
buitenland afkomstig waren (België, Frankrijk, 
Duitsland en Amerika). 

Door RCL werd in 1988 bijgedragen aan totaal 
negen sterilisatiecursussen (o.a. in België, Finland en 
Duitsland), een activiteit die gezien de lopende ver¬ 
zoeken (naast Nederland ook uit Duitsland, België, 
Frankrijk, Italië, Spanje en Amerika) in 1989 verder 
zal worden uitgebreid. Mede met het oog op de steeds 
betere internationale samenwerking op het gebied van 
normering en onderzoek wordt medewerking aan 
dergelijke cursussen gezien als een logische en essen¬ 
tiële taak. 

Bedrijfsveiligheidsdienst (VHD) 
R.Wester 

Veiligheid 

Algemeen 
Gesteld kan worden dat in het RIVM meer en meer 
met veiligheidsaspecten wordt rekening gehouden, ge¬ 
zien het grote aantal vragen die de dienst bereiken en 
de stijging van het aantal gemelde ongevallen en ge¬ 
vaarlijke situtatics. 

De begeleiding van het Mastcrplan gaf aanleiding 
tot een verhoogde inspanning van de dienst, zowel 
voor de beoordeling van Programma's van Eisen, de 
uitvoering van de verbouw van V-Oost als de verbele-
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ring van de infrastructuur op het terrein. Mede hier¬ 
voor werden de voortgang van een aantal projecten 
uit het jaarplan 1988 vertraagd. 

Ongevallen 
Het nieuwe ongevalsformulier werd per 1 januari 1988 
ingevoerd. Het aantal gemelde ongevallen werd in de 
maandelijkse rubriek in MEDIUM weergegeven, ter¬ 
wijl tevens aan al deze ongevallen de nodige aandacht 
werd besteed via met name: onderzoek door de Bc-
drijfsveiligheidsdienst en bespreking in de Arbowerk-
groep. Mede als gevolg van deze activiteiten steeg het 
aantal gemelde ongevallen binnen de poort van 11 
naar 48. 

Overleg 
Periodiek overleg werd gevoerd met de directeur-ge¬ 
neraal, de VGW-groep van de dienstcommissie en met 
de bedrijfsarts. Ook met de Arbeidsinspectie werd 
regelmatig overlegd. 

De Arbowerkgrocp vergaderde in totaal 8 maal. 
Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen 
waren: 
- de affiche "Wat te doen bij brand" 
- beheersing van het gebruik van ruimten 
- de beeldschermproblematiek 
- de toegang tol laboratoriumruimten 
- hinderwet. 

Voorlichting en onderricht 
Gestart werd met voorlichting inzake Veiligheid, Ge¬ 
zondheid en Welzijn, op de introductiedag voor nieuwe 
werknemers (te zamen met de bedrijfsarts). 

Met de coördinatoren chemisch afval werd geëva¬ 
lueerd hoe de invoering van de nieuwe regeling klein-
chemisch afval was verlopen. 

Instructie "kleine blusmiddelen" weH aan circa 
honderd nieuwe medewerkers gegeven. 

In het kader van het ontruimingsplan van het Co-
hengebouw werd een instructiebijeenkomst georgani¬ 
seerd en een ontruimingsoefening gehouden ten behoe¬ 
ve van de. etagewachten. 

De veiligheidsrubrick in MEDIUM schonk behalve 
aan ongevallen aandacht aan diverse onderwerpen. 

Richtlijnen, procedures en regelingen 
Een ontruimingsplan voor het Cohcngcbouw werd ge¬ 
realiseerd. 

Te zamen met Bureau Aanschaffingen en de be¬ 
drijfsarts werden richtlijnen opgesteld ten aanzien van 
de aanschaf van veilighcidsbrillcn. 

Werkplekbezoeken 
Bezoeken werden afgelegd aan het Sterrenbos, het In¬ 
stituut voor Afvalverwerking te Amersfoort en de vol¬ 
gende laboratoria: EMD, LOC, ARO, PAT (elcc-
tronenmicroscopic) en BAI. Een aantal de/.er werd be¬ 
zocht in gezelschap van de directeur-generaal. 

Diversen 
Door de Bedrijfstechnische Dienst werden de zuurkas-
ten in het Cohengebouw geïnspecteerd als onderdeel 
van een preventief onderhoudsprogramma. 

In diverse secretariaten werd, in overleg met de 
bedrijfsarts, zonwering aangebracht ten behoeve van 
het werken met beeldschermen. 

Het glazenwassen van de hoge oudbouw werd ter 
discussie gesteld. Uitkomst hiervan was een veiliger 
manier om dit werk uit te voeren. 

Regelmatig werden controle-ronden gehouden met 
de milieu-ambtenaar van de gemeente De Bilt ter con¬ 
trole van de Hinderwetvoorschriten. De Hinderwetver¬ 
gunning voor het Cohengebouw werd tijdig, vóór de of¬ 
ficiële opening, verleend. Hinderwetvergunningen wer¬ 
den aangevraagd voor de gebouwen K-Noord, Gl en 
SE. 

Met Provinciale Waterstaat werd verder overleg 
gevoerd inzake een nieuwe lozingsvergunning. 

Een onderzoek naar de mogelijke vervuiling van 
het RIVM-afvalwater met zink uit bepaalde types 
dierkooien werd samen met de Vereniging Kracht¬ 
werktuigen gestart. 

Bureau Streeklaboratoria (STL) 
H.W.B.Engel 

Met ingang van 1 januari 1988 is de heer 
A.Koppenaal als beleidsmedewerker bij het Bureau 
Streeklaboratoria in dienst getreden als opvolger van 
de heer A.H.van Vliet. Schrijver dezes is in zijn functie 
als directeur Microbiologie belast met de leiding van 
het Bureau. 

Surveillance van infectieziekten 

Begin 1988 is de eerste kwartaalrapportage versche¬ 
nen van het Infectieziekten Surveillance project dat 
wordt uitgevoerd in samenwerking met de Streeklabo¬ 
ratoria. Bij dit project - uitgevoerd in opdracht van de 
Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI) - worden door 
de Streeklaboratoria de isolaties van een viertal micro¬ 
organismen aangemeld bij het Infectieziekten Surveil¬ 
lance Centrum (ISC), onderdeel van het Centrum 
voor Infectieziekten Bestrijding (CIB) i.o. Daar 
worden de gegevens gecompileerd en, waar nodig van 
commentaar voorzien, wekelijks weer onder de deel¬ 
nemers gedistribueerd. Naast de wekelijkse rap¬ 
portage vond uitgebreide kwartaalrapportage plaats. 
De ISC-kwartaalover/.ichten verschenen in een apart 
jasje als Infccticziektenbulletin. Daarin werden tevens 
overzichten van de resultaten van virologisch onder¬ 
zoek, alsmede actuele en informatieve mededelingen 
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betreffende epidemische verheffingen van infectieziek¬ 
ten opgenomen. In overleg met de GHI en de Streek-
laboratorii is besloten het ISC-project te continueren. 

Eind 1988 is binnen hetzelfde ISC-kader gestart 
met het project "Landelijke resistcntie-surveillancc 
met Strecklaboratoria als peilstations", waarbij een 
landelijk netwerk van peilstations zal worden opge¬ 
bouwd voor monitoring van antibiotica-resistentie bij 
bacteriën. Streeklaboratoria zullen daarbij gegevens 
van het routinematige gevoeligheidsonderzoek geauto¬ 
matiseerd verzamelen. Het RIVM zal de gegevens 
centraal verwerken en regelmatig rapporteren. Mid¬ 
dels een trapsgewijze invoering zullen in 1990 alle 
Streeklaboratoria aan dit project deelnemen. Zie voor 
verdere details het verslag van het Laboratorium voor 
Chemotherapie. 

De in het vorige verslagjaar opgestelde notitie over 
het Centrum voor Infectieziekten Bestrijding (CIB) is 
verder uitgewerkt. Met de realisatie is een begin ge¬ 
maakt. Naast de registratie van bepaalde infectieziek¬ 
ten, zal het CIB eveneens een rol vervullen in het 
opzetten en coördineren van epidemiologische projec¬ 
ten betreffende infectieziekten. Verder zal het CIB des¬ 
gevraagd adviseren en assisteren bij de aanpak van 
explosies van infectieziekten. Uiteraard zal het tevens 
als vraagbaak kunnen funderen. 

Telefonische vragen over vaccinaties, infectieziek¬ 
ten en meldingen over bijwerkingen na vaccinaties 
worden doen zich momenteel reeds voor. Vragen 
waarvoor specifieke kennis vereist is worden door¬ 
gespeeld naar deskundigen binnen en buiten het RIVM. 

De realisatie van het CIB is begonnen middels een 
regulier CIB-overleg. Hierin nemen medewerkers uit 
laboratoria, het Medisch Centrum voor Immunisaties, 
het Centrum voor Epidemiologie en het Centrum voor 
Wiskundige Methoden deel. Bovenbedoelde personen 
zijn actief betrokken bij epidemiologische projecten op 
het gebied van infectieziekten. De Geneeskundige In¬ 
specteur voor Infectieziekten (dr.C.A.Postcma) heeft 
in dit overleg zitting om op deze manier tot goede af¬ 
stemming met het Staatstoezicht te komen. Als advi¬ 
seur verleent dr.R.A.Continho zijn medewerking. 

Herfinanciering curatieve SOA-bestrijding 

In het verslagjaar heeft de Ziekenfondsraad geadvi¬ 
seerd om, ingaande per 1 mei 1988, de kosten van 
onderzoek (en behandeling) van sexueel overdraag¬ 
bare aandoeningen (SOA's), uitgevoerd in een aantal 
laboratoria in opdracht van de drempelvrije poliklinie¬ 
ken, via de AWBZ te financieren. Voorheen vergoed¬ 
de het RIVM de kosten van het laboratoriumonder¬ 
zoek op gonorroe en syfilis bij anoniemen en onverze¬ 
kerden. In de nieuwe situatie dient het RIVM de 
laboratoriumkosten van het onderzoek naar alle 
SOA's bij de niet-ingezetencn van de AWBZ te dra¬ 
gen. Het is nog onduidelijk welke financiële consequen¬ 
ties dit voor het RIVM heeft. Bovendien is het onzeker 
hoe de financieringsstructuur eruit /al zien en op 

welke manier de kwaliteitscontrole uitgeoefend zal 
worden. Hierover is overleg met de Ziekenfondsraad 
gaande. 

De uitbreiding van het SOA-pakket is ook van toe¬ 
passing op de zogenaamde "VoMil-Regeling". Via 
deze regeling is laboratoriumonderzoek op de Streek¬ 
laboratoria naar SOA's op kosten van het Rijk toege¬ 
staan, indien het materiaal door vrij gevestigde derma¬ 
tologen is ingestuurd. Voorwaarde hierbij is dat de pa¬ 
tiënt door een Dienst voor Geslachtsziekten-bestrij-
ding naar de dermatoloog moet zijn verwezen. Met 
het Ministerie van WVC zal overleg plaatsvinden op 
welke manier de thans voorgestelde "uitgebreide" 
VoMil-regeling ingevuld zal moeten worden. 

Hepatitis-B screening 

Begin 1988 heeft de Ziekenfondsraad geadviseerd om 
de screening van zwangeren op het hepatitis-B virus 
als bevolkingsonderzoek in te voeren en de kosten er¬ 
van bij de AWBZ onder te brengen. Het RIVM dient 
de laboratoria aan te wijzen waar de hepatitis-B 
screening zal plaatsvinden. Door de directie van het 
RIVM is besloten om de hepatitis-B screening bij 
zwangeren in Streeklaboratoria en het RIVM te laten 
plaatsvinden. Na drie jaa» zal een evaluatie volgen of 
de opzet qua kosten en kwaliteit voldoende doelmatig 
is. De hepatitis-B screening zal gekoppeld worden aan 
het bloedgroep/rhesus- en lues-onderzoek, hetgeen 
momenteel routinematig in de Streeklaboratoria plaats¬ 
vindt op kosten van het Rijk. 

Centrum voor Wiskundige 
Methoden (CWM) 
C.van den Akker 

Het CWM staat ten dienste van het onderzoek op het 
gebied van volksgezondheid en milieu dat in het RIVM 
wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat, waar nodig, vanuit 
het CWM wiskundig georiënteerde onderzoekers mee¬ 
werken in projectverband of adviserend optreden. 
Tevens is een belangrijk taakelement van het CWM 
het fungeren als doorgeefluik voor wiskundige ontwik¬ 
kelingen elders die voor het RIVM van belang kunnen 
zijn. Ook kennisoverdracht en het op een hoog peil 
brengen en houden van wiskundige toepassingen in 
het RIVM-ondcrzock behoort tot de CWM-taken. 

In de drie afdelingen van het CWM zijn de diverse 
wiskundige disciplines vertegenwoordigd die nodig zijn 
om het RIVM-ondcrzoek adequaat te ondersteunen. 
Enkele van deze disciplines zijn: 
- numerieke wiskunde 
- mathematische fysica 
- wiskundige statistiek 
- operations research 
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Numerieke Analyse en Mathematische Fysica 

De afdeling NAMF werkt projectmatig in onderzoek 
waarbij met name mathematisch modelleren van fysi¬ 
sche en fysisch/chemische processen aan de orde is. 
Deze activiteit concentreert zich voornamelijk op het 
milieuonderzoek, alhoewel ook de behoefte aan deze 
specifieke wiskundige discipline in de andere hoofdsec¬ 
toren zichtbaar wordt. 

Enkele projecten waaraan in het verslagjaar uitge¬ 
breid aandacht werd besteed, zijn: 
- De evaluatie van de dichtheid van stralingsmeetnet-

tcn. In deze evaluatie werd met behulp van in het 
RIVM beschikbare luchtverspreidingsmodellen nage¬ 
gaan wat de effectiviteit van een meetnet is. Hierbij 
werd uitgegaan van een zekere verdelingsfunctie 
van klimatologische omstandigheden en een range 
van brontermen van radioactiviteit, veroorzaakt door 
een calamiteit die willekeurig ergens in Nederland of 
direct daarbuiten kan plaatsvinden. 

- De verdere ontwikkeling van 3-D-modellen voor 
grondwaterstroming. De ontwikkeling is thans zover 
gevorderd dat enkele praktische toepassingen in het 
kader van de prognose van grondwaterkwaliteit 
en -kwantiteit in het komende jaar tegemoet ge¬ 
zien kunnen worden. 

- De toepassing van numerieke methoden bij het ont¬ 
werp en de ontwikkeling van geroerde bio-reac-
toren. Deze inbreng is specifiek gericht op een 
project uit hoofdsector I. 

Wiskundige Statistiek en Operations Research 

De afdeling WSOR voert een projectmatig opgebouwd 
onderzoeksprogramma uit, waarin de modelbouw van 
infectieziekten (bijv. HIV, Campylobacter spec), de 
wiskundige methodologie van risico-analyse en scena¬ 
rio-analyse voor volksgezondheid en milieu, en de sta¬ 
tistische onderbouwing van diagnostische methoden 
(ontwikkeling referentiemateriaal) hoofdthema's vor¬ 
men. 

Het wiskundig gerichte onderzoek betreffende 
AIDS werd uitgebreid. In samenwerking met het Aca¬ 
demisch Ziekenhuis Utrecht en de Medische Faculteit 
van de RUU is een registratiesysteem ontworpen voor 
onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van de intra¬ 
murale zorg en behandeling van met HIV geïnfect¬ 
eerde personen in relatie tot kosten. In samenwerking 
met hel Nederlands Centrum voor Geestelijke Volks¬ 
gezondheid is in opdracht van de Stuurgroep Toe-
komstscenario's Gezondheidszorg (STG) een onder¬ 
zoek gestart naar de haalbaarheid van een multinatio¬ 
naal AIDS-sccnario-onderzock. Binnen het kader van 
door de EG gecoördineerd onderzoek is een tweede 
internationale workshop over de modelbouw van 
AIDS gerealiseerd (Bilthoven, juli 1988). 

De ontwikkeling van een systeemanalytisch model 
in het kader van de studies rond de C02-prob1ematick 
werd voortgezet. Dit model blijkt een waardevolle bij¬ 

drage te leveren aan het onderzoek naar de gevolgen 
van de toename van CCte-concentralies in de atmos¬ 
feer. Het model is met name ook gebruikt bij voor¬ 
drachten en voorlichting over de COz-problematick. 

Door uitbreiding van capaciteit voor de irzet van 
projectmedewerkers kon op diverse terreinen nieuw 
onderzoek worden aangevangen. Zo is in de afdeling 
WSOR dit jaar het systeemanalytischc onderzoek in 
het kader van de verzuring met meer voortvarendheid 
aangepakt. 

Op 20 mei 1988 trad de afdeling op als gastheer 
van de Medisch Biologische Sectie van de Vereniging 
voor Statistiek (VVS). De afdeling presenteerde op 
deze 'instituutsdag' een groot deel van haar onder¬ 
zoek. Hierbij werd gebruik gemaakt van recent ontwik¬ 
kelde presentatie-technieken. 

In mei vond de promotie plaats van dr.ir.P.H.M. 
Janssen op een proefschrift met als titel: "On model 
parametrization and model structure selection for iden¬ 
tification of MIMO-systems". 

Naast het verrichten van onderzoek tracht de 
afdeling het gebruik van statistiek in het RIVM te be¬ 
vorderen. Dit jaar is een reeks lezingen gestart voor 
onderzoekers over praktische statistische onderwer¬ 
pen. Er blijkt een ruime belangstelling te bestaan voor 
deze activiteit. Ook aan de bevordering van statistisch 
computergebruik wordt aandacht besteed. In vervolg 
op cursussen gericht op de toepassing van GENSTAT 
is een gebruikersclub opgericht. In samenwerking met 
de ontwerpers van GENSTAT uit Rolhamsted is een 
conversiccursus verzorgd ten behoeve van de intro¬ 
ductie van GENSTAT-5. 

Systeemanalyse, Programmering en Documentatie 

De afdeling SPD heeft het project presentatietechnie¬ 
ken t.b.v. mathematische modellen een goede invulling 
gegeven. Door de medewerkers uit de afdeling werd 
met name aandacht besteed aan ondersteuning van de 
eerder genoemde afdelingen. Belangrijk was de inzet 
van het hoofd van de afdeling SPD als automatiserings-
coördinaior van hoofdsector III. 

In het verslagjaar is op initiatief van het CWM de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de aanschaf van 
een minisupercomputer voor het RIVM onderzocht. 
Dit heeft geleid lot een marktonderzoek, waarvan de 
resultaten in rapportvorm zijn vastgelegd. Op basis 
van deze resultaten zijn onderhandelingen gevoerd 
met enkele firma's en dit heeft geresulteerd in de aan¬ 
schaf van een ALLIANT FX/40 met vier parallelle 
processoren (Advanced Computational Elements). 
Eind 1988 is deze computer bij het RIVM geplaatst en 
in gebruik genomen. Naar verwachting kan het in¬ 
huren van externe supercomputertijd op een CRAY-
supercomputer in Bracknell (Engeland) worden beëin¬ 
digd of geminimaliseerd. 
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Centrum voor Epidemiologie (EPI) 
DJv romhout 

De verslagperiode werd gekenmerkt door grote veran¬ 
deringen. Prof.dr.F.de Waard nam afscheid als hoofd 
van het centrum en werd opgevolgd door prof. dr. ir. 
D.Kromhout. Het centrum werd in het verslagjaar uit¬ 
gebreid met twee stafmedewerkers en is met ingang 
van 1 januari 1989 nog eens uitgebreid met 12 me¬ 
dewerkers afkomstig uit de groep van Kromhout. 
Deze medewerkers zijn werkzaam op drie grote pro¬ 
jecten te weten de Zutphen Studie, het Peilstations-
project Hart- en Vaatziekten en het Scenarioproject 
Chronische Ziekten. Deze personele uitbreiding bete¬ 
kent een verdubbeling van het aantal medewerkers 
van het centrum. Vanwege deze ingrijpende verande¬ 
ring werd een structuurnota voor het centrum opge¬ 
steld. Vanaf 1 januari 1989 zal het c^r.trum bestaan uit 
4 afdelingen, te weten: 
- epidemiologie van chronische ziekten (hart- en 

vaatziekten en kanker); 
- infectieziekten-epidcmiologie 
- milieu-cpidemiologic; 
- beleidscpidcmiologic. 
Voor elke (onderafdeling is een coördinator aange¬ 
steld. De coördinatoren zullen samen met het hoofd 
van EPI het onderzoeksbeleid bepalen. 

Chronische Ziekten 

Gedurende het afgelopen jaar is het afnemen van 
vraaggesprekken bij personen in het kader van het pa-
ticnt-controle-ondcrzoek naar oorzaken van kanker 
van de alvleesklier, galblaas en galwegcn afgerond 
(een samenwerkingsproject met hel Internationale 
Kankcrinstituut (IARC) van de Wereldgezondheidsor¬ 
ganisatie). Dankzij financiële steun van het program¬ 
ma 'Europe against Cancer' van de EEG kon goede 
voortgang worden gemaakt met de analyse en is een 
begin gemaakt met de rapportage. In totaal hebben in 
Nederland 316 patiënten en 487 personen uit de algs-
mene bevolking aan het onderzoek meegedaan. In het 
internationale onderzoek, waarin behalve het RIVM 
ook onderzoekscentra in Australië, Canada en Polen 
participeren, zijn in totaal 1024 patiënten en 1240 con¬ 
trole-personen opgenomen. Dit onderzoek is de groot¬ 
ste studie tot nu toe naar de oorzaken van deze vor¬ 
men van kanker. De eerste analyses tonen in alle 
onderzoekscentra consistente risico-verhogende effec¬ 
ten voor de inname van energie en het levenslange ge¬ 
bruik van tabak. Tevens zijn er aanwijzingen voor een 
beschermende rol van de inname met de voeding van 
vitamine C en mogelijk bcta-carotecn en van het be¬ 
staan van een aantal allergische aandoeningen. De¬ 
zelfde bevindingen in verscheidene onderzoekscentra 
tonen de haalbaarheid aan van dit type epidemiolo¬ 

gisch onderzoek, evenals het belang van het gelijktij¬ 
dig uitvoeren van soortgelijk onderzoek met dezelfde 
opzet in verschillende landen. 

In het kader van een internationaal onderzoek be¬ 
treffende het opzetten van een register van personen 
die beroepsmatig wel en niet zijn blootgesteld aan phc-
noxyzure herbiciden en chlorophenolen - eveneens 
een samenwerkingsproject met het Internationale 
Kankcrinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie -
is de blootstelling van een cohort van 2349 personen 
vastgesteld. Deze gegevens zijn inmiddels in het inter¬ 
nationale register opgenomen. Eind van het verslag¬ 
jaar is een begin gemaakt met het opsporen van dege¬ 
nen die zijn overleden. Dit vervolgonderzoek wordt fi¬ 
nancieel gesteund door het programma 'Europe 
against Cancer' van de EEG. Het ligt in de bedoeling 
om in 1989 van deze personen de doodsoorzaak op te 
vragen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ver¬ 
volgens kan dan nagegaan worden of bepaalde bloot¬ 
stellingen specifieke doodsoorzaken met zich mee heb¬ 
ben gebracht. 

Infectieziekten-epidemiologie 

Deze afdeling werd eind 1986 begin 1987 nieuw leven 
ingeblazen. Nu kunnen de eerste resultaten van een 
sindsdien opgezet onderzoek gemeld worden. Het epi¬ 
demiologisch onderzoek naar AIDS/HIV is in 1988 
geïntensiveerd, maar het plan is om ook andere ziek¬ 
ten ter hand te nemen om zodoende de epidemiologie 
van infectieziekten uit te bouwen tot een evenwichtig 
onderdeel van EPI. Hierbij zal worden samengewerkt 
met het in oprichting zijn Centrum VOOT Infectieziek-
tenbestrijding (CIB) van hel RIVM. 

Het onderzoek HIV-infectics onder Afrikagangcrs 
verschaft inzicht in prevalentie, incidentie en risicofac¬ 
toren (sinds 1978) van HIV-infccties onder personen 
die in Afrika werken. Over dit risico bestond grote 
onzekerheid en dus onrust. Aan het onderzoek werken 
diverse instanties mee die keuringen verrichten onder 
Afrikagangers, onder andere de Rijksbedrijfsgenees-
kundige en Bcdrijfsvciligheidsdienst (RBB), het Haven-
ziekenhuis, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
Mcmisa Medicus Mundi en de GG & GD Amster¬ 
dam. Het onderzoek werd beperkt tot personen die be¬ 
roepshalve tenminste 6 maanden uitgezonden zijn of 
zullen worden. De respons voor dit onderzoek bedroeg 
80%. Ondanks de hoge prevalentie van risicofactoren 
kwamen HIV-infectics (seroprcvalcntie 03%: 95% 
B.H.I. 0,01-0,7%) weinig voor onder de groep van per¬ 
sonen die uitgezonden werden naar Afrika ten zuiden 
van de Sahara. Over het prospectieve deel van dit 
onderzoek, waarin het vóórkomen van nieuwe infec¬ 
ties met HIV onderzocht wordt, kan hier nog niet ge¬ 
rapporteerd worden. 

In toenemende mate wordt gesproken over de 
noodzaak en de mogelijkheden van prevalentie-onder¬ 
zoek naar HIV-infectics in de ncdcrlandse bevolking. 
Dergelijk onderzoek beoogt inzicht te geven in de ver-
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spreiding van de epidemie onder de bevolking, zowel 
in groepen met verhoogd risico als in de 'algemene 
bevolking'. In 1988 werden in het RIVM bijeenkom¬ 
sten voor deskundigen (epidemiologie, ethiek en recht) 
georganiseerd om de verschillende aspecten van HIV-
prevalentie-ondcrzoek te bespreken. Een overzicht en 
analyse van de huidige situatie en voorstellen voor aan¬ 
vullende onderzoek zijn gepubliceerd in hel Neder¬ 
lands Tijdschrift voor Geneeskunde (Lumey, Houwe-
ling en Jager). 

Mïlieu-epidemiologie 

In 1988 kwam het milieu hernieuwd in de belangstel¬ 
ling te staan. Dit bleek ondermeer uit de reacties op 
het RIVM-rapport 'Zorgen voor Morgen'. Aan dit rap¬ 
port, met name aan het hoofdstuk 'Volksgezondheid' 
werd ook door medewerkers van EPI meegewerkt. 

Het onderzoek naar cadmium in de Kempen be¬ 
vindt zich in de eindfase. Door het beschikbaar komen 
van nieuwe gegevens met betrekking tot consumptie 
van groente - ook voor groepen in de bevolking die 
zelf de groente telen - kon de blootstelling van eerdere 
onderzoekspopulaties aan cadmium nader gekwantifi¬ 
ceerd worden. 

Het onderzoek op het terrein van de luchtveront¬ 
reiniging werd in 1988 verder gestalte gegeven. De 
methodieken voor onderzoek naar respiratoire aan¬ 
doeningen en naar longfunctie bij basisschoolkinderen 
en volwassenen werden toegepast in het kader van 
het project "Epidemiologie van luchtverontreinigings-
episodes". Ook werden de protocollen voor het onder¬ 
zoek in combinatie met fysieke inspanningen (onder 
meer fiets-ergometrie) in de praktijk getest. Het jaar 
1988 bracht uitzonderlijk weinig periodes met ver¬ 
hoogde luchtverontreiniging. Niettemin leverde het 
onderzoek een schat aan informatie over onder andere 
de variabiliteit van longfunctie en het voorkomen van 
luchtwegsymptomen. Het onderzoek naar de relatie 
tussen schoolverzuim en verhoogde luchtverontreini¬ 
gingsniveaus verkeert in de vcrslagfase. 

Afdeling Proefdierenvoorziening (PDV) 
B.C.Kruijt en R.Boot 

De voortdurende intensieve aandacht die wordt be¬ 
steed aan vermindering van het proefdierengebruik 
heeft opnieuw geleid tot een lager aantal afgeleverde 
proefdieren. Ten opzichte van 1987 was de daling ca. 
15%. Er zijn echter tekenen dat het einde in zicht 
komt van cen periode van 10 jaar met geleidelijke da¬ 
ling van het pwTJicrengebruik. Nieuwe projecten en 
de toestroom van projectmedewerkers veroorzaken 
een grotere vraag, die al moest leiden tot vergroting 

Tabel 1 

Aantallen gebruikte proefdieren 1988 

soort eigen kweek 

muizen 
N:NIH 
BALB/c 
div.inteeltslammen 
congcne stammen 
hybride 
ratten 
Riv:TOX 
LOU/M 
WAG/Cpb 
SHR-SP 
div. outbred stammen 
div. inbred stammen 
caviae 
Riv:TRL 
2/N 
outbred 
inbred 

konijnen 
mastomys 
hamsters 
gerbils 
honden 
katten 
fretten 
vogels 
apen 
paarden 
runderen 
schapen 
geiten 

61 154 
6 726 

558 
-
-

10 314 
1292 

763 
276 

-
-

1075 
1 198 

-
-

250 
406 

-
-

-
-
-

127 
-
1 
-
-

aankoop 

-
2253 

44 
183 
140 

-
-
-
-

1448 
1 119 

-

1469 
-

2017 
-

33 
22 
40 
9 

18 
14 

-
-
4 

17 
2 

totaal: 84 139 8 832 

totaal gebruik 1988: 92 971 (warmbloedige verte-
bratcn). 
Wegens overtolligheid zijn in 1988 5 969 cigen-
k weck-dieren afgemaakt, i.e. 7,1%. 

van de kwcckcapacitcit. De vraag betreft ook enkele 
bijzondere procfdicrmodellcn (ingctcelde stammen, 
mutanten), hetgeen belangrijke consequenties heeft 
voor de personele en materiële inzet. 

Uit tabel 1 blijkt voorts dat slechts ongeveer min¬ 
der dan 10% van de afgeleverde dieren werd be¬ 
trokken van buiten het instituut. Dit aandeel zal verder 
dalen, d<x)r vestiging in eigen beheer van een SPF-
kweck voor konijnen ten behoeve van de produktic 
van anti-thymus-globulinc. 
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De conventionele kweek v u strain 2/N caviae 
werd beëindigd na realisatie van een gesaneerde 
kweek. 

Kwaliteitsbeheer proefdieren 

Bij de in eigen beheer gekweekte SPF-knaagdieren 
werd het afgelopen jaar een tendens tot vermindering 
van de microbiologische kwaliteit zichtbaar. Aanwijzin¬ 
gen voor besmetting met Rotavirus en Kilham Rat vi¬ 
rus werden gevonden bij de N:NIH muizen, hoewel 
de serologischc resultaten (nog) niet konden worden 
bevestigd door bijv. virus-isolatie. Aanwijzing voor be¬ 
smetting met Bordetella bronchiseptica werden 
gevonden bij de RivrTRL en de strain 2/N cavia's, 
waarmee een potr i.cel belangrijk probleem dreigt in 
de dierexperimente : populaties. Al dan niet in combi¬ 
natie met hierin aanwezige respiratoire virussen, kun¬ 
nen door B.bronchiseptica met name bij knaagdieren 
en konijnen ziekte en sterfte ontstaan. Bron van zorg 
blijft de mogelijke verspreiding van besmettingen naar 
andere SPF-kwekcn, door momenteel niet altijd te ver¬ 
mijden uitwisseling van personeel. Voorts werd, door 
vergrote vraag naar dieren uit eigen kweek (i.v.m. de 
kwaliteit van aan te kopen dieren) en infectieproble¬ 
men in de dierexperimenten, herschikking van verschil¬ 
lende populaties noodzakelijk. Voor fokpopulaties bren¬ 
gen dergelijke verplaatsingen duidelijke risico's van 
kwaliteitsverlies met zich mee. Overigens bestaat 
geen volledig inzicht in de actuele virologische kwa¬ 
liteit van eigen kweek SPF-populaties omdat de moge¬ 
lijkheden voor het uitvoeren van scrologisch onder¬ 
zoek van proefdieren (UCVV) zeer beperkt bleken. 

De import van proefdieren bleef bij voortduring 
problematisch. Geen verbetering kon worden gecon¬ 
stateerd in de kwaliteit van door Harlan/CPB geprodu¬ 
ceerde dieren. Waarschijnlijk wreekt zich hier het ont¬ 
breken van enige expertise op het terrein van micro¬ 
biologie/hygiëne binnen het bedrijf. Import vanuit 
Harlan/CPB van met verschillende agentia besmette 
konijncri, ten behoeve van de produktie van ATG, 
bleef nodig, maar zal in 1989 worden beëindigd. Im¬ 
port uit andere bronnen bleek in een aantal gevallen 
eveneens (potentieel) oorzaak van introductie van be¬ 
smettingen. Bacillus piliformis besmetting (ziekte van 
Tyzzer) werd waarschijnlijk geïntroduceerd via konij¬ 
nen. Besmetting met ondermeer Pasteurella pneumo-
tropica en Syphacia spp via aankoop van SJL-muizen 
kon worden geweerd door huisvesting in isolatorcn. 

Na eliminatie van llaemophilus spp besmetting uit 
de rattenpopulaties in hel dierexperimenteel gebouw 
W, die gepaard ging met belangrijke verstoringen in 
toxicologische en pathologische experimenten, trad re¬ 
cent opnieuw besmetting met deze bacterie op. De 
mees' waarschijnlijke oorzaak van besmetting is con¬ 
tact dm>r (tijdelijke) RIVM-mcdewerkers met be¬ 
smette proefdierbestanden buiten het instituut. Een¬ 
maal geïntroduceerde besmettingen bleken zich ge¬ 
makkelijk over verschillende bestanden te versprei¬ 

den. Zowel bij bijvoorbeeld de besmetting met Hatmo-
philus spp, als bij de contaminatic met Bacillus pili¬ 
formis bleek de beoogde personele scheiding van ver¬ 
schillende kwaliteiten dieren niet afdoende ie kunnen 
worden gerealiseerd. 

Opnieuw werd zeer veel aandacht besteed aan het 
ontwerp van gecentraliseerde nieuwbouw voor proef¬ 
dieren. Een kleine verbetering in de huisvesting van 
carcinogenitcitsproeven werd gerealiseerd door de 
bouw van een containersysteem binnen een bestaand 
gebouw. Onderzoek heeft geleerd dat dergelijke, 
bouwkundig relatief eenvoudige, isolatie-systemen ge¬ 
schikt zijn voor de kweek van of uitvoering van lang¬ 
durende experimenten met proefdieren, mits stringente 
personeel-technische scheiding van andere proefdier-
bestanden wordt gehandhaafd. 

Aan verschillende proefdiergebruikende instellin¬ 
gen werden adviezen verstrekt met betrekking tot de 
opzet en uitvoering van microbiologisch kwaliteitsbe¬ 
heer bij proefdieren. Intensief overleg werd gevoerd 
met o.a. de. leiding van het GDL (RU Utrecht) over 
kwaliteitsbeheer en kwaliteitscontrole van proefdieren 
in verband met de door het RIVM beoogde samenwer¬ 
king bij de proefdierproduktie en het uitvoeren van 
dierexperimenten, waarbij o.a. sprake zou kunnen zijn 
van (overigens vooralsnog niet goed denkbare) uit¬ 
wisseling van dieren. Een bijdrage werd geleverd aan 
de door de duitse Procfdierkundige Vereniging dit jaar 
uitgegeven herziene "Hygiene Empfehlungcn fuer Ver-
suchsüerbcreiche" en de "Liste von Erregem zur 
Spezifizicrung bei SPF-Versuchstiercn", alsmede aan 
de te verschijnen "Liste von Nachweismelhoden". 
R.Boot werd door de Nederlandse Vereniging voor 
Proefdierkunde verzocht de vereniging te vertegen¬ 
woordigen in de "Health monitoring group" van de 
Federation of Laboratory Animal Science Associa¬ 
tions (FELASA), die zich o.a. zal richten op standaard¬ 
isatie van onderzoekmethoden. 

Apenkweek 

De omvang van dc apenkweek werd in het afgelopen 
verslagjaar verder verkleind tot 49 vrouwelijke apen 
door dc afzet van oudere fokdieren. Een aantal hier¬ 
van is vervangen door in het RIVM gekweekte dieren 
die deels pas op termijn reproduktief zullen worden. In 
verband met dc grote voorraad jonge dieren ten be¬ 
hoeve van produktie van poliovaccin, en een duidelijke 
daling in het verbruik vergeleken met voorgaande 
jaren, werden dit jaar geen apen gefokt. 

Circa dc helft van dc voorraad jonge dieren werd 
verkocht aan andere instituten. Van dieren die in het 
kader van lopende proeven werden geëulhanaseerd, 
werden zoveel als mogelijk, voor verschillende onder¬ 
zoekingen binnen en buiten het RIVM, organen en 
weefsels verzameld. 

Relatief weinig aandacht kon worden besteed aan 
lopend onderzoek, waaronder onderzoek naar de mini-
mum-bchoefte aan vitamine D3 van jonge apen, de rol 
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van prematuriteit bij doodgeboorte en het kooiprefcren-
tie-onderzock. 

Automatisering 

Veel tijd werd besteed aan het completeren van de 
definitiestudie ten behoeve van een volledige proefdie-
renadministratie. Gekozen werd om slechts van een 
deel van de in de definitiestudie beschreven functies 
een geautomatiseerd systeem te doen ontwerpen, ten¬ 
einde dit op korte termijn operationeel te kunnen mak¬ 
en. 

Isolatorengebruik 

Gemiddeld een derde deel van de 47 beschikbare iso-
latorcn - ter volledige isolatie van kleine groepen proef¬ 
dieren - werd gebruikt voor proefdierenvermeerdering 
(saneringen en instandhouden van nucleuskokmics). 
63% werd ingc/ct voor dierexperimenteel werk van 
de verschillende laboratoria. 

Opleidingen 

Ten behoeve van nadere regelgeving op grond van de 
Wet op de dierproeven werd in commissie-verband 
een rapport opgesteld betreffende eisen van bekwaam¬ 
heid voor proefdierverzorging en -behandeling. De 
coördinatie van opleidingen, die jarenlang vanuit het in¬ 
stituut geschiedde, kon worden overgedragen aan de 
vakgroep Proefdierkunde van de RUU. 

Dierexperimcntcncommissie 
B.C.Kruijt 

De dicrcxpcrimcn'.-.ncommissic (DEC) van het insti¬ 
tuut stond onveranderd onder voorzitterschap van 
dr.J.G.Krccftcnbcrg en telde 12 leden, waaronder 
prof.dr.R.Hccgcr (RUU) als extern lid. Als secretaris 
trad op de art. 14 functionaris (B.C.Kruijt). De commis¬ 
sie vergaderde als regel maandelijks met uitzondering 
van vakantieperiodes. 

Onder het thema "vermindering, vervanging en ver¬ 
fijning" van de dierproeven werden talrijke proefopzet¬ 
ten besproken, waarbij meestal de betreffende onder¬ 
zoeker cen toelichting gaf. In de DEC van het RIVM 
heerst de opvatting dat alle aspecten van dierproeven 
waaronder wetenschappelijke, maatschappelijke, bio¬ 
technische, ethische en economische aspecten aan de 
orde behoren te worden gesteld, teneinde tot een even¬ 
wichtige afweging te komen. Door de voorselectie 
door de art. 14 functionaris worden van routinematige 
en analoge dierproeven van lijd lot tijd slechts de 
mogelijkheden van een alternatief besproken. Zo lukte 

het om voor het routinematige onderzoek op tetanus-
antisloffcn in palicntensera een alternatieve (in vitro) 
bepaling te valideren, waardoor cen aanmerkelijke be¬ 
sparing van de aantallen benodigde muizen werd be¬ 
reikt. In toenemende male werden resultaten van eer¬ 
der geaccordeerde dierproeven aan een nabespreking 
onderworpen. Hierdoor werd bijv. bereikt dal het te¬ 
voren geschatte ongerief in immunisatieprocven voor 
de wettelijke registratie met een lagere code werd 
genoteerd. 

Namens de DEC hield de art. 14 functionaris een 
voorlichtingsmiddag ten behoeve van alle dierexperi¬ 
mentele onderzoekers. Daarnaast waren er frequente 
gesprekken met individuele onderzoekers, onderzoeks¬ 
coördinatoren, biotechnische coördinatoren en andere 
medewerkers. Als vervanger van de art 14 functionar¬ 
is werd aangemeld drs.C.F.M.Hcndriksen, die zijn 
opleiding ter zake in 1989 zal voltooien. 

Belangrijke onderwerpen van discussie waren al¬ 
gemene beleidslijnen, waaronder 
- principes in de nieuwbouw voor dierproeven 
- tockomsrigc structuur van het "dierenlaboratorium" 
- in vivo/in vitro methoden voor produktie van mono-

clonalc antistoffen 
- proeven met paraquat 
- toepassing orbita- en staartpunctie 
- nieuw carcinogencse-model (granuloma pouch as¬ 

say) 
- uitkomsten van stress proeven 
- validatie in vitro bepaling anti-letanustiter 
- vervolgonderzoek pertussistoxine op honden 
- nabespreking darmproevcn t.b.v. ontwikkeling chole-

ravaccins en experimenten met ander bactcrie-
soortcn 

- toepassing blaaswandcoagulalie t.b.v. onderzoek 
BCG-bcïnvlocding blaaskanker 

- voortzetting proeven voor inhalatie-toxicologic 
- gedragsbeïnvloeding van ratten door handling 
- voortzetting athcrosclcrosc-onderzoek met ingclccl-

dc konijnen 
- nieuwe in vitro methoden voor vaecmonderzoek 
- beperking van adjuvans-tocpassing bij immunisatie 

Het routinematige overleg tussen art. 14 functiona¬ 
ris en hoofdbiolcchnici leidde tot bijstellingen van 
proefopzetten t.a.v. de technische uitvoering van het 
dierexperiment. 

Bureau Ontwikkelingssamenwerking 
(BOS) 
A.R.Bergen 

In het verslagjaar is BOS, naast de specifieke in/et ten 
behoeve van DGIS-landcnburcaus, ook in algemene 
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zin dienstverlenend werkzaam geweest voor BuZa/-
DGIS. Zo heeft het bureau bijgedragen aan een dis¬ 
cussie over een door de minister van OS bij de 
Tweede Kamer in te dienen sectomotitie "Drinkwater 
en Sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden". 
Voorts werden tijdens een aantal bezoeken van BuZa/-
DGIS-medcwerkers aan het RIVM voordrachten ge¬ 
houden over o.m. RIVM-milicu-activiteiten. Tenslotte 
is bij voorkomende gelegenheden voorlichting gegeven 
aan diverse bezoekende delegaties, o.a. uit India en In¬ 
donesië, over de taak en organisatie van het RIVM in 
relatie tot OS. 

Beleidsnota RIVM en Ontwikkelingssamenwerking 

Op basis van overleg met relevante laboratoria is een 
nota opgesteld inzake "De rol van het RIVM bij Milieu 
en Ontwikkelingssamenwerking". In deze nota is een 
activiieitenprofiel uitgewerkt dat enerzijds aansluit op 
de behoefte in ontwikkelingslanden en anderzijds een 
terrein vertegenwoordigt waarop het RIVM compe¬ 
tent is voor het leveren van ondersteuning en kennis¬ 
overdracht. Na discussie met relevante RIVM-labora-
toria is afgesproken dat de nota, vóór indiening bij de 
directie, zal worden aangepast in die zin dat naast 
milieu- ook volksgezondheidsaspecten in relatie tot OS 
zullen worden behandeld. 

Samenwerkingsovereenkomst RIVMlDHVli 
Flow 

act 

Het RIVM wordt zowel door BuZa/DGIS als door in¬ 
ternationale organisaties regelmatig gevraagd bij¬ 
dragen te verlenen aan het opzetten c.q. verbeteren en 
uitbreiden van lokale vaccinproduktie-faciliteiten in 
ontwikkelingslanden. Afgezien vin algemene advise¬ 
ring m.b.t. lokale vaccinproduktie en kwaliteitscontrole, 
wenst het RIVM zijn rol te oeperken tot de ontwikke¬ 
ling van nieuwe vaccins, verbetering van bestaande 
vaccins, het leveren van de biotechnologische pro¬ 
ceskennis en de kennisoverdracht naar ontwikke¬ 
lingslanden, gecombineerd met de noodzakelijke trai¬ 
ning. Voor de daadwerkelijke prqjectrealisalie is op ini¬ 
tiatief van het RIVM in het verslagjaar een samen¬ 
werkingsovereenkomst russen RIVM, DHV en Con¬ 
tact Flow tot stand gekomen. Daarbij wordt door het 
adviesbureau DHV het project management, het ont¬ 
werpen van de faciliteiten, en de supervisie op de con¬ 
structie en installatie geleverd. Contact Flow levert en 
installeert de specifieke procesapparatuur, inclusief de 
training voor de operationele bediening. Het RIVM ver¬ 
zorgt de proceskennis, kennisoverdracht, training en 
produktiebegeleiding. 

Bellagio III conferentie 

Namens de DG-RIVM werd in maart deelgenomen 
aan de Bellagio III conferentie "Protecting the World's 

Children - An Agenda for the 1990V, georganiseerd 
door dc Task Force for Child Survival, een non-profit 
organisatie, gefinancierd door WHO. UNICEF. Wereld-
Bank, UNDP en Rockefeller Foundation. De BelUgio-
confercnties hebben tot doel om op hoog politick 
niveau tot internationale afstemming Ie komen van 
doelstellingen en beleid inzake dc (gezondheids)be-
scherming van de kinderen in mji. de ontwikke¬ 
lingslanden. Aan Bellagio 01 namen o.m. deel de Presi¬ 
dent van de Wereldbank, de Executive Director 
UNICEF, de Director-General WHO. Vicc-Preadent 
Rockefeller Foundation en Senior Director UNDP. De 
resultaten v m de conferentie werden verwoord in de 
zogeheten "Talkmes Declaration" waarbij o.m. de na¬ 
druk gelegd werd op de noodzaak van kennisover¬ 
dracht inzake vaccins naar ontwikkelingslanden. Deze 
declaratie werd tijdens de 41e jaarvergadering van de 
WHO besproken en aanvaard. 

Ter ondersteuning van de internationale activi¬ 
teiten van het RIVM op het gebied van ontwikkelings¬ 
samenwerking onderhoudt BOS intensieve contacten 
met internationale organisaties. Dit heeft o.m. geleid 
tot gesprekken met UNDP over RIVM-deelname aan 
onderzoek op het gebied van (bestaande) vaccins 
(Basic & Applied Vaccinology Programmes), met de 
WHO over RIVM-deelname aan het WHO polio-eradi-
catieprogramma en met de Task Force for Child Sur¬ 
vival inzake dc ontwikkeling van nieuwe vaccins ten 
behoeve van ontwikkelingslanden. 

World Foundation on Vaccinology 

Op uitnodiging van de Mérieux Stichting woonde een 
medewerker van BOS namens het RIVM in april in 
Rio de Janeiro de 2e bijeenkomst bij van de World 
Foundation on Vaccinology. Tijdens deze bijeenkomst 
bespraken de "vaccinproducenten" de Task Force 
voorstellen inzake ontwikkeling en produktie van 
nieuwe vaccins. Op verzoek van de organisatoren 
werd door de RIVM-vertegenwoordiger officieel com¬ 
mentaar op de voorstellen gegeven. De bijeenkomst 
leidde tot dc vorming van een ad-hoc interimcommis¬ 
sie (bestaande uit vertegenwoordigers van RIVM, 
RIT, Bio Mex, Mérieux en Rockefeller Foundation) die 
de doelstelling en taken van de World Foundation zal 
evalueren. Op initiatief van BOS werd tijdens het 12th 
International Congress on Tropical Medicine and Ma¬ 
laria in september jl. de 2e vergadering gehouden van 
genoemde commissie. Een aantal mogelijke doelstel¬ 
lingen en werkwijzer van de World Foundation on 
Vaccinology zijn geformuleerd en beoordeeld, waarbij 
in grote lijnen is vastgesteld dat, middels goed georga¬ 
niseerde en gestructureerde bijeenkomsten van de 
World Foundation, relevante bijdragen kunnen worden 
geleverd aan de oplossing van de internationale vaccin-
problematiek. Gelet op de nog bestaande onzekerhe¬ 
den werd besloten vooralsnog geen definitieve organi¬ 
satiestructuur voor de World Foundation vast te stel¬ 
len; de (initiële) voorbereiding voor een volgende 
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WorW Foundation bijeenkomst zal het ad-hoc Interim 
Committee op zkh nemen. 

Nieuwe vaccins voor ontwikkelingslanden 

De Task Force for Child Survival heeft in 1988 de 
eerste aanzet gegeven tot een internationaal program¬ 
ma voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins t.b.v. 
ontwikkelingslanden. Doel van het programma is de 
ontwikkeling van commercieel niet-aantrekkelijke vac¬ 
cins te bevorderen d.m.v. voorfinanciering teneinde de 
produktic van deze vaccins en de toepassing te waar¬ 
borgen. Initiatieven vanuit BOS met genoemde interna¬ 
tionale organisatie hebben geleid tot vroegtijdige inten¬ 
sieve contacten met de consultants die in opdracht 
van de Task Force het voorgestelde programma uit¬ 
werken. Zowel van de zijde van de Task Force als 
van de zijde van de UNDP werd vernomen dat zij het 
RIVM willen betrekken (in consortium met Scandi¬ 
navische instituten) bij de ontwikkeling van nieuwe 
vaccins. Het RIVM wordt erkend als één der weinige 
en meest ervaren overheidsinstituten werkzaam op de 
terreinen van vaccinontwikkeling en -produklie. De on¬ 
afhankelijke, niet-commerciële status van het RIVM 
wordt daarbij van groot belang geacht. Inmiddels 
hebben UNDP en Rockefeller Foundation actieve fi¬ 
nanciële steun voor het programma toegezegd. 

Europa 1992 

Een medewerker van BOS heeft namens het RIVM 
zitting in een aantal overlegstructuren inzake EG-
1992, tw. een departementale Projectgroep Interne 
Markt '92 en de werkgroep ter ondersteuning van een 
gezamenlijke studie (dgVgz/RIVM) naar de mogelijke 
implicaties voor de volksgezondheid en gezondheids¬ 
zorg. Deze huidige ontwikkelingen en informatie¬ 
stromen en de mogelijke belangen voor het RIVM 
maakten de instelling van een RIVM-werkgroep 
noodzakelijk teneinde op gestructureerde wijze te kun¬ 
nen inspelen op significante ontwikkelingen. Ter onder¬ 
steuning van de informatie-overdracht zal via het Rijks-
computercentrum een aansluiting gezocht worden op 
een EG-1992 di'abestand. 

Projecten 

Bangladesh 
Een gezamenlijke bengaals-nederlandse missie heeft 
medio 1988 het lopende programma voor drinkwater¬ 
voorziening en sanitatie geëvalueerd en daarbij de con¬ 
clusie getrokken dat de aanbevelingen van de evalu¬ 
atiemissie van 1983 nauwelijks door het ncdcrlandse 
beleid zijn overgenomen. Het laat zich aanzien dat de 
aanbevelingen van de evaluatiemissie 1988 wel een 
verandering in de aanpak van de projecten teweeg 
zullen brengen. Met name zal meer aandacht worden 
gegeven aan bedrijfsvoering en onderhoud en aan de 
financiële opbrengst van de - deels nog op te richten -

drinkwaterbedrijven. Ook zal bij het technisch ont¬ 
werp meer rekening worden gehouden met de socio-
economische omstandigheden van de lokale bevolking. 

Birma 
In het licht van de politieke ontwikkelingen zijn de 
lopende drinkwatcfprojectcn getemporiseerd en wor¬ 
den voorshands geen activiteiten ondernomen om na 
te gaan of het project in de Dry Zone na 1989 nog met 
een periode van 4 jaar zal worden verlengd. 

Volksrepubliek China 
Een 3-jarig contract voor het uitvoeren van de Grand 
Canal Pollution Control Study in de Jiangsu Province 
werd in 1988 gesloten; het is de bedoeling begin 1989 
met voornoemde studie te starten. BOS voert -amens 
DGIS de projectsupervisie en het technische secretari¬ 
aat van het internationale review panel. 

In het verslagjaar heeft BOS het bezoek georgani¬ 
seerd dat door de Chinese Research Academy of En¬ 
vironmental Sciences (CRAES) en het National Envi¬ 
ronmental Protection Agency (NEPA) aan het RIVM 
is gebracht. Na de inleidingen in diverse laboratoria is 
door de delegatie opgemerkt dat er een grote mate 
van overeenkomst bestaat tussen aandachtsvelden en 
doelstellingen van RIVM en van CRAES en dat om 
die reden onderzoek-samenwerking (twinning) op 
milieu- en toxicologische gebieden als zinvol wordt be¬ 
schouwd. Tijdens het bezoek van de minister van 
VROM aan China is deze twinning-gedachte onder¬ 
schreven in het Memorandum of Understanding op 
milieugebied tussen Nederland en China. Inmiddels 
heeft CRAES een RIVM-delegatie uitgenodigd om in 
het voorjaar van 1989 voorstellen terzake nader in 
China te komen bespreken en uit te werken. 

In juni bracht een delegatie van het Shanghai Insti¬ 
tute for Biological Products (SIBP) een bezoek aan het 
RIVM. Doel van het bezoek was nadere afspraken te 
maken over samenwerkingsactiviteiten tussen het 
SIBP en het RIVM, op basis van een in oktober 1987 
opgesteld Memorandum of Understanding tussen Ne¬ 
derland en China. Tijdens het bezoek hebben uitgebrei¬ 
de besprekingen plaatsgevonden over een groot aantal 
onderwerpen, welke werden afgesloten met de 
ondertekening van "Agreed Minutes" (in aanwezig¬ 
heid van vertegenwoordigers van de Chinese ambas¬ 
sade, DGIS en WVC). Daarin zijn afspraken vast¬ 
gelegd voor actieve samenwerking op het gebied van 
rabies, meningococcen, kinkhoest, Hib, Japanese B en¬ 
cephalitis en rubella. Door de KNAW werd een aan¬ 
vraag gehonoreerd voor financiering van de reis van 
een RIVM-delegatie naar Shanghai, teneinde defini¬ 
tieve afspraken te maken over de invulling van het 
gezamenlijke onderzoeksprogramma. 

Op verzoek van de Wereldbank heeft in oktober in 
het RIVM een bespreking plaatsgevonden met een 
consultant van het Chinese Min. v. Vgz over een door 
de Wereldbank te financieren vaccinproject in China. 
Aanleiding was het Chinese besluit om de ondc ian-
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delingen ie verbreken inzake het oorspronkelijke turn¬ 
key project voor lokale vaccinproduktie en kwaliteits¬ 
controle in China. In plaats van de tum-key benade¬ 
ring werd overwogen de uitvoering van de projecten 
(aanbesteding, constructie, installatie) in handen te 
geven van een projectmanagement-organisatie; vac-
cinproducenlen zullen dan uitsluitend verantwoordelijk 
zijn voor de kennisoverdracht (incl. training) inzake 
produktie en kwaliteitsconirole. Van RIVM-zijde zijn 
adviezen gegeven over de fasering van het project en 
is informatie verschaft over technische aspecten van 
vaccinproduktie. Tevens werd gewezen op een vergel¬ 
ijkbare aanpak die het RIVM bij technology transfer 
projecten voorstaat in samenwerking met DHV en 
Contact Flow. Korte tijd later ontving het RIVM een 
officiële reactie van het Chinese Ministerie van Volksg¬ 
ezondheid met de vraag of het RIVM in principe be¬ 
reid was aan de "short-list" van vaccinproducenten te 
worden toegevoegd. Na overleg met DHV is positief 
op dit verzoek gereageerd. 

Colombia, lokale vaccinproduktie 
In het kader van vaccin-lechnology transfer heeft het 
RIVM in samenwerking met Connaught Laboratories 
Limited (CLL) uit Canada een projectvoorstel uit¬ 
gewerkt voor het verbeteren van bestaande en het 
opzetten van nieuwe faciliteiten voor de produktie- en 
kwaliteitscontrole van vaccins bij het ColombianNa-
tional Institute of Health (CNIH) in Bogota. Relevante 
gegevens m.b.t. training, equipment en kosten zijn 
verzameld en gespecificeerd verwerkt in de "final 
draft proposal", dat aan betrokken instanties (de Teger-
ingen van Colombia, Canada en Nederland) voor com¬ 
mentaar werd voorgelegd. Voorgesteld werd het 
project gefaseerd uit te voeren, te beginnen met het 
opzetten van de kwaliteitscontrole, mede met als doel 
het CNIH in aanmerking te doen komen als officieel 
Regional Reference Laboratory voor de Pan Ameri¬ 
can Health Organization (PAHO). De 2c en 3e fase 
hebben betrekking op resp. de centrale diensten en de 
produktie van vaccins. De totale kosten van het 
project zijn begroot op US $ 16,1 milj., waarvan het 
nederlandse deel (gericht op de produktie en kwa¬ 
liteitscontrole voor bacteriele vaccins) is begroot op 
US $ 5.4 milj.. Uit het informele overleg met DGIS kan 
afgeleid worden dat men zich in eerste instantie zou 
willen beperken tot de eerste fase van het project. 

Egypte, lokale vaccinproduktie 
Bij DGIS is overleg gevoerd met het landenbureau 
Noord-Afrika over het vaccine technology transfer-
project bij het Agouza-instituut in Egypte. Afspraken 
zijn gemaakt over de benodigde activiteiten ter afrond¬ 
ing van het in 1979 gestarte Egypte-project. Voor een 
mogelijke vervolgactiviteit zijn bij DGIS fondsen gere¬ 
serveerd. Besloten werd op korte termijn een feasibili¬ 
ty study uit te laten voeren voor de verdere verbeter¬ 
ing c.q. uitbreiding van de produktie en de kwaliteits¬ 
controle van bacteriele vaccins, mogelijk in combinatie 
met IPV-produktie. 

India 
In december 1988 is de voorbereidende studie- en ont¬ 
werpfase van de integrale sanitaticprojectcn in Kan¬ 
pur en Mirzapur met een eindrapportage afgesloten. 
Tevens kwam eind 1988 - met ca. 10 maanden ver¬ 
traging - de UASB proefinstallatie gereed. Dit houdt in 
dat de definitieve keuze van het voorgestelde zuiver¬ 
ingssysteem tot medio 1989 moet worden uitgesteld. 
In april 1988 werd door RIVM/EMD, DBW/RIZA en 
TNO de eerste cursus Aquatische Ecotoxkologic in 
India gehouden. Deze cursus zal in 1989 en 1990 
worden herhaald. Ook het biomonitoring-project op de 
Yamun»-rivier kwam in 1988 tot uitvoering, met een 
eerste veldmeting in oktober 1988 en de aanbesteding 
van twee automatische monstemame- en waterkwa-
Iilcilsmcctstations in december 1988. 

Op verzoek van BuZa/DGIS heeft BOS, i.s.m. een 
management- en een havenconsultant, in Nederland 
bijgedragen aan het opstellen van een interim-evalua¬ 
tierapport over het Ganges-vaarwegverbeteringspro-
ject. Dit project wordt met nederlandse steun door 
NEDECO en het Waterloopkundig Laboratorium uit¬ 
gevoerd; voorts worden in dit kader door nederlandse 
werven o.m. meetboten en aangepaste transportvaar¬ 
tuigen geleverd. In 1989 zal het missie-team afreizen 
naar India om op basis van veldobservalies en discus¬ 
sies met indiase autoriteiten het finale evaluatie-rap¬ 
port op te stellen. 

In het verslagjaar heeft BOS, i.s.m. het NUFFIC 
en IHE, deelgenomen aan een missie voor de identifi¬ 
catie van de nederlandse ondersteuning bij de verdere 
ontwikkeling van de afvalwatersector in India. Dit 
heeft geresulteerd in de aanbeveling aan BuZa/DGIS 
voor het uitvoeren van een meerjarig Human Resourc¬ 
es Development Project (HRDP) dat zich zal richten 
op de training van personeel op centraal, deelstaat- en 
gemeentelijk niveau voor de planning, uitvoering en 
het beheer en onderhoud van afvalwatervoorziening. 
De aandacht zal daarbij zijn gericht op het stroomge¬ 
bied van de Ganges. Als onderdeel van dit project 
wordt voorts aanbevolen om een samenwerking/-
twinning te realiseren tussen Central State Boards for 
water pollution control en de regionale inspectie milieu¬ 
hygiëne (RIM). 

Indonesië 
Op verzoek van BuZa/DGIS heeft BOS gedurende het 
verslagjaar geadviseerd t.a.v. de verdere ontwikkeling 
van de drink- en afvalwatersector in Indonesië; deze 
dienstverlening is geconcretiseerd vanuit Nederland 
en door het uitvoeren van een aantal korte missies 
naar Indonesië. In dit verband heeft BOS in het RIVM 
een seminar georganiseerd inzake de invulling van een 
nederlandse bijdrage ad fl. 5 miljoen aan UNDP, be¬ 
stemd voor demonstratie- en onderzoekprojecten in re¬ 
latie tot environmental sanitation. Aan dit seminar, tij¬ 
dens welk voordrachten zijn gehouden door diverse 
RIVM-laboratoria, is deelgenomen door vertegenwoor¬ 
digers van de Wereldbank, BuZa/DGIS, IHE, 
DBW/RIZA en Landbouwuniversiteit Wagcningcn. 
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Voorts heeft BOS gedurende 1988 vijf missies uit¬ 
gevoerd naar Indonesië, ojn. in samenwerking met de 
WcvMbaiik. In dit verband is i.s.m. de Indonesische 
auloritcilen, nederlandsc ambassade en adviesbureaus 
de voortgang besproken van drink- en afvalwatcrpro-
jecten die met ncdcrlandse steun c.q. co-financiering 
door Wereldbank en Aziatische Ontwikkeling* Bank in 
West Java, de Molukken en Acch worden uitgevoerd. 
Bij die gelegenheden zijn door BOS concrete aanzet¬ 
ten gegeven voor de inpassing van hel jaarlijkse neder -
landse hulpvolumc (fl 25-30 miljoen) in het gewijzigde 
indonesische beleidskader met betrekking tot de sec¬ 
tor van de drink- en afvalwatervoorzicning (decentra¬ 
lisatie van verantwoordelijkheden voor planning en 
uitvoering van projecten van centrale naar lagere ad¬ 
ministratieve niveaus). Ook zijn in het verslagjaar, 
i.s.m. BuZa/DGIS, de nederlandsc ambassade en be¬ 
trokken adviesbureaus, vcldlcstcn uitgevoerd met de 
data-base, met behulp waarvan BOS de voortgang 
van door Nederland ondersteunde projecten in de sec¬ 
tor zal monitoren; deze data-base zal in 1989 opera¬ 
tioneel worden. 

In 1988 is met succes het onderzoek beëindigd dat 
onder leiding van BOS en i.s.m. de Landbouwuniver¬ 
siteit Wageningen en Borromeus Hospitaal te Bandung 
is uitgevoerd naar de toepassing van UASB-technolo-
gie voor de zuivering van niet-geriolecrd huishoudelijk 
afvalwater; het eindrapport zal begin 1989 beschik¬ 
baar komen. Inmiddels is door de indonesische auto¬ 
riteiten ook een voorstel goedgekeurd voor de voor¬ 
genomen onderzockssamenwerking tussen RIVM 
(LBG) en het Geologisch Bureau van LIPI te Band¬ 
ung m.b.t. het ontwikkelen en testen van praktische 
methodieken voor grondwaterbeheer; een fmancicr-
ingsvoorstcl terzake zal in de loop van 1989 aan Bu¬ 
Za/DGIS ter goedkeuring worden aangeboden. 

Tijdens het verslagjaar heeft tenslotte voortgezet 
overleg plaatsgevonden tussen BOS, RIVM-laborato-
ria (LWL, ARO. LOC. LAC). DHV en Inorec Re¬ 
search BV over het uitvoeren van een onderzoek naar 
de toepasbaarheid van een hars-gebonden jodium 
voor de dcsinfcctic van drinkwater. Afhankelijk van 
de resultaten van nader overleg zal worden besloten 
of in 1989 een financieringsvoorslcl bij BuZa/DGIS zal 
worden ingediend. 

In februari 1988 werd aan DGIS het verslag 
aangeboden van de eind 1987 ondernomen formule -
ringsmissic. Het betrof een samenwerkingsproject met 
Bio Farma, Bandung, voor het verbeteren en uitbrei¬ 
den van de produklie- en kwaliteitscontrole van vac¬ 
cins en voor een gezamenlijk onderzoekprogramma. 
Tijdens het bestcdingsovcrlcg tussen DGIS en de re¬ 
gering van Indonesië werd afgesproken dat voor dil 
project een haalbaarheidsstudie uitgevoerd zal wor¬ 
den. Met ondersteuning vanuit BOS is door de rege¬ 
ring van Indonesië een concept Terms of Reference 
voor deze haalbaarheidsstudie aangeboden. Deze TOR 
werd eind 1988 door DGIS in behandeling genomen; 
de verwachting is dat in de loop van 1989 de haalbaar¬ 

heidsstudie uitgevoerd zal worden, waarbij door BOS 
gestreefd zal worden naar actieve participatie van de 
zijde van hel RIVM. 

Latijns Amerika 

Colombia 
Zowel m.b.t. lopende als nieuw op te starten drinkwa-
terprojecten werden adviezen uitgebracht aan DGIS. 
Ook werd een drinkwatei progi amma van de Wereld¬ 
bank geanalyseerd waarin Nederland financiële deel¬ 
name overweegt. Ten aanzien van de toenemende be¬ 
hoefte aan maatregelen ter bestrijding van de afvalwa 
ter-probkmatiek in Colombia werden adviezen 
opgesteld om te komen tot een gebundelde aanpak, zo¬ 
wel aan nederlandsc- als aan Colombiaanse zijde. 

Nicaragua 
In Nicaragua was het RIVM betrokken bij de evalu¬ 
atie van een krotopruimingsproject, uitgevoerd donr de 
Technische Universiteit Delft. 

Peru 
Reeds enkele jaren is BOS betrokken bij de opzet en 
begeleiding van drinkwaterprojecten in Peru. De mis¬ 
sie in dit verslagjaar uitgevoerd, betrof de evaluatie 
van deze projecten en de identificatie van nieuwe pro¬ 
jecten op dit gebied. Bij de opzet van de nieuwe pro¬ 
jecten is gekozen voor een geïntegreerde samenwer¬ 
king met projecten op het gebied van eerstelijnsge-
zondheidszorg. Om deze aanpak nader uit te werken is 
een vervolgmissie gepKid voor begin 1989. 

Niger 
In 1988 heeft BOS het bezoek georganiseerd dat door 
het in Orleans gevestigde Bureau de Récherches 
Géologique et Minicres aan het RIVM is gebracht. 
Naar aanleiding hiervan en op basis van vervolgge¬ 
sprekken is vastgesteld dat BRGM en RIVM een zin¬ 
volle samenwerking kunnen aangaan bij het uitvoeren 
van een project in Niger gericht op de ontwikkeling 
van een centrale overheidsdienst die zal worden belast 
met het monitoren van functioneren en gebruik van 
geïnstalleerde drink- en afvalwatcrvoorziening. Inmid¬ 
dels wordt door beide partijen, op basis van een sa¬ 
menwerkingsprotocol, een voorstel uitgewerkt dat 
voor Financiering bij EG en BuZa/DGIS zal worden in¬ 
gediend. 

Pakistan 
Nadat eind 1987 een (eerste) negatief advies werd uit¬ 
gesproken door DGIS over het door DGIS geïni¬ 
tieerde vaccinprojcct in Pakistan, werd besloten dat 
het Nederlands Economisch Instituut (NEI) een her¬ 
nieuwde flnanciccl-cconomischc analyse zou uit¬ 
voeren. De door het NEI berekende Internal Rate of 
Rctum (IRR) en Economie Rate of Return (ERR) we¬ 
ken in essentie niet af van de oorspronkelijke analyse, 
maar werden te laag beoordeeld voor industriële pro-
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jcctcn. Resultaten worden voomamelijlc bepaald door 
het niveau van de prijzen waarvoor UNICEF vaccins 
uit de overproduktie van geïndustrialiseerde landen 
kan inkopen. Van RIVM-zijde is, mede via ondersteu¬ 
ning van BOS, op verschillende wijzen informatie ver¬ 
schaft ter ondersteuning van het Pakistan-project. In 
januari werden met DGIS de uitgangspunten en de re¬ 
sultaten van de studie besproken waarbij het RIVM 
ook de aandacht vestigde op andere, niet fmancieel-
economische aspecten van technology transfer. Bin¬ 
nen DGIS echter werd louter vastgehouden aan een 
financieel-cconomischc beoordeling van het project, 
hetgeen aanleiding was om, met door de BED ontwik¬ 
kelde gegevens, DGIS opnieuw te voorzien van rele¬ 
vante informatie. Onder leiding van de directeur-gene¬ 
raal heeft in september overleg plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van DGIS onder leiding van de 
plv. directeur-generaal IS. Doel van het gesprek was 
op basb van de eerdere briefwisseling nadere uitleg te 
geven over de onderbouwing van (algemene) kennis¬ 
overdracht-activiteiten van het RIVM. Van RIVM-zij¬ 
de werd gewezen op de toenemende internationale 
vraag naar RIVM-deelnamc op dit gebied en op de 
aanwijzing, door de nederlandse regering, van het 
RIVM als kennisoverdrachtcentrum voor vaccins. 
DGIS handhaafde haar positie inzake financieel-econo-
mische analyses als (enige) maatstaf voor de beoorde¬ 
ling van dergelijke projecten. 

Afdeling Personeelszaken (APZ) 
S.A.M.Reijnders 

In deel I van deze Berichten (zie hoofdstuk "Personeel 
en Organisatie") is aandacht besteed aan enkele alge¬ 
mene feiten en ontwikkelingen uit 1988. Ter aanvulling 
daarop wordt in het onderstaande verslag gedaan van 
specifieke APZ-activiieiten. Aan de orde komen de 
onderwerpen: functiewaardering en formatie, perso¬ 
neelszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk, vorming en 
opleiding, organisatic-advisering, financiën, automatise¬ 
ring. 

Functiewaardering en formatie 

De Inspectie Formatiezakcn (Ministerie van Binnen¬ 
landse Zaken) heeft, op grond van door haar gestelde 
eisen (i.e.: een goedgekeurde formatie, een inzichte¬ 
lijke formatie-administratie en eigen functicwaarde-
ringsnormen) haar adviestaak m.b.t. het RIVM gede¬ 
centraliseerd naar het Ministerie van WVC. Hierdoor 
konden de adviezen van de waardcringscommissic-
RIVM sneller worden afgehandeld. De decentralisatie 
van het formatiebeleid naar het RIVM zal in 1989 haar 
beslag krijgen. Daarna zal over vastgestelde functie¬ 

niveaus achteraf verantwoording worden afgelegd aan 
WVC. 

De waarderingscommissie (voorzitter prof.dr.R. 
Kroes) behandelde in 8 vergaderingen 56 individuele 
functies. 17 van deze functies waren vacant Van de 
overige functies was de inhoud aanmerkelijk (>30%) 
gewijzigd. Over de waarderingsvoorstellen van de 
commissie is in alle gevallen overeenstemming bereikt 
met de vak-afdeling Formatiebeleid CDPZ/WVC. 

Het bezwaar van zes personen tegen de uit 1987 
stammende waardering van hun functie is door de 
Commissie Heroverweging Functiewaardering (CHF) 
van WVC behandeld. Een en ander resulteerde in de 
wijziging van een hoofdgroep/subgroep-indeling bij 
twee personen. Drie verzoeken tot heroverweging 
werden om verschillende redenen terugverwezen. Eén 
verzoek is nog niet afgehandeld. Naar aanleiding van 
uitspraken van de CHF in 1987 hebben 24 personen 
beroep aangetekend bij de interdepartementale Com¬ 
missie van Advies Bezwaren Functiewaardering 
(CABF). Vijf van deze gevallen zijn nog niet behan¬ 
deld. Van de 19 behandelde gevallen heeft de CABF 
zesmaal het bewuste beroep gehonoreerd. Bij 4 van 
deze personen heeft het bevoegd gezag het advies 
overgenomen en het functieniveau aangepast terwijl 
twee personen wachten op een uitspraak van de Amb¬ 
tenarenrechter. 

Na de integrale functiewaardering (198671987) is 
nu het onderhoud van (de waardering van) de functies 
ter hand genomen. Het blijkt dat het individueel waar¬ 
deren van functies, volledig los van de totale formatie 
en de taken/doelstellingen van het betreffende onder¬ 
deel, bemoeilijkt wordt door het ontbreken van inzicht 
in de samenhang. Een onderzoek naar een adequate 
wijze van onderhoud-functicwaardering is gestart. Ge¬ 
dacht wordt aan een gewijzigd functie-informatiefor¬ 
mulier (FIF) waardoor meer inzicht ontstaat in de sa¬ 
menhang van de functies. Ook wordt gestudeerd op 
een vertaling in "punten" van het te decentraliseren P-
budget in maximaal mogelijke formaties (kwalitatief) 
per onderdeel. 

In 1988 is de zogeheten wit-opcratie uitgevoerd 
die ertoe heeft geleid dat bijna 200 "grijze" functies 
voortaan in het P-gedeelte van de rijksbegroting zijn 
opgenomen. Dit waren 41 structurele en 155 nict-
structurcle functies (projectmedewerkers). Bij laatst¬ 
bedoelde functies is steeds sprake van incidentele op¬ 
drachten en tijdelijk beschikbare financiële middelen. 

Sector personeelsconsulenten 

Een verdere intensivering van contacten russen de per-
soncclsconsultcnten enerzijds en leidinggevenden en 
medewerkers anderzijds heeft plaatsgevonden. Onder 
andere is dit te merken geweest aan het feit dat aan 
de personeelsconsulenten in toenemende mate om ad¬ 
vies gevraagd werd bij organisatieveranderingen met 
personele consequenties. Ook is er sprake geweest 
van een zeer intensief overleg met alle betrokkenen 
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over de uitvoering van de 55-plus-regeling. Voorts kan 
worden geconstateerd dat een verdere bewustwor¬ 
ding heeft plaatsgehad m.b.t. de zorgvuldigheid die in 
acht genomen moet worden bij beslissingen met per¬ 
sonele consequenties (bijv. inspraak bij benoemingen, 
medewerkers tijdig en goed informeren bij organisa¬ 
tieveranderingen, voeren van functioneringsgesprek¬ 
ken en opmaken van beoordelingen enz.). 

Werving en selectie 
De "spelregels" die gelden t.a.v. werving en selectie 
hebben veel aandacht gekregen (o.m. via de opstelling 
van een notitie "werving en selectie"). Een verscherpt 
toezicht op het naleven van deze regels door eenieder, 
mede op aandrang van de dienstcommissie, was ge¬ 
boden. Ook diende aandacht besteed te worden aan 
het met voorrang behandelen van bepaalde cate¬ 
gorieën sollicitanten zoals langdurig werklozen, etni¬ 
sche minderheden en aan het bevorderen van de in¬ 
stroom van vrouwen. In deel I van deze Berichten 
worden enkele in- en uilstroomgegevens gepresen¬ 
teerd. Gelet op de gestelde functie-eisen en op de 
moeilijke arbeidsmarktsituatie is in het verslagjaar ex¬ 
tra aandacht besteed aan de volgende vacatures: 
hoofd Virologie, directeur Vaccinproduktie, functies in 
het kader van Technology Transfer, hoofd Computer¬ 
centrum en hoofd Lab. voor Stralingsonderzock. Deze 
vacatures werden, m.u.v. laatstgenoemde, in 1988 ver¬ 
vuld. In het verslagjaar heeft voor 173 vacatures een 
interne en/of externe werving plaatsgevonden. 

Op 1 september is de samenwerking gestart met 
een ander advertentiebureau t.w. WVG (Amsterdam, 
Den Haag). Een uitgebreide oriëntatie bij diverse bu¬ 
reaus is hieraan voorafgegaan. Met WVG zijn afspra¬ 
ken gemaakt voor een verdere verbetering van de per¬ 
soneelsadvertentie (een aangepaste lay-out heeft de di¬ 
rectie eind 1988 reeds goedgekeurd), response-
meting, mediakeuze c.d. Ook is besloten om het RIVM 
nader te presenteren in het Intcrmediar Jaarboek 1989. 

Een kwaliteitsgroep "werving en selectie" heeft 
een rapportage aan de directie uitgebracht over het 
versnellen en verbeteren van werving- en selectiepro¬ 
cedures. Als vervolg hierop heeft de directie een 
groep ingesteld om de in de rapportage genoemde aan¬ 
bevelingen 1c implementeren. 

Begin 1988 hebben de personeelsconsulenten met 
leidinggevenden overleg gevoerd over de in te leveren 
formatieplaatsen t/m 1990 en over de vraag aan welke 
medewerkers de gelegenheid kon worden geboden 
om van de S5plus-regeling gebruik te maken. Daarna 
hebben met alle medewerkers individuele gesprekken 
plaatsgevonden omtrent de consequenties verbonden 
aan een vervroegde uittreding, de redenen om het 
RIVM te willen verlaten enz. Vooral was men geïnte¬ 
resseerd in wachtgelduitkering, pensioen e.d.. Deze ge¬ 
hele operatie, die ook de nodige administratie vergde, 
is in goed overleg met leidinggevenden en andere disci¬ 
plines van de afdeling PZ (Rechtspositie en For-
maticzaken) uitgevoerd. 

Functioneringsgesprekken en personeelsbeoordelingen 
In 1988 zijn, t.b.v. leidinggevenden, door een extern ad¬ 
viseur en de personeelsconsulenten tien instructiecur¬ 
sussen met als thema "het voeren van functionerings¬ 
gesprekken" gegeven. Totaal hebben 100 leidingge¬ 
venden aan de cursussen deelgenomen. 

Het opmaken van personeelsbeoordelingen is in 
1988 goed op gang gekomen. (In totaal zijn 156 beoor¬ 
delingen opgemaakt). Dit houdt vooral verband met 
het feit dat een recent opgemaakte personeelsbeoor¬ 
deling een voorwaarde is voor het nemen van zgn. be-
heersbcslissingen (bevordering, toekenning, benoe¬ 
ming in vaste dienst, onvrijwillig ontslag cd.). In over¬ 
leg met de personeelsconsulenten werden in 1987 320 
beheersbeslissingen genomen t.w. 146 bevorderingen, 
63 toekenningen van extra periodieken en 111 be¬ 
noemingen in vaste dienst. 

Het instrument van de personeelsbeoordeling heeft 
in 1988 duidelijk aan betekenis gewonnen. Vooral zal 
dit van belang zijn als m.i.v. 1 januan 1989 de differen-
tatie in beloning zal worden ingevoerd. 

De samenwerking tussen de personeelsconsulent¬ 
en, het bedrijfsmaatschappelijk werk en de RBB (be¬ 
drijfsarts) inzake de begeleiding van medewerkers, die 
door welke oorzaak dan ook problemen ondervinden 
in het dagelijks functioneren, is goed geweest. Met 
name het besluit medio 1988 om de personeelsconsu¬ 
lenten te laten participeren in het sociaal-medisch 
team, dat 1 x per 4 weken bijeenkomt, heeft hiertoe 
bijgedragen. Tijdens dit overleg worden afspraken ge¬ 
maakt over de te volgen aanpak en over de rap¬ 
portage naar betrokkene en leidinggevenden toe. 

Bedrijfsmaatschappelijk werk 

Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft verder ge¬ 
stalte gekregen o.a. in het verstaken van de samen¬ 
werking met bedrijfsarts, personeelsconsulenten en an¬ 
dere PZ-disciplines. De nadruk in het werk lag ook dit 
jaar op problemen van individuele aard: 
- In 30% der gevallen was sprake van een wissel¬ 

werking tussen prive-situatie en arbeidsrelatie (bijv. 
rclalicproblcmatick, verslaving, Financiën) 

- 18% van de problemen was van organisatorische 
aard of had te maken met verstoorde arbeidsverhou¬ 
dingen 

- 53% van de behandelde /.aken werd, na zorgvuldige 
diagnostiek, verwezen naar externe hulpverleners 
(bijv. huisvesting). 

Voor diverse zaken werd in- of extem bemiddeld 
(bijv. huisarts, partners, sociaal fonds, advocaat, bank, 
management). 

Het bedrijfsmaatschappelijk werk kent vijf hoofd¬ 
gebieden die allen gestalte kregen in het afgelopen 
jaar: diagnostiek, bemiddeling, verwijzing, kortdurende 
behandeling en preventie. In dit kader werd ook aan¬ 
dacht besteed aan het ziekteverzuim, o.a. bij de huis¬ 
houdelijke dienst. (Zie ook het hoofdstuk Personeel en 
Organisatie in deel I). 
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Hoewel de afdeling Bedrijfsmaatschappelijk Werk 
nog jong is, is toch reeds een duidelijke ontwikkeling 
naar een professionele bedrijfsgerichte aaapak zicht¬ 
baar. 

Vorming en opleiding 

Voor vorming en opleiding was in 1988 een budget 
van f 655.000 beschikbaar (Hoofdsectoren I, 0 , ID elk 
f 120.000, algemene en stafafdelingen f 98.000, interne 
cursussen f 197.000). Conform in 1988 opgestelde 
plannen vindt vanaf 1 jan. 1989, m.u.v. Hoofdsector I, 
het beheer van het budget plaats op lab.-resp dienst-
niveau. In een nieuwe aanvraagprocedure komen 
deze -erantwoordelijkheden tot uiting. 

Er is sprake van een toenemende belangstelling 
voor vormings- en opleidingsactiviteiten: het door APZ 
behandelde aantal aanvragen voor deelname aan cur¬ 
sussen of (beroepsopleidingen en voor het bijwonen 
van congressen, symposia e.d. bedroeg in 1987 en 
1988:412 rssp. 690. 

In 1988 werden nagenoeg alle interne cursussen 
uit het opleidingsplan gerealiseerd; in tabel 1 wordt 
dienaangaande een overzicht gegeven. Voor de cursus¬ 
sen Algemene Statistiek en Mondeling Presenteren 
van onderzoeksresultaten bleek een zeer ruime belang¬ 
stelling te bestaan. Eveneens is een groeiende behoef¬ 
te geconstateerd aan management-cursussen. Voorbe¬ 
reid is een plan van aanpak voor managcmcnt-opleidin-
gen in het RIVM. Dit plan is in december 1988 door de 
directie goedgekeurd. 

34 RIVM-medewerkenden namen in het verslag-
jaai deel aan cursussen die (extern) worden georgani¬ 
seerd door het ministerie van WVC (o.m. Manage¬ 
ment Leergang Overheid en Training Praktisch Lei¬ 
dinggeven). Van de Studiefaciliteitenregeling WVC-
personeel werd in 1988 door 102 RIVM-medewer¬ 
kenden gebruik gemaakt (in voorgaande jaren was dit 
aantal gemiddeld 75 per jaar). Ook in dit opzicht werd 
door de afdeling Vorming en Opleiding voorlichtend en 
coördinerend opgetreden. Daarnaast werd aandacht 
besteed aan de evaluatie van cursussen. Exteme oriën¬ 
tatie inzake ontwikkeling en uitvoering van het oplei¬ 
dingsbeleid vond o.m. plaats via nuttige gesprekken bij 
de Rijksuniversiteit Utrecht en het KNMI in De Bilt. 

Organisatie-advisering 

Zie het hoofdstuk Personeel en Organisatie in deel I 
van deze berichten. 

Financiën 

De overheidsdienst is de laatste jaren sterk aan het 
veranderen. Termen als deregulering, privatisering, 
contractmanagement, zelfbeheer en decentralisatie 
passen in het voornemen om bedrijfsmatiger te gaan 
f.inctioneren en aldus de beheersbaarheid van uitga¬ 
ven te vergroten. 

Tabel I 

Interne RIVM-cursussen/opleidingen 1988 

\ cursus/opleidingsactiviteit aantal aantal 
cursussen deelnemers 1 

j Introductie nieuwe mede-
1 werkers/stagiaires 11 269 
| Technisch Wetenschappelijk 
j Rapporteren 4 60 
• Leidinggeven aan overleg-
| vormen (TLV) 2 29 
| Notuleren 2 28 
I Algemene Statistiek 1 20 
i Functioneringsgesprekk 10 100 
I Functiewaardering t.b.v. 
j waarderingscie. 2 16 
| Omgaan met publiciteit 1 9 
| Presenteren voor groepen 1 10 
I (Mondeling presenteren van 
I onderzoeksresultaten) 
j Produktiemanagement 1 29 
| Veilig werken met isotopen 
(niveaus) 
Stralingscursussen niveau ÜI 
Laboratoriumopleiding 
Educatie GMP 
Genstat-5 
Lotus 1,23 
Correct Nederlands 
Cursus Rechtspositie 
Secretaresse-opleiding 

5 
2 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
1 

24 
56 
24 
85 
24 
48 
14 
14 
7 

\ Totaal 40 402 

Ook het Ministerie van WVC heeft invulling ge¬ 
geven aan deze gedachte. In 1987 is door de Ambte¬ 
lijke Staf besloten dat per 1-1-1988 een aantal dien¬ 
sten (waaronder het RIVM) proeftuin zou zijn in het 
kader van de decentralisatie van de personele functie. 
In cen model-convenant proeftuin-contractmanage-
ment zijn bevoegdheden, informatievoorziening en con¬ 
trolemaatregelen vastgelegd. Omdat een aantal vragen 
in 1988 niet beantwoord kon worden is afgezien van 
het plan om het RIVM proeftuin te laten worden. Daar¬ 
voor in de plaats is de nadruk komen te liggen op de¬ 
centralisatie van het P-budget. 

In 1988 heeft het RIVM er dus een heel nieuw 
beleidsterrein bij gekregen. Het is niet zo dat het 
RIVM voor het eerst geconfronteerd werd met finan¬ 
ciële gevolgen van managcmcnt-bcslissingen, maar 
wel met het feit dat deze gevolgen direct van invloed 
waren op het eigen personele budget. De koppeling 
pcrsonccl-financicel moest gelegd worden. Hel finan¬ 
ciële kader is uitermate belangrijk indien beleidsmatige 
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Overzicht uitputting P-budget RIVM 1988, in mbi. ü 
gulden(bronCDPZ,d.d.7feb.l989) 

Budget 1988 regulier: 
salarissen 
toelagen/uitkeringen 
sociale lasten 

Uitgaven 1988 regulier. 
salarissen 
toelagen/uitkeringen 
sociale lasten 

totale uitgaven 

Saldo 

Af: Restant taak¬ 
stelling 
afslanking 1988 

overschot P-
budget 1988 

afwegingen op korte maar ook lange termijn gemaakt 
wordeji. 

De besluitvorming inzake het proces van afslan¬ 
king is in 1988 afgerond waarmee het RIVM volledig 
aan de formatieve en financiële taakstelling voldoet 
voor de jaren 1987-1990. Ook de wit-operatie is in 
1988 afgesloten zodat per 1-1-1989 er geen grijs per¬ 
soneel meer bestaat binnen het instituut. Afslanking en 
wit-operatie hebben de nodige consequenties gehad 
voor het personele budget. 

Eind 1988 is het RIVM begonnen met de voorberei¬ 
ding van de personele begroting 1990. Voor het RIVM 
maar ook voor WVC was 1988 het jaar waarin voor 
het eerst ervaring opgedaan moest worden met deze 
nieuwe activiteit in gedecentraliseerde vorm. Uitbrei¬ 
ding van formatieplaatsen en rangen, met de gevolgen 
voor het P-budget, moest geraamd worden. Daarnaast 
werden ook budgetten opgesteld voor arbeidsmarkt¬ 
knelpunten, beloningsdifferentiatie, opleidingen en 
werving en selectie. 

Automatisering 

Gezien de omvang c; de specifieke taakstelling van 
het RIVM ijn iwyr-ysic systemen nodig voor be¬ 
heer en ontwikkeling van personeel en organisatie. In 
het Geautomatiseerd RIVM Informatiesysteem Per¬ 
soneelszaken (GRIP) worden de meest elementaire 

activiteiten en handelingen vastgelegd die samenhan¬ 
gen met het werken van mensen in de RIVM-organi-
satie. 

Het P-informatiesysteem draagt bij aan de perso¬ 
nele adviesfunctie t.b.v. het (lijn-)managcment. De in¬ 
formatie is primair bedoeld voor personeelsbeleid 
en -beheer en organisatiebclcid en -beheer. Ze is se¬ 
cundair gericht op het bedrijfseconomisch gebeuren 
(zoals tijdregistratie, wettelijke registratie en diverse 
beheerssystemen). 

GRIP levert een belangrijke bijdrage door het 
veelal beheersmatige karakter van personeelswerk 
om te buigen in een beleidsactie-;nstrumcntariurn. 
GRIP geeft reeds ondersteuning aan activiteiten zoals: 
organisatie en fonnatiezaken, personeelsinformatie-
systeem, zicktcregistratie en kantoorautomatisering. 

Bijzondere aandacht hebben de punten privacy-be-
scherming en beveiliging. GRIP omvat diverse be¬ 
schermingsmaatregelen, zoals een regeling voor het 
beheer en de verantwoordelijkheden van de gegevens¬ 
verzameling (systeembeheer). GRIP is toegankelijk 
voor elke PZ-medewerker. De Afdeling is inmiddels 
geautoriseerd om het Informatie Systeem Financiële 
Administratie (ISFA) te gebruiken. Met behulp van IS-
FA kan informatie worden verkregen over het netto-
inkomen, de koopkrachtontwikkeling en de loonkos¬ 
ten van o.a. het overheidsperonseel. Verder zijn tech¬ 
nische voorbereidingen getroffen i.v.m. de decentrali¬ 
satie van de pcrsonecls- en salarisadministratie van 
Rijswijk naar Bilthovcn en RCC-Apeldoom. PZ be¬ 
schikt momenteel over 20 terminals, 8 PC's, 4 laser¬ 
printers en 3 matrixprinters. Verfijning en ontwikkeling 
van diverse deelprogramma's, zoals vorming en oplei¬ 
ding, werving en selectie, koppeling met andere syste¬ 
men binnen het RIVM, krijgen de nodige aandacht. 

Algemene Zaken (ALZ) 
H.W.Boom 

De afslanking binnen de dienst Algemene Zaken heeft 
dit jaar zijn beslag gekregen. De werkzaamheden van 
de kantincdienst zijn geheel uitbesteed, die van de tuin-
dienst en huishoudelijke dienst gedeeltelijk. Nagenoeg 
alle medewcrk(st)ers zijn in goed overleg overge¬ 
plaatst of hebben gebruik gemaakt van een regeling 
(VUT, 55+). 

Binnen de dienst zijn een groot aantal wijzigingen 
opgetreden die per onderdeel zijn beschreven. 

Huishoudelijke Dienst 

Ondanks alle maatregelen en pogingen om het hoge 
ziekteverzuim tegen te gaan is dat niet gedaald 
(gemiddeld over 1988 boven de 30%). Door een pro-
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jectgroep is een rapport uitgebracht aan de directie 
met suggesties tot verlaging van het verzuim. In het 
rapport wordt tevens een aanbeveling gedaan om spe¬ 
ciale schoonmaakwerkzaamheden (o.a. GMP, ATG-
produktie) in eigen beheer te blijven uitvoeren. 

Vervoersdienst 

Ten einde het overwerk van deze dienst te beperken 
zijn een aantal maatregelen genomen. Hierdoor is het 
overwerk met ca. 10% gedaald. 

Reinigingsdienst 

In overleg met de Bedrijfsveiligheidsdicnst zijn een 
aantal regelingen voor afvoer van chemicaliën, glas¬ 
werk, kadavers en mest gewijzigd. Voortaan worden 
chemicaliën en kadavers in weggooiverpakkingen af¬ 
gevoerd. 

In overleg met het Nederlands Instituut voor Ar¬ 
beidsomstandigheden zijn regelingen opgesteld voor 
afvoer en transport van risicodragende goederen over 
de openbare weg. Tevens is deze dienst belast met de 
ongediertebestrijding op het RIVM-terrein. Er zijn een 
ongediertebestrijder en een aantal melden aangesteld. 
Een adviesgroep adviseert over te gebruiken bestrij¬ 
dingsmiddelen en methoden. 

Intern Transport 

De start van het masterplan voor de vernieuwbouw 
heeft een grote werkdruk op deze dienst gelegd. Ter 
ondersteuning van deze dienst is overgegaan tot een 
andere wijze van transport. Daartoe zijn dit jaar drie 
heftrucks aangeschaft. 

Telefooncentrale 

Dit jaar is de telefooncentrale uitgebreid tot het maxi¬ 
maal mogelijke aantal aansluitingen (1500). Het groei¬ 
end aantal RIVM-medewerk(st)ers en de start van het 
masterplan hebben tot gevolg gehad dat alle aansluitin¬ 
gen zijn benut. Gevolg is dat nieuwe anvragen niet 
meer gehonoreerd kunnen worden tot een nieuwe cen¬ 
trale is aangeschaft. Diverse tclccommunicaticmid-
delen zijn vervangen (semafoons en interne oproepin-
stallatie). 

Kantinedienst 

De verbouwing van de keuken is gerealiseerd. Na de 
oplevering zijn de kantinewerkzaamheden uitbesteed 
aan een cateringbedrijf. Tevens is het prijsbeleid 
aangepast. Regelmatig zullen enquêtes worden ge¬ 
houden naar de dienstverlening en kwaliteit van het ca¬ 
teringbedrijf. 

Portiersdienst 

Door de directie is besloten tot invoering van pasjes. 
Invoering zal plaatsvinden 1 juli 1989. Daarnaast is 
een toegangscontroleplan ontwikkeld, waarbij de bei¬ 
de ingangen aan de Ie Brandenburgerweg zullen 
worden gesloten en een nieuwe meldkamer aan de 
A.v.Leeuwenhoeklaan zal worden gebouwd. De per-
soneelsparkeerplaatsen zullen worden ontsloten door 
een nieuwe toegangsweg achter het Cohcngebouw. 

Bedrijfseconomische Dienst (BED) 
M.Rook 

Na het voor de Bedrijfseconomische Dienst moeilijke 
jaar 1987, dat in het teken stond van het inlopen van 
achterstanden en reorganisatie, kon in 1988 meer aan¬ 
dacht worden besteed aan de kwaliteit van de finan-
cieel-economische en inkooptechnische functie. 

Opnieuw verliet een flink aantal oudgedienden via 
de VUT- dan wel SSplus-regeling de RIVM-dienst. 
Aan het einde van het verslagjaar telde de BED nog 
maar 4 medewerkers ouder dan SS jaar. In twee jaar 
tijd is sprake van een zeer aanzienlijke verjonging, 
welke ontwikkeling naast enkele voordelen ook grote 
nadelen kent. In een financieel-administratieve omge¬ 
ving tellen ervaring en kennis van het instituut zwaar. 

Organisatie 

Op basis van de in 1987 aangepaste organisatie en de 
ingevulde functie-informatieformulieren kwamen begin 
januari de functiewaarderingen af. Dit heeft tot een 
zekere rust binnen de BED geleid. 

In 1988 is opnieuw veel tijd besteed aan de verbe¬ 
tering van de samenhang tussen de verschillende BED-
onderdelen, zowel v.w.b. de afstemming van de werk¬ 
zaamheden als in sociaal opzicht. Mede door de ver¬ 
jonging zullen buitenstaanders niet gemakkelijk meer 
geloven dat de dienst tot 1984 nog uit vier verschil¬ 
lende onderdelen, afkomstig vanuit drie verschillende 
standplaatsen, bestond. 

De nieuwe organisatie heeft in het verslagjaar zijn 
definitieve vorm gekregen. De werving van nieuw per¬ 
soneel verliep moeizaam in verband met de krapte op 
de arbeidsmarkt, het niveau van de aangeboden sala¬ 
rissen en het verslechterde imago van de overheid. 

Verhuizing 

Een hoogtepunt vormde de verhuizing naar het nieuwe 
gebouw G4. Voor diverse oudgedienden is het de 
eerste keer dat men op het RIVM-terrein niet in een 
barak zit. Met name voor functionele contacten is de 
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nieuwbouw een verademing; vooral de integratie van 
de inkoophinclie en de financiële administratie werpt 
veel vruchten af. 

Automatisering 

Ondanks de sterk toegenomen ontwikkelcapaciteit van 
het Computercentrum voor de centrale diensten is 
wederom nog onvoldoende voortgang geboekt op het 
gebied van de administratieve automatisering. Conse¬ 
quentie hiervan is dat de financiële informatievoorzien¬ 
ing vooralsnog niet optimaal is. 

Ten opzichte van 1987 zijn er echter lichtpunten, 
mede door de instelling van een coördinator infor¬ 
matievoorziening, overigens geleverd vanuit de BED-
formatie. De FARAO-applicatie voor budget-overzicht¬ 
en op lab- en dienstniveau draait naar volle tevreden¬ 
heid. De automatische gegevensverstrekking van sala¬ 
risgegevens vanuit het Rijkscomputercentrum komt 
langzamerhand op een aanvaardbaar niveau. Verder 
kon de automatisering van de verkoopadministratie 
(facturering onderzoekingen en incasso van alle uit¬ 
staande vorderingen) vrijwel worden afgerond. 

Een grote personele en financiële inspanning op 
het gebied van de administratieve automatisering blijft 
voorlopig nodig. In 1989 moet de vernieuwing van de 
inkoopadministratie afgerond worden in het belang van 
een goed(e) beheer(sing) van de instituutsmiddclen. 

Activiteiten 

Een belangrijke activiteit van de BED in 1988 werd 
gevormd door de financieel-economischc voorberei¬ 
ding van de Stichting tot bevordering van de Volksge¬ 
zondheid en Milieuhygië (SVM) die per 1-1-1989 van 
start is gegaan. Hierbij werd nauw samengewerkt met 
Personeelszaken en het hoofd van de betrokken dienst 
Parenteralia en Media. In het verslagjaar werd de fi¬ 
nancieel-economischc onderbouwing afgerond, de ver¬ 
zelfstandiging werd begrotingstechnisch opgelost, bij¬ 
dragen zijn geleverd aan de totstandkoming van sta¬ 
tuten, convenant en bestuursreglement, inkoopproce¬ 
dures en drukwerk alsmede de administratieve proces¬ 
gang en belasting-technische zaken zijn uitgewerkt. 
Samen met de accountantsdienst werd de admini¬ 
stratieve organisatie verbeterd en de voorraad reagen-
tia en vaccins vastgesteld. 

Een substantiële tijdsinvestering werd gestoken in 
de verbetering van de administratieve organisatie, 
mede naar aanleiding van de accountantsverklaring 
1987 en het project "versterking financiële infrastruc¬ 
tuur" van het Ministerie van WVC. Talrijke proce¬ 
dures, vooral inzake de ontvangsten, zijn nagelopen en 
gewijzigd, oude projecten vanuit de fusie-periode zijn 
afgedaan en bevoegdheden (opnieuw) vastgelegd. Ver¬ 
wacht wordt dat dit werk uitmondt in een goed¬ 
keurende accountantsverklaring voor het RIVM. 

Het hoofd BED vervulde een trekkcrsrol bij de tot¬ 
standkoming van cen advies in/.akc de instituutsstralc-

gie op financieel en bestuurlijk-organisatorisch gebied, 
uitgebracht door Ikon Beleidsconsulenten B.V. Dit ad¬ 
vies is inmiddels overgenomen door de instituuts- en 
departementsleiding en vormt de basis voor de ver¬ 
dere organisatorische vormgeving van het RIVM en 
van de financiële verhouding met het Rijk. 

Het overleg met 'net departement is in 1988 geïn¬ 
tensiveerd. Dit had vooral ten doel de structureel te 
krappe RIVM-budgetten aan te passen. Vooral de 
Centrale Directie Financieel-economische Zaken 
(CDFEZ) bleek in veel gevallen gevoelig voor de 
RIVM-argumentcn, met als resultaat dat voor 1989 
een sluitende begroting kan worden gepresenteerd, 
ook al blijven de vervangingsmogelijkheden van verou¬ 
derde apparatuur nog onvoldoende. Veel overleg vond 
plaats met betrekking tot de verzelfstandiging van de 
dienst PEM welke begrotingstechnisch bevredigingd is 
opgelost. Het RIVM kreeg in 1988 beter toegang tot 
het overleg inzake de intensiveringen in de sector 
Volksgezondheid. Dit droeg in belangrijke mate bij aan 
de gezondmaking van de RIVM-financiën. 

Nadat in 1987 de financiering van de vernieuw¬ 
bouw rond kwam, bleken zich in 1988 overschrijdin¬ 
gen voor te doen in het door de RGD geraamde bud¬ 
get. De vernieuwbouw blijkt mede a.g.v. eisen op het 
gebied van veiligheid, kwaliteit en werkomstandighe¬ 
den en van veel achterstallig onderhoud aanmerkelijk 
ingrijpender te worden dan aanvankelijk geraamd. 
Bovendien neemt het aantal RIVM-mcdewcrkcrs als 
gevolg van nieuwe taken (o.m. planfunctie milieu) veel 
meer toe dan gedacht Najaar 1988 is met de RGD en 
Financiën het overleg geopend over oplossingsmoge¬ 
lijkheden voor verhoging van de bouwbudgetten; dit 
moet in het voorjaar 1989 zijn afgerond. 

Ern belangrijke ontwikkeling op financieel terrein 
betrof de instelling van exploitatiebudgetten op labora¬ 
toriumniveau en de maandelijkse informatieverstrek¬ 
king hieromtrent. Hiermede is een geheel nieuwe 
koers van decentralisatie van budgetbcvoegdheden in¬ 
gezet, waar het RIVM voorheen werd gekarakte¬ 
riseerd door een sterk centraal georiënteerd beheer. 
Gepaard aan deze decentralisatie is de budgelbewa-
kingsfunctie ("controller" functie) binnen de BED ver¬ 
sterkt. Ondanks de eerder genoemde automatiserings¬ 
achterstand kon de informatievoorziening naar directie 
en lab.-hoofden aanmerkelijk verbeterd en geïnten¬ 
siveerd worden worden. Mede vanwege de budgette¬ 
ring nam in de laboratoria de interesse toe voor stan¬ 
daardisatie van ingekochte goederen en voor contract-
verwerving, welke leiden lot lagere inkoopprijzen, 
lagere voorraden en kortere bestel termijnen. Deze 
ontwikkeling, alsmede het vervallen van de "ge¬ 
dwongen winkelnering" via het RIB, bepaalde in 1988 
in hoge mate het inkoopbelcid van de afdeling Aan¬ 
schaffingen en leidde (terecht) tot een grotere inte¬ 
gratie van de inkoop met de primaire onderzoek- en 
produkticprocessen. 

Met veel inzet van met name de onderdelen Credi¬ 
teuren en Aanschaffingen, en in goede samenwerking 
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met de laboratoria, is het gelukt om het aanschafpro-
gramma 1989 geheel af te werken en te betalen. 

In onderstaand overzicht is een aantal kenmer¬ 
kende cijfers opgenomen: 

1986 1987 1988 
- bestellingen 19700 24000 22000 
- verwerkte leveranciers¬ 

rekeningen/declaraties 26000 29635 29800 
- verwerkte facturen aan 
afnemers 40000 36065 39000 

- geadministreerde 
projecten 235 260 270 

- verwerkte formulieren 
urenadministratie 11000 11500 12000 

Door standaardisatie en afroepcontracten is het aantal 
bestellingen iets teruggedrongen. Het aantal verwerkte 
rekeningen/declaraties bleef door de toename van het 
aantal projectmedewerkers (declaraties) echter con¬ 
stant. Door de verrekening van de kinkhoestdiag-
nostiek steeg het aantal facturen t.o.v. 1987. De groei 
in het aantal projectmedewerkers manifesteert zich 
ook in de projecten- en urenadministratie. 

De BED heeft veel energie gestoken in de klantger¬ 
ichtheid en kwaliteit van de interne en externe dienst¬ 
verlening. De aanstelling van consulenten, de totstand¬ 
koming van budgetten en periodieke informatievoorz¬ 
iening en de inrichting van inkoopgrocpen getuigen 
hiervan, evenals de interne kwalitcitsbijcenkomsten 
die in 1988 plaatsvonden. 

Projectbureau Vernieuwbouw (PVN) 
JJ.Meulenkamp 

Het hoogtepunt in het verslagjaar vormde de officiële 
opening van gebouw A door de minister van VROM 
en namens de minister van WVC door de secretaris-
generaal van dat departement. Bij die gelegenheid 
kreeg het gebouw de naam H.Cohcngebouw. Met dit 
bouwwerk werd 11278 m 2 n.v.o. of 28371 m 2 b.v.o. 
aan het complex toegevoegd. Hier wordt aan tien ver¬ 
schillende organisatie-onderdelen huisvesting geboden 
en staat voor andere het gebruik open van een hoge 
proefhal en een radionuclidcn-laboratorium 

Uitbreiding 

In het tweede jaar van het bestaan van PVN werd het 
steeds duidelijker dat het bureau zich niet alleen met 
de renovatie van het complex moest bezighouden 
maar dat de voorbereiding tot uitbreiding met nieuw¬ 
bouw steeds urgenter werd. Vele nieuwe taken voor 
het instituut deden het aantal medewerkers sterk toe¬ 

nemen. Een eerste-fase uitbreiding, die snel te realiser¬ 
en moest zijn, leek de verlenging van het 
H.Coheneebouw met drie bouwdelen, waarmee ca. 
4000 m n.v.o. zou kunnen worden verkregen. Aan 
het eind van het verslagjaar was de Centrale Directie 
van de RGD dan ook al voortvarend bezig om op een 
summier Ruimtelijk Programma van Eisen van het 
RIVM een massastudie te verrichten teneinde op kor¬ 
te termijn een bestemmingsplanwijziging van de ge¬ 
meente te verkrijgen. Als alles volgens plan verloopt 
zal begin 1990 met de bouw kunnen worden begonnen 
en kan de inhuizing begin 1992 plaatsvinden. 

Naar schatting zal vervolgens nog ca. 8500 
m n.v.o. medio jaren negentig gerealiseerd moeten 
zijn. Hierover zijn met de RGD besprekingen gestart. 
Voorts is de verwachting gerechtvaardigd dat aan het 
begin van de volgende eeuw nog eens 5000 m 2 n.v.o. 
gerealiseerd moet zijn voor ruimte-vergende automati¬ 
sering en robottisering en voor extra vaccinproduktielij-
nen. 

Gereed gekomen deelprojecten 

In 1988 werden de resultaten van de renovatie van 
het RIVM-complex op verschillende plaatsen op het 
terrein zichtbaar. Na jaren van voorbereiding waren 
reeds, vooruitlopend op het in 1987 door Twijnstra 
Gudde N.V. Management Consultants (TG) bijgestel¬ 
de Masterplan voor de vernieuwbouw van het RIVM. 
enige onderdelen in uitvoering genomen. Deze kwa¬ 
men in 1988 gereed. Zo kon de Dienst voor Parentera-
lia en Media het gebouw Gl betrekken. De eind-
schakel in de totale vaccinproduktieketen, n.L het af¬ 
vullen, verpakken en de opslag van vaccinvoorraden, 
vindt nu plaats onder de condities van Good Manufac¬ 
turing Practices (GMP). Ook het gebouw voor de 
produktie van het BMR-vaccin kon in gebruik worden 
genomen (KI, voorheen K-Noord). 

Het kantorenoppervlak werd met ca. 1300 
m 2 n.v.o. vergroot door het in gebruik nemen van ge¬ 
bouw G4. Het gereed komen van de renovatie van de 
keuken met counter is voor vele RIVM'crs merkbaar 
door de snellere afhandeling bij de lunch. Een nieuw 
gebouw incl. een nieuwe energiezuinige installatie 
voor de eigen energievoorziening kwam ook gereed in 
het verslagjaar. Tenslotte wordt de reeks van gereed 
gekomen deelprojecten gecompleteerd met de huis¬ 
vesting van het Laboratorium voor Luchtondcrzock en 
de gebouwtjes NI en N2 voor de centrale opslag van 
chemicaliën en gassen zoals voorgeschreven in de 
Hinderwetvergunning. Een luchtfoto van het complex 
vertoont het merendeel van deze deelprojecten in de 
bouwfase. (Zie pag. 4 van deze Berichten). 

In voorbereiding 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de deel¬ 
projecten welke in voorbereiding zijn, d.w.z. in het sta¬ 
dium van het opstellen van Programma van Eisen dan 
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Tabel I 

Overzicht Uitvoering Masterplan per 31-12-1988 

Fase van uitvoering 
Project Voorstudie PvE Ontwerp Bouw Gereed Oplevering 

Gl 
K-Noord 
Chem/gas 
G4 
Keuken 
Z 
SE 
Ketelhuis 
V4e 
V Ie Oost 
V West 0,1,2,3e x 
V Oost 02.3e x 
5 
8A 
10 
GVV-gebouw 
S 0,123e 
Dicrhuisvesting 
W 0,1,23e x 
U-Oost 0,1,23e x 
P-kort 
U-West 0,1,2,3e 
P-lang 
T-keldcr 
R 
D-5 
L x 
Q 
Sr 
10-A 
E-2 
F 
G 
H 
D1-D2 
X-Y 
K-2 
urn x 
ui tbr. Cohen gebouw x 
aanp. Cohcn gebouw 
Infrastructuur 
Wegen x 
Toegangsbcvciliging 
Gcbouwautomatisering 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1991 
1992 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1992 
1992 
1993 
1993 
1994 
na 1993 
na 1993 
na 1993 
1990 
na 1993 
1990 
na 1993 
na 1993 
na 1993 
na 1993 
na 1993 
na 1993 
na 1993 
na 1993 
1991 
1991 
1989 
1990 
1990 
1989 
in delen 
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wel in de ontwerpfase of bouwfase. Een belangrijke 
stap weid in 1988 gezet met de aanvang van de reno¬ 
vatie van de zgn. hoogbouw. Een extra voorzorg is 
daar noodzakelijk wegens de noodzakelijke sloop van 
asbesthoudende materialen, ook al omdat in de begin¬ 
fase van de renovatie van de hoogbouw nog niet aan 
één der uitgangspunten kan worden voldaan, t.w. een 
bouwdeelsgewijze verbouwing o.m. wegens gebrek 
aan wisselhuisvesting. De voorbereiding voor nieuw¬ 
bouw van een proefdierverblijf, een vaccinproduktie-
gebouw, de renovatie van een gebouw voor centrale 
desinfectie, sterilisatie en mediumbereiding en van een 
volledig bouwdeel van de hoogbouw is zover gevor¬ 
derd dat het komende jaar een aanvang met deze deel¬ 
projecten kan worden genomen. Voor meer details 
omtrent de stand van het Masterplan wordt hier ver¬ 
wezen naar tabel 1. 

Kleine exploitatie en onderhoud 

In afwachting van een algehele renovatie van gebou¬ 
wen of bouwdelen zijn vaak kleine aanpassingen 
reeds noodzakelijk voor een verantwoorde taakuit¬ 
oefening. Met name ligt dit in het vlak van GMP-eisen 
of in dat van veiligheids- of arbeidsomstandigheden-
eisen. Zo werd een omvangrijke onderhoudsbeurt ge¬ 
geven aan het Sterrenbos. Voorts werden aanpassin¬ 
gen verricht in gebouw U III om de voortzetting van 
de polio- en rabiësvaccinproduktic te kunnen garan¬ 
deren. In afwachting van het gereed komen van ge¬ 
bouw 10 werd de huidige ruimte voor de centrale me¬ 
diumbereiding aan GMP-eisen aangepast. Dit vormde 
een onderdeel van het z.g. Mini-Masterplan, waarvoor 
op diverse plaatsen ventilatieve voorzieningen werden 
getroffen, sluizen werden aangebracht en wandaf-
werkingen werden verbeterd. 

In een aantal overtollige dierstallen werden prefab-
ccllcn geplaatst met een ventilatie via absoluutfiltcrs 
waardoor Fin 2 condities werden gecreëerd in ruimtes 
ten behoeve van carcinogcnitictsonderzoek. Kortom 
vele kleine werken die echter niet de aandacht van 
het hoofddoel, de totale renovatie van het RIVM-com-
plex, mogen afleiden. 

Verschenen rapporten 

- Programma van Eisen Gebouw 10 
(Centrale desinfectie en sterilisatie en medium-
bereiding). 

- Programma van Eisen GVV-gebouw 
(Poliovaccinproduktic, Monoklonalen). 

- Programma van Eisen Proefdierhuisvcsting. 
- Programma van Eisen Gebouw S 

(huisvesting voor o.m. Laboratorium voor Bacte¬ 
riologie). 

- Programma van Eisen Centraal Computergebouw. 
- Rapport over intensivering gebruik H.Cohcngcbouw. 
- Programma van Eisen voor een geautomatiseerd 

Accomodatiebehccrsystccm. 
- Herziening Standaardeisen voor laboratoria. 

Computercentrum (CCE) 
A.S.M.Koeleinan 

Het Computercentrum is de automatiseringsafdeling 
van het RIVM. De taken van het centrum zijn 
- ontwikkelen en onderhouden van informatieverwer¬ 

kende systemen 
- geven van ondersteuning aan eindgebruikers 
- creëren en beheren van de hardware- en software -

infrastructuur. 
Het jaar 1988 is door het CCE gebruikt om de in 

gang gezette veranderingen te consolideren. Het be¬ 
wust maken van de klanten voor de noodzaak van een 
gestructureerde aanpak van automatiseringsprojecten 
begint zijn vruchten af te werpen. 

De decentralisatie van de verantwoordelijkheden 
voor automatiseren is verder doorgezet dan aanvanke¬ 
lijk overeengekomen (zie Informatiecentrum). De toe¬ 
kenning van grotere verantwoordelijkheden aan de 
Coördinatoren Informatievoorziening, die in de hoofd¬ 
sectoren en de centrale afdelingen aanwezig zijn, 
heeft veel aandacht gehad. 

Het doel om het RIVM-kader informatiseringsken¬ 
nis bij te brengen is tot uiting gekomen door het orga¬ 
niseren van een dag voor dat kader onder begeleiding 
van prof. Sips. 

Van de drie medewerkers die dit jaar het CCE ver¬ 
lieten heeft het vertrek van het hoofd van het centrum 
de meeste overlast veroorzaakt. De heer M.Rook, 
hoofd BED, heeft als interimmanager waargenomen. 
Door een kordaat optreden van de Afdeling Perso¬ 
neelszaken (APZ) is schrijver dezes per 1 december 
aangetreden als nieuw hoofd van het CCE. In totaal 
zijn in een jaar tijd zeven vacatures bij het CCE inge¬ 
vuld. 

Verhuizing van de afdeling naar een kantoorge¬ 
bouw in oktobcT heeft minimale problemen gegeven. 
Helaas is ook daar ruimtegebrek zodat korte communi¬ 
catielijnen, die voor een afdeling als het CCE noodza¬ 
kelijk zijn, nog niet volledig gerealiseerd zijn. 

Computerpark 

De conversie naar het standaard-opcrating-systeem 
UNIX system V is in december voltooid. Deze opera¬ 
tie heeft door de onderbezetting van de onderafdeling 
systeembeheer in totaal twee jaar gekost. 

Met de aanschaf van twee VAX 3600 micro-com¬ 
puters is het computerpark toegenomen tot boven de 
dertig. 

Op initiatief van het CWM en in samenwerking 
met BED, CWM, LBG, LLO en LSO is een minisupcr 
van het merk Allianl aangeschaft. Hierop kunnen zo¬ 
wel vcctoriële als parallelle processen worden ge¬ 
draaid. Tot voor kon dienden dergelijke processen, 
zoals simulaties, grotendeels buitenshuis te worden uit¬ 
gevoerd. De flexibiliteit in het gebruik en in de capaci-
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teitstoewijzing is door de aanschaf toegenomen. 
Door de toegenomen connectivity en professionali¬ 

sering van de Apple computerlijn is het verzoek om 
Apple computers gehonoreerd in het creëren van een 
Apple proeftuin bij het Laboratorium voor Organisch-
analytischc Chemie. 

Gebouw S zal in de tweede helft van 1989 ver¬ 
bouwd worden. Hierdoor zullen de daar opgestelde 
computers moeten worden verplaatst, hetgeen een 
groot beslag zal leggen op de capaciteit van het CCE 

Het RIVM-ethernetwerk 

Eind 1988 zijn alle belangrijke computers aangesloten 
op het RIVM elhemetwerk. De mogelijkheden die 
hierdoor ontstaan zullen in 1989 meer en meer benut 
kunnen worden. De werkzaamheden om de gebouwen 
met hun kamers te voorzien van een ethernet-aanslui¬ 
ting vorderen gestaag. Inmiddels zijn de kamers van 
het Sierrenbos, gebouw G4 en van het Cohen-gebouw 
voorzien van een dergelijke aansluiting. Vanuit de 
sysieembeheerdersgrocp zijn twee personen aange¬ 
wezen om de ontwikkelingen te bevorderen en te 
managen. 

Informatiecentrum 

Zoals in het vorige jaarverslag al was aangegeven, is 
het Informatiecentrum overbelast. De aanbevolen 
sterkte van drie personen bleek niet haalbaar. De 
groei van het aantal PC's, zoals voorspeld in het vorig 
jaarverslag, is wederom naar boven bijgesteld (1988 
ca. 550,1989 ca. 700). 

Vanuit het Informatiecentrum is het voorstel geko¬ 
men tot het verleggen var. de eerste-lijnshulp naar de 
afdelingen zelf. Per afdeling is nu een "applicatie¬ 
beheerder" aangesteld; een voorlopige naam die de 
lading niet geheel dekt. Het ziet er naar uit dat deze 
vorm een juiste oplossing zal zijn. 

Systeemontwikkeling 

De produktie van informatieverwerkende systemen 
heeft ondanks de vele aanloopproblemen doorgang 
gevonden. De gegevensgerichte benadering begint 
vaste vormen aan te nemen. De bekendheid met de 4c 
generatie ontwikkeltools is groter geworden. De klan¬ 
ten worden zeer actief betrokken bij het ontwerp¬ 
proces, waardoor de acceptatiegraad van de uiteinde¬ 
lijke gebruikers van cjn informatieverwerkend sys¬ 
teem hoger wordt en het management zich meer 
betrokken voelt bij het project. 

Het feit dat een groot gedeelte van de verant¬ 
woordelijk nu bij de klant ligt heeft een aantal gevol¬ 
gen gehad. De afstemming blijkt in deze nieuwe struc¬ 
tuur zeer belangrijk te /.ijn. Door het instellen van een 
stuurgroep per project, uic de projectgroep stuurt, is 
dit probleem opgevangen. 

Omdat meer en meer afdelingen en organisaties 
van eikaars gegevens gebruik willen maken is een 
ander afstemmingsprobleem ontstaan. "Data admini¬ 
stration en Database-administration" is ingesteld, voor¬ 
lopig op centraal niveau (CCE), om hier afstemming te 
verkrijgen. 

Door het instellen van een centrale stuurgroep 
automatisering voor de centrale stafafdelingen, die de 
prioriteiten stelt, is een oplossing gevonden voor het af¬ 
stemmen van de nog altijd grote vraag naar infor¬ 
matieverwerkende systemen op het aanbod. Deze 
structuur verdient navolging in de hoofdsectoren. 

Documentatie en Bibliotheek (DEB) 
P.HJV.MJVfelLs 

De taak van de afdeling is het verzorgen van (litera-
tuur)informatie op het gehele brede terrein van volks¬ 
gezondheid en milieuhygiëne, zowel voor medewer¬ 
kers van het instituut als voor derden. Ds afdeling le¬ 
vert door haar diensten een belangrijke bijdrage aan 
hel wetenschappelijk onderzoek van het RIVM, met 
name door de zorg voor opbouw en onderhoud van 
een gedegen collectie wetenschappelijke literatuur, 
het uitvoeren van literatuuronderzoek en de registratie 
van het lopend onderzoek en de resultaten daarvan in 
de vorm van rapporten en publikatics. Naast de sectie 
Bibliotheek zijn er de secties Literatuuronderzoek en 
Projecten- en Rapportcnrcgistratic. De afdeling telt 11 
medewerkers, is organisatorisch ondergebracht bij de 
Stafafdelingen en hiërarchisch geplaatst onder de 
directeur van hoofdsector III. 

Bibliotheek 

De belangrijkste taken van de bibliotheek kunnen als 
volgt omschreven worden: 
1. Collectievorming door het op selectieve wijze ver¬ 

werven (via aankoop of schenking) van boeken, rap¬ 
porten, tijdschriften c.d.. In 1988 werden 2200 
nieuwe aanwinsten ingeschreven. De collectie om¬ 
vat nu ca. 47000 boeken (grotendeels ondergebracht 
in 40 afdclingsdi pots) en ongeveer 800 tijdschrift¬ 
abonnementen. 

2. Toegankelijk maken van met name het boekenbezit 
door titelbeschrijving en het toekennen van descrip-
lorcn (uit een zcl font wikkelde thesaurus) en dassifi-
caticcodcs. Sinds 1986 wordt gebruik gemaakt van 
het bibliografische database-pakket BRS/Scarch, 
geïmplementeerd op een AT&T 3B2 computer. De 
invoer van de gegevens vordert gestaag. Eind 1988 
waren ca. 13000 monografieën geautomatiseerd 
ontsloten. Om de twee a drie weken wordt een over¬ 
zicht van nieuwe aanwinsten gemaakt. 
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3. Beschikbaarstelling van voor medewerkers en der¬ 
den relevante literatuur uit eigen collectie (onder an¬ 
dere via de tijdschriftencirculatie) en, via het inter-
bibliothecaire leenverkeer, uit bezit van andere bi¬ 
bliotheken. In 1988 resulteerde dit in de behandeling 
van ruim 30000 interne en externe leenaanvragen 
l.b.v. eigen medewerkers en bijna 9000 aanvragen 
van derden. 

Literatuuronderzoek 

Als taken van deze sectie kunnen worden aangegeven: 
1. Verrichten van retrospectieve literatuurrecherches 

n.a.v. vakspecialistische vragen van wetenschappelij¬ 
ke onderzoekers in het RIVM en van derden. Dit ge¬ 
beurt vooral door, met behulp van een PC (Olivetti 
M24 met PROCOMM als terminalcmulatie-program-
ma), on-line toegankelijke databestanden met biblio¬ 
grafische en feitelijke informatie te raadplegen. Het 
RIVM heeft toegang tot europese en amerikaanse 
computercentra, zoals ESA, DIMDI, DIALOG, 
DATASTAR. CIS, STN. In het verslagjaar werden 
ca. 240 literatuurvTagen behandeld, die ongeveer 
110 uur on-line verbindingstijd vergden en een be¬ 
drag van ca. f 30000-. Van in totaal ongeveer 30 ge¬ 
bruikte bestanden waren, op basis van verbindings¬ 
tijd, Medline (36%), Chemical Abstracts (29%), Bio-
sis (7%) en Toxline (7%) de meest geraadpleegde. 

2. Het op verzoek periodiek attenderen van onderzoek¬ 
ers op recente literatuur, teneinde ze op de hoogte 
te houden van de laatste ontwikkelingen op hun 
vakgebied. Deze "current awareness" geschiedt 
zowel manueel (door dagelijkse "screening" van ont¬ 
vangen tijdschriftafleveringen) als geautomatiseerd. 

Projecten- en Rapportenregistratie 

Deze sectie is belast met de centrale registratie van 
het lopend onderzoek van het instituut dat in de vorm 
van projecten in het mccrjaren-activitcitenprogramma 
(MAP) wordt uitgevoerd in opdracht van de minister¬ 
ies van WVC en VROM, het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid of de directie van het RIVM. Alle 

projectbeschrijvingen worden centraal opgeslagen in 
een bestand en toegankelijk gemaakt m.b.v. het reeds 
genoemde pakket BRS/Search. 

Eind 1988 waren gegevens vastgelegd van on¬ 
geveer 1100 lopende onderzoeksprojecten. In het ver¬ 
slagjaar is door het CCE een communicatie-program¬ 
ma ontwikkeld (DESPRO) dat de elektronische over¬ 
dracht verzorgt van de door de secretariaten in de PC 
gemaakte projectbeschrijvingen naar de centrale regi¬ 
stratie. Dit om te voorkomen dat de gegevensinvoer 
tweemaal moet plaatsvinden. 

Het hoofd van de afdeling is lid van de Commissie 
Projectbeheer, die door de directie in het leven is ge¬ 
roepen om te adviseren over beheersmatige afstem¬ 
mingsproblemen rond de projectadministratie in het 
RIVM. Het adviesrapport van deze commissie is in 
januari 1989 aan de directie aangeboden. 

Behalve het lopend onderzoek zelf worden ook de 
bevindingen van het onderzoek, neergelegd in rappor¬ 
ten en publikatics, verzameld en opgeslagen in een 
centraal bestand. Eind 1988 bevatte dit bestand de bi¬ 
bliografische gegevens van in totaal ruim 5500 rappor¬ 
ten en publikatics die in de loop van de jaren zijn ge¬ 
schreven door instituutsmedewerkers. 

Sinds 1988 wordt, op initiatief van de directie, elk 
kwartaal een rapporten-bulletin: "RIVM rapporteert" 
in eigen beheer uitgegeven om de naamsbekendheid 
van het RIVM te ondersteunen en de openbare ver¬ 
krijgbaarheid van RIVM-rapporten te bevorderen. Het 
hoofd van de afdeling treedt op als eindredacteur. 

CIMI 

De afdeling DEB leverde, evenals vorig jaar, een bij¬ 
drage aan de Centrale Ingang voor Milieu Informatie 
(CIMI). Een van de medewerkers werd gedetacheerd 
bij CIMI om mee te werken aan de verdere ontwikke¬ 
ling van het bibliografische onderdeel CIMILIT. De 
werkzaamheden bestonden o.a. uil het afsluiten van 
contracten en begeleiding m.b.t. de produktie van lite¬ 
ratuur-referenties door derden, het opstellen van richt¬ 
lijnen voor het documenteren en de verdere ontwikke¬ 
ling van dc milieu-thesaurus. 
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Met de in deel III van de jaarlijkse uitgave "Berichten uit het RIVM" opgenomen 
Mededelingen wordt beoogd een concrete en brede indruk te geven van de onder¬ 
zoekswerkzaamheden die in net RIVM worden verricht. Hoewel in deze zin de collec¬ 
tie van gekozen onderwerpen representatief is, dient zij niet te worden opgevat als 
een selectie van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in het bewuste jaar 
hebben voorgedaan. Voor een beschrijving van die ontwikkelingen wordt verwezen 
naar de voorafgaande delen I en II en - meer in het bijzonder - naar de in deel I op¬ 
genomen registers van de instituutspublikaties en -rapporten die in hel verslagjaar 
zijn verschenen. 
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Salmonella enteritidis infecties in Nederland 

W.J.VAN LEEUWEN, S.RW.NOTERMANS, W.H.JANSEN, P.A.M.GUINéE, 
A.H.HAVELAAR, R.PETERS, D.PRUYS 

Inleiding 

Salmonella Enteritidis is één van de veroorzakers van 
enteritis bij de mens. De laatste jaren vond in diverse 
landen een toename plaats van het aantal infecties 
door S.Entcritidis. In Engeland en de Verenigde Staten 
vonden explosies plaats veroorzaakt door besmet kip-
pevlees, besmette rauwe eieren of voedingsmiddelen 
waarin deze verwerkt werden, zoals mayonaise, ijs, 
mousse etc. (1-4). Ook in Nederland is een toename 
geconsta'e~rd van door S.Enteritidis veroorzaakte in¬ 
fecties. 

Aanwijzingen werden verkregen dat pluimvee een 
rol speelde bij het tot stand komen van de infecties. 
S.Enlerilidis kan bij pluimvee een infectie van o.a. de 
ovaria veroorzaken. Als gevolg hiervan kan 
S.Entcritidis in hel ei terecht komen. De incidentie is 
echter laag (in de orde van 0,5%) en inwendige be¬ 
smetting van eieren is tot nu toe alleen waargenomen 
wanneer deze afkomstig waren van klinisch zieke 
dieren (5). 

Gezien de alarmerende berichten uit Engeland, de 
Verenigde Staten en Canada is de noodzaak van een 
effectieve bestrijding gewenst. 

Voorkomen van SEnteritidis in Nederland 

In tabel 1 is voor de mens, het pluimvee, het varken 
en het mestkalf het totaal aantal Salmonella-isolaten 
weergegeven naast het percentage S.Enteritidis isola-
ten dat op het Nationaal Salmonella Centrum ge¬ 
durende de laatste 5 jaar voor typering werd ontvan¬ 
gen. 

Het percentage S.Entcritidis isolaten bij de mens in 
Nederland vertoonde tot 1988 een lichte stijging maar 
was steeds minder dan 4% van het totaal aantal bij de 
mens geïsoleerde salmonella en geen reden voor spe¬ 
ciale aandacht. In 1988 steeg dit percentage tot ca. 
8%. Ook bij pluimvee is het percentage S.Enteritidis 
isolaties sterk toegenomen. Bij varkens en bij mcstkal-
veren werd S.Enteritidis daarentegen slechts inciden¬ 
teel aangetroffen en werd geen toename gecon¬ 
stateerd. 

Mens 

Het aantal S.Entcritidis inzendingen bij de mens is in 
1988 sterk toegenomen. Ongeveer de helft van het 
aantal patiënten bleek de infectie in het buitenland op-

Tabell 

Totaal aantal bij het Nationaal Salmonella Centrum ingezonden Salmonella-cultures en het percentage 
S.Enteritidis bij de mens, hel pluimvee, het varken en het mestkalf in 1984 - 1988. 

: mens totaal aantal salm. 
% S.Enteritidis 

p pluimvee totaal aantal salm. 

varken 

mestkalf 

% S.Entcritidis 

totaal aantal salm. 
% S.Entcritidis 

totaal aantal salm. 
% S.Entcritidis 

1984 

7937 
2,1 

3 007 
0,1 

464 
0,4 

779 
0,2 

1985 

5 281 
2,4 

2 554 
0,6 

164 
1,2 

542 
<(),2 

jaar 

1986 

4 614 
3,5 

3 308 
0,8 

249 
1,6 

427 
0,5 

1987 

4092 
3,9 

4 913 
1,1 

199 
<0,5 

429 
0,5 

1988 

4 010 
8,2 

3 699 
11,9 

629 
0,1 

231 
0,4 

N.B. In het Nationaal Salmonella Centrum worden jaarlijks ca. 12 000 Salmonella-stammen ter typering ontvan¬ 
gen. Bij de mens gaal het om isolaten van patiënten. Bij dieren is de reden van inzending niet altijd bekend 
en gaat het gedeeltelijk om isolaten van zieke, gedeeltelijk om isolaten van gc/ondc dieren. 
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gelopen te hebben, met name in Spanje, Portugal, Joe¬ 
goslavië en Marokko. Explosies dc^en zich vow waar¬ 
bij 10-80 personen (waaronder ook nederlanders) be¬ 
trokken waren. De meeste patiënten gaven op ge¬ 
durende enkele dagen hoge koorts gehad te hebben en 
hevige, soms langdurige diarree. Een aantal patiënten 
werd vanweg dehydratie of septikemie in het zieken¬ 
huis opgenomen. 

In Nederland vond in augustus 1988 een voedsel¬ 
vergiftiging plaats veroorzaakt door S.Enteritidis. Deze 
werd uitgebreid onderzocht door de GG en GD en de 
Rijkskeuringsdienst van Waren te Amsterdam. Ziek 
werden 14 van de 20 personen die gezamenlijk 
gerechten met kip en eieren (omelet) gegeten hadden. 
Van hen werden negen personen in het ziekenhuis op¬ 
genomen, waarvan één met een septische shock. Vol¬ 
gens de onderzoekers was deze explosie zeer duidelijk 
geassocieerd met de consumptie van eieren, alhoewel 
het definitieve bewijs niet geleverd kon worden. 

Pluimvee 

Begin 1988 werd door de Stichting Gezondheidsdienst 
voor Pluimvee (SGvP) te Doom melding gemaakt van 
een S.Enteritidis infectie van beduidende omvang bij 
mestkuikens. Het ging om een voor kuikens virulcnte 
vorm van S.Enteritidis die in Nederland nog niet eer¬ 
der gesignaleerd was. Bij pluimvee gaf deze infectie in 
de eerste levensweken ernstige ziektebeelden met een 
sterfte van 8-10%. 

Om een indruk te krijgen in hoeverre pluimvee en 
eieren in de legsector in Nederland besmet zijn met 
S.Enteritidis en daardoor een bron van infectie voor de 
mens kunnen zijn, werd door het RIVM onderzoek ver¬ 
richt naar het voorkomen van deze kiemen op enkele 
legbedrijven. Het onderzoek werd gertart op een be¬ 
drijf met moederdicren waar zich tijdens de opfok van 
een koppel problemen hadden voorgedaan en eerder 
door de SGvP S.Enteritidis was geïsoleerd. In ver-
zamelrnonsters kippemest werd door het RIVM op¬ 
nieuw S.Enteritidis aangetoond. 

Naast het onderzoek op het bedrijf met moe¬ 
derdieren werden verzamclmonstcrs mest onderzocht 
van 14 legbedrijven waarvan de kuikens afkomstig 
waren van een broederij die eieren afnam van het met 
S.Enteritidis besmette bedrijf met moederdieren. Bij 8 
van de 14 bedrijven werd Salmonella in de mest 
aangetoond. Bij twee bedrijven uitsluitend S.Enteriti¬ 
dis, bij vier zowel S.Enteritidis als andere Salmonella-
serotypen en bij twee uitsluitend andere Salmonella-se-
rotypen. 

Deze resultaten kunnen duiden op een transmissie 
van S.Enteritidis via het ei. Dergelijke transmissies zijn 
in het verleden vaker waargenomen en kunnen door 
inwendige (transovaricel, zoals bijv. bij S.Gallinarum-
pullorum) als ook door uitwendige besmetting (via de 
faeces) plaatsvinden. 

In drie bedrijven, waar uit mest S.Enteritidis was 
geïsoleerd, werden in totaal ca. 5000 eieren onder¬ 

zocht door 5 Rijkskeuringsdiensten van Waren. Er 
werden geen aanwijzingen gevonden voor S.Ente¬ 
ritidis besmetting in resp. op eieren (6). 

Faagtypering 

Ten behoeve van epidemiologisch onderzoek werd 
een faagtypcringssyslcem ontwikkeld. Het is mogelijk 
om met behulp van 16 fagcn alle tot nu toe ingezonden 
stammen te typeren. Met dit nederlandse systeem 
werden 352 S.Enteritidis isolaten getypeerd. 

Een verdeling van de faagpatronen is weerge¬ 
geven in tabel 2. Zowel bij de mens als bij pluimvee 
kwam het faagtype 1 het meest voor. Opvallend is dat 
de S.Enteritidis stammen die op de hierboven genoem¬ 
de bedrijven geïsoleerd werden tot het faagtype 2 be¬ 
hoorden. Ook de stammen geïsoleerd in verband met 
de voedselvergiftiging in Amsterdam behoorden tot 
het faagtype 2. Een vergelijking van de resultaten met 
het engelse systeem geeft aan dat het nederlandse 
faagtype 1 overeenkomt met het engelse type 4 en het 
nederlandse type 2 met het engelse type 8. Deze beide 
typen komen in Engeland veelvuldig voor. 

Serologtsch onderzoek van pluimvee 

Om pluimvee te kunnen screenen op infectie met 
S.Enteritidis wordt, analoog aan de screening van 
pluimvee op besmetting met S.Gallinarum-pulIorum, in 
samenwerking met de SGvP de mogelijkheid onder¬ 
zocht een serologische test te ontwikkelen waarbij 
specifieke anüiichamen gericht tegen S.Enteritidis 
aangetoond kunnen worden. 

Hiertoe werden op de SGvP kippen oraal geïnfec¬ 
teerd met S.Enteritidis en werd met behulp van object-

Tabel 2 

Verdeling SEnterilidisfaagtypen van 352 isolaties 
uil 1988 

nederlandse faagtypen: | 
2 overige | 

| mens 

f pluimvee 

| onderzoek 
I legbedrijven 

61 

173 

0 

26* 

8 

52 

9 

9 

14 

| *: van deze 26 isolaten zijn er 14 afkomstig van de 
f voedselvergiftiging in Amsterdam. 

^^^^ 

244 



DEEL ni: MEDEDELINGEN 

glas-agglutinatie naar antilichamen gezocht. Circa 14 
dagen na infectie kon de aanwezigheid van antilicha¬ 
men gericht iegen zowel het O- als het H-antigeen 
vastgesteld worden. Bij serologisch onderzoek van ca. 
1 0 ' kippen op een van de eerdergenoemde bedrijven, 
waarbij uit faecesrronsters S.Enterilidis geïsoleerd 
was, bleken drie kippen positief te reageren. \)i< deze 
kippen werd echter, na sectie, geen Salmonella geïso¬ 
leerd en werden geen klinische afwijkingen gevonden. 
Mogelijk is deze positieve serologische reactie afkom¬ 
stig van een in een vroeger stadium doorgemaakte 
S.Entcritidis infectie. Screening van een groter aantal 
kippen zal moeten aangeven of deze test als indicatief 
voor infecties met S.Enteritidis kan worden be¬ 
schouwd. 

Conclusie 

De hierboven beschreven resultaten duiden erop dat 
S.Enteritidis reeds op grote schaal verspreid is in Ne¬ 
derland. De kiem komt tot nu toe voornamelijk voor bij 
nluiirvee. Er bestaat dan ook een sterk vermoeden dat 
dr. in Nederland geconstateerde infecties bij de mens 
dooi • >ci S.Enteritidis besmette pluimvee(produkten) 
/eroorzajkt werden. Het verdient ook sterke aanbeve¬ 
ling om 'Ie besmetting bij pluimvi; terug te dringen. Ef¬ 

fectieve maatregelen zouden kunnen zijn: het oprui¬ 
men van besmette moederdieren, voorkomen dat de 
kiem in het voer terecht komt, het nemen van extra hy¬ 
giënische maatregelen bij het uitbroeden van eieren en 
het voorkomen van insleep van Salmonella-kiemen in 
pluimveebedrijven. 
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De ontwikkeling van een diermodel voor immunologische studies aan humaan 
papilloma-virus 

M.R.L.KRUL, J.TOP, J.D.A.VAN EMBDEN 

Inleiding 

Het Human Papilloma Virus (HPV) behoort, evenals 
het Bovine Papilloma Virus (BPV) en het Cotton Rab¬ 
bit Tail Papilloma Virus (CRPV), tot het genus papillo¬ 
ma-virus van de familie Papovaviridiae. Het andere ge¬ 
nus van deze familie wordt gevormd door virussen 
zoals Polyoma en Simian virus 40. 

Van de papilloma-virussen is al zeer lang bekend 
dat ze, uitsluitend in hun eigen gastheer, benigne lesies 
van epitheliale weefsels kunnen veroorzaken. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn de wratten op de uiers van 
koeien (BPV) en hand- en voetwratten bij de mens 
(HPV). Hoewel de papilloma-virussen onderling weinig 
verschillen in hun genetische orginisatie, vertonen ze 
een zeer grote diversiteit op DNA-sequentie-niveau. 
Ze zijn daarom onderverdeeld in types, waarbij de vi¬ 
russen tot eenzelfde type behoren indien ze meer dan 
50% homologie op DNA-niveau vertonen. Op basis 
van deze indeling zijn nu al meer dan 52 verschillende 
HPV-types bekend (1). 

De laatste jaren worden steeds sterkere aanwijzin¬ 
gen gevonden dat enkele van deze HPV-types (voor¬ 
namelijk 16, maar ook 18, 31, 33 en enkele anderen) 
betrokken zijn bij het ontstaan van maligne cervix-tu-
moren. De eerste aanwijzing hiervoor is dat in meer 
dan 80% van de cervix-tumorcn HPV-DNA kan 
worden aangetoond, terwijl in gezonde cervix-cellen 
maar in 0 tot 20% van de gevallen HPV-DNA aange¬ 
toond kan worden (2). Uit verdere onderzoekingen is 
gebleken dat met gecloneerd DNA van HPV 16, onder 
bepaalde condities, primaire cellen geïmmortaliseerd 
en normale cel lijnen tumorigcen kunnen worden (3). 

De twee grote obstakels om vast te kunnen stellen 
of HPV een causale rol speelt bij de inductie van cer-
vix-tumoren zijn dat het virus niet in vitro of in dieren 
te kweken is en dat het zeer gastheer-specifiek is. 
Hierdoor is het tot op heden onmogelijk om experi¬ 
menten met het virus zelf uit te voeren en is er ook 
geen natuurlijk diermodel om studies aan HPV te ver¬ 
richten. 

Aangezien baarmoederhalskanker in de ontwikke¬ 
lingslanden, voornamelijk door het ontbreken van 
vroegtijdige opsporing, de meest voorkomende vorm 
van kanker is en wereldwijd jaarlijks bijna 500 000 
vrouwen deze ziekte krijgen, is er veel behoefte aan 
een effectief therapeutisch of eventueel profylactisch 
vaccin (4). Dat er mogelijkheden zijn om HPV-tumo-
ren op een immunologische manier aan te pakken 
blijkt uit studies waarbij gevonden is dat bij deficiën¬ 
ties van het immuunsysteem de prevalentie van HPV-
lesies sterk toeneemt (5). Om tot de ontwikkeling van 
geschikte immuno-modulaioren te komen wordt er mo¬ 
menteel veel gedaan om een representatief diermodel 

te vinden of een kunstmatig model te maken. 
In het kader van een Praeventie Fonds project 

wordt in het RIVM gewerkt aan het verbeteren van 
de huidige HPV-diagnostiek en wordt tevens getracht 
een diermodel voor HPV-tumoren te ontwikkelen. 

Ontwikkeling diermodel voor immunologische studies 

Aangezien transfectie van primaire muizecellen met 
HPV-DNA deze cellen niet tumorigeen maakt, is 
gekozen voor een model waarbij HPV-DNA in reeds 
bestaande tumorcellen tot expressie wordt gebracht. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een chemisch geïndu¬ 
ceerd, tumorcellijn die in het RIVM geïsoleerd is. 
Deze zeer goed gekarakteriseerde, nauwelijks immu-
nogene Balblc cellijn, 5D04, is afkomstig van een 
plaveiselcel-carcinoom, hetzelfde weefseltype als 
waaruit humane cervix-tumoren ontstaan (6). De drie 
HPV16-constructen die gebruikt zijn voor de transfec¬ 
tie, zijn gecloneerd in de vector pSP65 en bevatten al¬ 
le het autologe regulatoire gebied (NCR) en de vroege 
genen van het virus (zie fig. 1). Slechts één construct 

Figuur 1 

HPV 16: genomische organisatie en transfectie-con-
structen 

— • / — 

Genomische organisatie en DNA-recombinanlen van 
HPV16. 
Boven: Genomische organisatie van HPV16: hel regu¬ 
latoire gebied (NCR), de vroege (E) en late (L) open 
reading frames met daaronder de schaalverdeling van 
het HPV16 genoom in Kilobasen. 
Onder. De HPV 16 recombinanten (pHPV16-0. 
pHPV16-l en pHPV16-10, die gebruikt zijn voor trans-
fcctic-cxpcrimcntcn. De vcctor-scqucntics (pSP65) 
zijn niet weergegeven. In pHPVl6 10 is de insertie 
van een translatie terminatie linker (TTl.) in de Pst]-
side aangegeven. (7). 
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(pHPV16-0) bevat ook de beide late genen. De twee 
andere constructen (pHPV16-l en pHPV16-10) bevat¬ 
ten alleen de vroege genen. Bij J H P V 1 6 - 1 0 is een dele¬ 
tie aangebracht in het E2-gen waardoor dit niet meer 
tot expressie kan komen (7). Dit is gedaan omdat HPV-
DNA in cervix-tumorer. altijd in het humane genoom 
geïntegreerd is, waarbij de integratie in het El,E2-ge-
bied plaatsvindt (8). In een dergelijke situatie kunnen 
dus alleen de genen E6 en E7 in de tumor onder in¬ 
vloed van de eigen promotor tot expressie komen. 

Transfcctanten van de drie HPV16-constructen 
zijn d.m.v. Southern blotting met een radioactief gela¬ 
belde HPV16-probe gecontroleerd op de aanwezigheid 
van HPV-DNA. Hieruit bleek dat, in ieder geval bij de 
constructen pHPVló-1 en pHPVló-lÜ integratie van 
het DNA in het muizegenoom had plaatsgevonden. De 
meest geschikte transfectant van ieder construct is 
daarna gecontroleerd op expressie van de virale ge¬ 
nen d.m.v. Northern blotting met gezuiverd mRNA 
(zie fig. 2). Hiermee kon worden aangetoond dat er in 
alle transfectanten, in tegenstelling tot de oudercellijn 
5DO4, meerdere virale mRNA's geproduceerd werden. 

Het in vivo tumorgedrag van de op deze wijze 
verkregen cellijnen 5D04/0, 5D04/1 en 5DO4/10 bleek 
vooral bij de cellijnen 5DO4/1O en 5DO4/1 enigszins af¬ 
wijkend te zijn van de oorspronkelijke oudercellijn. 

Figuur 2 

Northern blot analyse van HPV16 getransfecteerde 
tumorcellen 

kb-

2.3 
1.5 I 

Northern blot analyse van mRNA, gehybridiseerd mei 
een HPV16-DNA-probe van het gehele genoom. Hel 
mRNA is geïsoleerd uit: tumorcellijn 5DO4 (A); hu¬ 
mane HPV16 tumorcellijn CASKI (B); HPV16 geirans-
feeteerde tumorcellijnen, retp.: 5DO4/O (C), 5DO4/1 
(D); 5DO4/10 (E). De lengte van de transcripten is 
rechts weergegeven in Kilobascn (Kb). 

Deze beide cellijnen vertoonden namelijk totaal geen 
tumomecrose, wat bij de ouderlijn en in mindere mate 
ook bij 5D04/0 wel altijd plaatsvindt (zie fig. 3). Mo¬ 
menteel wordt m.b.v. monoclonale antilichamen tegen 
het HPV16-E7-gen getracht het E7-eiwit zelf aan te 
tonen en te lokaliseren. 

Door middel van bovenstaande transfectie-experi-
menten lijkt het nu gelukt te zijn om turnorcellen te 
verkrijgen waarin HPV16-genen tot expressie komen. 
Hopelijk resulteert dit in een geschikt diermodel voor 
immunologische studies aan HPV-antigenen-dragende 
tumoren. 

Immunologische studies 

Er zijn vrij veel aanwijzingen dat het immuunsysteem 
een belangrijke rol speelt bij de controle van HPV-in-
fecties. Zo is onder andere bekend dat bij individuen 
met een systemische immunosupressie (bijv. tijdens or¬ 
gaantransplantaties) een sterk verhoogde incidentie 
van HPV-lesics gevonden wordt (5). Verder is bekend 
dat interferon-therapie reductie geeft van anogenitale 
wratten (HPV geïnduceerd). De werking van deze in¬ 
terferon-therapie berust waarschijnlijk op een verho¬ 
ging van HLA-klasse I expressie op de HPV-geïnfec-
teerde cellen. Uit eerder onderzoek is namelijk ge¬ 
bleken dat de HLA-klasse I expressie op HPV-
geïnfecteerde cellen lager is dan op normale cervixepi-
theel-cellen, wat een bekend mechanisme van virale 
tumoren is om aan hel immuunsysteem te ontsnappen 
(9). 

De tumorcellen die bij de ontwikkeling van het hier¬ 
boven beschreven diermodel gebruikt zijn hebben 
eveneens een niet detecteerbare MHC-klasse I ex¬ 
pressie. De eerste immunisatie-experimentcn in het 
diermodel waarbij bestraalde tumorccllen of HPV-ei-
wittcn werden ingespoten, gevolgd door een challenge 
met vitale tumorcellcn, leverde dan ook geen duidelij¬ 
ke cellulaire immuunresponse op. Er mag echter aan¬ 
genomen worden dat op de juiste wijze gepresen¬ 
teerde HPV-eiwittcn wel een sterke cellulaire anti-
HPV-respons op kunnen wekken. Mogelijk is deze cel¬ 
lulaire anti-HPV-respons in staat de tumorcellen, even¬ 
tueel in combinatie met interfcron, te elimineren. 

Voor de presentatie vrn recombinant HPV-eiwitten 
is in eerste instantie gekozen voor cen levende, ver¬ 
zwakte recombinant Salmonella. De door Stockcr 
ontwikkelde aro-A-Salmonella typhimurium mutant is 
hiertoe gebruikt (10). Van deze stam is bekend dat bij 
intraperitoneale of intraveneuze toediening aan de 
muis een goede humorale én cellulaire respons op¬ 
gewekt kan worden tegen de bacterie zelf en het 
daarin gecloneerde antigecn. De virale genen HPV16-
E4, -E6 en -E7 zijn gecloneerd in de pEX-vector waar¬ 
door de genen als fusie-eiwit met (5-galaclosidasc tot 
hoge expressie gebracht worden (/ie fig. 4). 

Immunisatie-cxpcrimcnten met de bovenstaande 
constructen zullen de inleiding vormen van cen onder¬ 
zoek naar de manier waarop hel immuunsysteem het 
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Figuur 3 

Tumor-ontwikkeling van HPV16 getransfecteerde tumorcellijnen 
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Tumor-ontwikkeling na subcutane injectie in de muis van 5x10* celten van de tumorcellijn 5DO4 en HPV16 
getransfcctecrdc tumorcellijnen (5 muizen per cellijn). Alle muizen die geïnjecteerd waren met 5D04 cellen 
vertoonden tussen dag 14 en 21 duidelijk tumomecrose. Dit in tegenstelling tot de muizen die geïnjecteerd 
waren met de getransfecteerde cellijnen 5DO4/1 en SD04/10 en gedurende het gehele experiment geen tu¬ 
momecrose vertoonden. Van de muizen die met de cellijn 5DO4/0 geïnjecteerd waren vertoonden twee van 
de vijf tumomecrose voor dag 28. 

best gestimuleerd kan worden om tumorccllcn met 
een lage MHC-klassc I- en virale expressie op te rui¬ 
men. 

Samenvatting 

Er zijn steeds sterkere aanwijzingen dat het Humaan 
Papilloma Virus (HPV) betrokken is bij het ontstaan 
van baarmoederhalskanker. Aangezien cervix-tumo-
ren wereldwijd zeer veel voorkomen is het van groot 
belang dat er, naast het verbeteren van de diagnostiek, 
gezocht wordt naar methoden om het ontstaan van 
deze tumoren te verhinderen en reeds bestaande tu¬ 
moren zo efficiënt mogelijk op te ruimen. De meest ge¬ 
schikte oplossing hiervoor lijkt het specifiek stimuleren 
van het immuunsysteem van de patiënt. Om de rol van 
het immuunsysteem bij HPV-tumoren te kunnen bestu¬ 
deren is, d.m.v. transfectie van HPV-DNA naar muizc-

tumorcellen, een diermodel voor HPV-tumoren ontwik¬ 
keld. Met behulp van dit diermodel zal de komende pe¬ 
riode onderzocht worden op welke manier het im¬ 
muunsysteem gestimuleerd kan worden om HPV-tu-
moren tot regressie te dwingen. 
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Figuur 4 

Expressie van HPV16 fusie-eiwitten in Salmonella 
typhimurium 

Days 
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De expressie van HPVI6 (^gadactosulase fusie eiwit¬ 
ten in de geattcnucerde aro-A-Salmonella typhimu¬ 
rium, SL3261, geanalyseerd m.b.v. SDS-polyacryla-
mide gelclcctroforese (kleuring: Coomassie Brilliant 
Blue). B: SL3261/pEX; C: SL3261/pEX-HPV16-E7; 
D: SL3261/pEX-HPV16-E4; E: SL3261/pEX-HPV16-
E6; u=onge'üiduceerd, i=geïnduceerd. 
A en F: molecuulgewicht markers (schaalverdeling 
rechts in Kilodalton (Kd). 
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Gen-probes voor de detectie van voedselpathogenen 

K.WERNARS 

Samenvatting 

Detectie en karakterisering van micro-organismen met 
behulp van DNA-probes is gebaseerd op het aantonen 
van specifieke gedeelten in het erfelijke materiaal door 
middel van hybridisatie. Het gebruik van DNA-probes 
in de levensmiddelenmicrobiologie biedt goede moge¬ 
lijkheden tot verbetering van de gevoeligheid, snelheid 
en betrouwbaarheid ten opzichte van reeds bestaande 
methoden. Met name op het terrein van epidemiologi¬ 
sche studies kan het gebruik van DNA-probes leiden 
tot sterke uitbreiding en intensivering van het onder¬ 
zoek. 

Inleiding 

Bij het beoordelen van de kwaliteit van levensmid¬ 
delen is de microbiële besmetting een belangrijke para¬ 
meter. De mate en de aard van de microbiële besmet¬ 
ting vormen een indicatie voor het al dan niet geslaagd 
zijn van de hygiënische maatregelen tijdens en na het 
produktie-proces van het betreffende levensmiddel. 
Aan de hand van de aanwezige micro-organismen kan 
een beeld gevormd worden omtrent eventuele risico's 
bij consumptie ten gevolge van bederf-organismen en 
pathogenen. Om de aanwezige micro-organismen te 
detecteren, te tellen en te classificeren zijn diverse 
technieken ontwikkeld. Vele ervan zijn al tientallen 
jaren in gebruik en zijn gebaseerd op het kweken en 
isoleren van de micro-organismen, hetgeen vaak be¬ 
werkelijke en tijdrovende procedures vereist. Der¬ 
halve wordt er voortdurend gezocht naar snellere me¬ 
thoden. 

Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van de 
moleculaire biologie bieden de recombinant DNA-tech-
nieken nu goede mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van analytische methoden ten behoeve van de levens¬ 
middelenmicrobiologie. Vooral het gebruik van de 
DNA-hybridisatic biedt een interessante nieuwe 
mogelijkheid om micro-organismen aan te tonen in le¬ 
vensmiddelen. Het aantal publikaties waarin de prakti¬ 
sche toepasbaarheid van deze techniek wordt aange¬ 
toond neemt snel toe. Bij deze techniek wordt het ge¬ 
netische materiaal van micro-organismen onderzocht 
op de aanwezigheid van specifieke DNA-sequcnties, 
bijvoorbeeld een gen dat de genetische informatie be¬ 
vat voor de vorming van een toxine of een r^quentie 
die karakteristiek is voor een enkel species of cen heel 
genus van micro-organismen. 

Uitvoering van de hybridisatie 

Een veel gebruikte hybridisaticmethode is die waarbij 

het te onderzoeken DNA van tevoren wordt gebonden 
aan een vaste drager. Ook voor de detectie en karak¬ 
terisering van pathogene micro-organismen in levens¬ 
middelen is deze techniek goed toepasbaar. 

In figuur 1 is de experimentele uitvoering van een 
zgn. kolonie-hybridisatie schematisch weergegeven. 
Bacteriekolonies worden op cen speciaal nylon-mcm-
braanfilter aangebracht en door een stoombchandeling 
in alkalisch milieu gelyseerd. Daarbij komt het DNA 
vrij uit de cellen, wordt gedenatureerd en irreversibel 
aan het membraan gebonden. Dit membraan wordt 
vervolgens geïncubeerd in een hybridisatievloeistof 
waaraan de DNA-probe is toegevoegd. Deze bestaat 
uit enkelstrengs DNA-moleculen met een specifieke 
nucleotiden-volgorde. Door een juiste keuze van de 
reactie-omstandigheden (temperatuur, ion-sterkte van 
hybridisatievIoeistoO zal (ie probc zich alleen kunnen 
hechten aan een DNA-streng met een complemen¬ 
taire structuur, afkomstig uit het gezochte micro-orga¬ 
nisme. Om de probe naderhand te kunnen visualiseren 
dient deze te zijn voorzien van een label. Hiervoor kan 

Figuur 1 

Schema van de uitvoering van een kolonie hybridisatie 
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een radio-isotoop gebruikt worden hoewel er ook nict-
radioactieve methoden voorhanden zijn zoals labeling 
met enzymen en chromogene substraten. Na de incu¬ 
batie wordt het filter gewassen om niet gehybridi-
sccrde probe moleculen te verwijderen. Tenslotte 
wordt de aanwezigheid van de gezochte DNA-sequen-
tie zichtbaar wordt gemaakt door autoradiografie of 
door een enzymreactie. Een positieve reactie duidt 
erop dat het te detecteren micro-organisme aanwezig 
was. 

Huidige stand van zaken 

Momenteel verkeert het gebruik van DNA-probcs 
voor de detectie van pathogene micro-organismen in 
levensmiddelen nog in een beginfase. Voor veel voed-
selpathogenen zijn nog geen specifieke DNA-probcs 
beschikbaar en zo die er wel zijn wordt de praktische 
toepassing vaak bemoeilijkt door de geringe aantallen 
waarin de gezochte micro-organismen voorkomen 
en/of de aanwezigheid van bcgclcidingsflora in hoge 
aantallen. 
In het Laboratorium voor Water- en Levensmiddelen-
microbiologie (LWL) worden zowel probes als meth¬ 
odieken ontwikkeld ten behoeve van praktische toe¬ 
passing bij het lcvcnsmiddclenondcTzock. Tabel 1 
geeft een overzicht van de vocdscl-paüiogencn waar¬ 
voor met succes probes zijn ontwikkeld die in de ko-
lonic-hybridiatic gebruikt kunnen worden. Hieronder 
zijn, naast geklonccrdc DNA-fragmenten zoals het 
DTH-gcn uit Listcria monocytogenes, ook synthe¬ 
tische probes die met organisch-chcmische technieken 
zijn bereid. Dergelijke korte synthetische DNA-molc-
culcn, oligonuclcotiden genaamd, zijn bijzonder ge¬ 
schikt voor gebruik als probe door hun goed ge¬ 
definieerde karakter en de afwezigheid van andere 
verontreinigde DNA-scqucntics. 

Toepassingsmogelijkheden voor DNA-probes in de le-
vensmiddelenmicrobiologie 

Een belangrijke stap voor het toepassen van een 
DNA-probc als analytisch hulpmiddel in de levensmid-
delcnmicrobiologie is het maken van een afweging van 
de te verwachten voor- en nadelen ten opzichte van 
eventueel beschikbare conventionele technieken. 
Vooral bij het beantwoorden van vragen omtrent de al¬ 
gehele microbicle gesteldheid van levensmiddelen, bij¬ 
voorbeeld ter controle van het produktieproces, kan 
deze afweging uitvallen in he! n?dee! van de DNA-pro-
betechniek. Er zijn reeds snell' en eenvoudige kweek-
methoden beschikbaar voor het bepalen van zoge¬ 
naamde "indicator-organismen'' waarmee belangrijke 
factoren in het produktieproces gecontroleerd kunnen 
worden. Aanwezigheid van grote aantallen bacteriën 
van de coligroep wijst bijv. op (na-)bcsmctting, veel 
staphylococcen duidt op een slechte algehele hygiëne 
en de aanwezigheid van gramnegaticve micro-organis¬ 
men is indicatief voor een onvoldoende pastcurisatie. 
Bepaling van deze indicator-organismen is zeer een¬ 
voudig: een suspensie van het (verdunde) le¬ 
vensmiddel wordt geënt op een goed gedefinieerd me¬ 
dium en 18-22 uur geïncubeerd, waarna door telling 
het kicmgctal bepaald kan worden. 

In toenemende mate gaan lcvcnsmiddclcnprodu-
centen over tot het invoeren van "rules of good manu¬ 
facturing practice" en "codes of production". Een van 
de basisregels daarin is dat uitsluitend grondstoffen 
worden verwerkt die gegarandeerd vrij zijn van patho¬ 
gene micro-organismen. Bovendien zijn alle proces¬ 
stappen exact omschreven en gericht op het voorkó¬ 
men van herbesmetting. Tenslotte zijn de intrinsieke 
factoren (pH, wateractivitcit, rcdoxpotcntiaal etc) en 
extrinsieke factoren (gasgcvuldc verpakking, bewaar-
temperatuur, etc.) zodanig ingesteld dat de uitgroei 

Tabel 1 

Door LWL ontwikkelde DNA -probes voor detectie van pathogene micro-organismen in de i 
tevensmiddelenmicrobiologie \ 

organisme 

Slaphylococcus aureus 

Lisier ia monocytogenes 

Clostridium perfringens 

Closlridium botulinum 

probes gebaseerd op 

Enterotoxinc-gcncn type 
A, B, C en E. 

Gen voor "delayed type 
hypersensitivity" (DTH)-ciwii 

Enlerotoxinc-gcn (CPE) 

Ncurotoxine-gcn type B 

literatuur i 

(1) f 

(2) j 

(3), (4) ] 

in vcxirbcrciding ; 
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van eventueel nog aanwezige pathogenen wordt 
voorkomen. Algemene introductie van dergelijke werk¬ 
wijzen zal in de nabije toekomst leiden tot een sterke 
reductie van de noodzaak tot routine-onderzoek op 
aanwezigheid van pathogenen bij fabrieksmatig berei¬ 
de levensmiddelen en het testen zal beperkt blijven tot 
het verifiëren van de microbiële specificaties van 
grondstoffen en van het eindprodukt, waarbij probes 
gebruikt kunnen worden. 

De belangrijkste toepassingsmogelijkheid van 
DNA-probes ligt op het vlak van de epidemiologie van 
voedselpathogenen. Vooral daar bestaat behoefte aan 
snellere en meer betrouwbare methoden voor de de¬ 
tectie en identificatie van pathogenc micro-organismen 
dan de conventionele technieken bieden. De DNA-hy-
bridisatie geeft de mogelijkheid om pathogenen aan te 
tonen aan de hand van het bezit van genen die be¬ 
trokken zijn bij de expressie van de virulentic en het 
micro-organisme in staat stellen een infectie of ziekte 
te veroorzaken. Door gebruik te maken van DNA-
probes die zich richten op dergelijke virulentiefactoren 
kan op veel grotere schaal dan tot nu toe mogelijk 
was onderzoek verricht worden aan de kringlopen van 
specifieke voedselpathogenen. Ook bij het typeren van 
stammen binnen één pathogeen-species biedt het ge¬ 
bruik van DNA-probes een goed alternatief voor de 
conventionele serotyperings- en faagtyperingstcchniek-
cn. Met behulp van DNA-probes gericht tegen 
gedeelten in het erfelijk materiaal waar een geneti¬ 
sche variatie optreedt kunnen stammen van verschil¬ 
lende herkomst van elkaar worden onderscheiden (5). 

Voor een meer algemene toepassing van het ge¬ 
bruik van DNA-probes in de Wcnsmiddelcnmicrobio-
logie is een aantal zaken van belang. Om probes te 
kunnen ontwikkelen die geschikt zijn voor specifieke 
detectie van pathogenen is het essentieel om inzicht te 
hebben in het paihogcnitcitsmcchanismc. Voor som¬ 
mige pathogenc bacteriën die voorkomen in levensmid¬ 
delen is deze kennis al voorhanden (C.botulinum, 
Cperfringens, Saureus) tervijl voor andere organis¬ 
men slecht gekarakteriseerde factoren (Salmonella) of 
een complex aan factoren (E.coli, L.monocytogenes) 
een rol spelen. Het verwerven van kennis op dit ge¬ 
bied is van groot belang voor de ontwikkeling van 
nieuwe probes. 

Een tweede punt dat aandacht verdient is de 
gevoeligheid van de hybridisatictechnick. Voor het 
verkrijgen van een hybridisalicsignaal zijn minimaal 
104-10 s micro-organismen nodig. Dit gegeven vormt 
een belemmering voor de directe detectie van pathoge¬ 
nen in levensmiddelen m.b.v. DNA-probes omdat 
daarin veelal lage bcsmctlingsnivcaus voorkomen. De 
recentelijk beschreven "polymcrasc chain reaction" of 
"PCR"-techniek kan hier mogelijk verandering in bren¬ 
gen (6). Met cen in vitro cnzymrcactic kan cen speci¬ 
fieke vermeerdering van de te detecteren DNA-se¬ 

quentie bewerkstelligd worden met een factor 10 6 . De 
bruikbaarheid van de methode in de levensmiddelenmi-
crobiologie moet echter nog onderzocht worden. 

Tenslotte moet de labeling van DNA-probes d m v . 
radio-isotopen als nadeel bij routinematig gebruik ge¬ 
noemd worden. Verschillende niet-radioactieve labe-
lingsmethoden zijn in ontwikkeling maar in het alge¬ 
meen is de dctectiegevocligheid minder dan van de ra¬ 
dioactief gelabelde probes en is de kans op vals-
positieve uitslagen groter. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het gebruik 
van DNA-probes als analytisch hulpmiddel in de lc-
vensmiddelenmicrobiologie goede perspectieven biedt 
met name bij het uitvoeren van epidemiologische stu¬ 
dies. Omdat door het gebruik van DNA-probes grote 
aantallen monsters getest kunnen worden op de aan¬ 
wezigheid van pathogene micro-organismen zal het 
uitvoeren van dergelijke onderzoeken eenvoudiger 
worden. 

Het is niet waarschijnlijk dat het gebruik van DNA 
probes alle conventionele detectiemethoden zal gaan 
vervangen maar ongetwijfeld is de hybridisatieme-
thodc een waardevolle nieuwe toevoeging aan de hulp¬ 
middelen die de levensmiddclenmicrobioloog ter be¬ 
schikking staan. 
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BCG-RlVM-immunotherapie voorkomt recidieven van biaastumoren 

P.A.STEERENBERG, W.H.DE JONG, J.S.TEPPEMA, E.C.DE BOER, 
A.P.M.VAN DER MEIJDEN*, F.M.J.DEBRUYNE**, E.J.RUITENBERG 

Inleiding 

Bacillus Calmettc-Guérin (BCG), een bacterieel vac¬ 
cin dat bereid is van een verzwakte stam van Myco-
bacterium bovis, lijkt nu definitief een plaats ingeno¬ 
men te hebben op de nog kleine lijst van Biological Re¬ 
sponse Modifiers (BRM) die hun effectiviteit als 
immunothciapeuticum tegen kanker in de kliniek heb¬ 
ben bewezen. Nadat de preventie van tuberculose met 
BCG effectief kon worden aangepakt, werd al snel 
duidelijk dat deze mycobaclcriën bovendien in staat 
waren het afweersysteem te activeren. Toch zou het 
nog zo'n 60 jaar duren voordat BCG definitief een 
plaats veroverde als BRM bij de behandeling van op¬ 
pervlakkige blaaskanker. 

Elk jaar worden er mondiaal ongeveer 170000 
nieuwe gevallen van blaaskanker geregistreerd. Hier¬ 
van komt tweederde voor rekening van de ontwikkel¬ 
de landen en eenderds wordt gezien in de ontwikke¬ 
lingslanden. Tevens blijkt dat de ziekte bij de manne¬ 
lijke bevolking meer voorkomt dan bij de vrouwelijke 
en wel in de ratio 3:1. De aandoening wordt in de 
Westerse wereld gecorreleerd met industralisatie en 
roken, terwijl blaaskankcr bijvoorbeeld in Oost-Afrika 
veroorzaakt wordt door Schistosoma haematobium in¬ 
fecties (1). 

De meeste van de tumoren die in de blaas ont¬ 
staan vinden hun oorsprong in het ovcrgangscpitheel 
van het blaasslijmvlies. Bij Schistosoma haematobium 
infecties echter bevatten de tumoren plaveiselcelken-
merken. Biaastumoren komen solitair en multipel voor. 
Zij groeien als papillaire structuren exophytisch het 
blaaslumen in, maar ze kunnen zich ook gedragen als 
carcinoma in situ, waarbij de tumor zich als een vlak¬ 
ke lesic over het blaasslijmvlies verspreidt. In latere 
stadia kan de tumor invasief, dat wil zeggen in de 
spicrlaag van de blaas, gaan groeien en uiteindelijk me-
tastascren. 

In het algemeen wordt bij invasief groeiende tu¬ 
moren de blaas chirurgisch verwijderd, dan wel radio¬ 
therapie of systemischc chemotherapie toegepast. Bij 
primaire tumoren, waarbij de uitbreiding van de tumor 
zich beperkt tot het urolhccl en de vlak daaronder 
liggende lamina propria, wordt d.m.v. transurcthrale re-
sectie de tumor verwijderd. Het blijkt echter dat het 
recidiverend karakter van deze oppervlakkig groeien¬ 
de tumoren hoog is (50-80%). In de afgelopen jaren 
heeft men dit rccidicfpcrcentage met behulp van lo¬ 
kaal in de blaas toegediende cytostatica kunnen terug¬ 
brengen tot 30-40%. Om dit percentage nog verder te 
reduceren is in de afgelopen 10 jaar intensief onder¬ 
zoek verricht naar de waarde van immunothcrapie 
met BCG. 

Klinisch onderzoek met BCG 

Sinds Morales (2) in 1976 de eerste groep van patiënt¬ 
en beschreef waarbij intravesicale BCG-immunothera-
pie werd uitgevoerd, is in een groot aantal klinieken 
deze behandelingswijze voor oppervlakkig groeiende 
biaastumoren met succes ingevoerd. Aan de oor¬ 
spronkelijke toedieningsvorm en de dosering van BCG 
zijn de afgelopen jaren veel studies verricht om van 
een suboptimaal tot een meer optimaal bchandelingss-
chema te komen. Gebleken is dat BCG-thcrapie zinvol 
is bij patiënten met nict-invasief groeiende recidive¬ 
rende biaastumoren en bij het carcinoma in situ. In 
het tot dusver meest toegepaste behandelingsschema 
wordt 1 a 2 weken na transurethrale resectie de blaas 
één keer per week gedurende zes achtereenvolgende 
weken gcïnstillccrd met ca. 5xlO8 kweckbare deeltjes 
BCG. Bij recidivcring van de tumor kan na opnieuw 
resectie dit behandelingsschcma met BCG worden 
herhaald. Uitgebreid onderzoek in de Verenigde Staten 
heeft aangetoond dat bij herhaalde recidivcring meer 
dan tweemaal 6 weken BCG-thcrapie niet zinvol meer 
is (3). 

In samenwerking tussen het RIVM en de afdeling 
Urologie van het St.Radboudziekcnhuis (prof.dr.F.MJ. 
Dcbruync) worden op dit moment in Nederland naast 
twee reeds afgesloten klinische studies (4, 5) nog 
twee klinische gerandomiseerde prospectieve studies 
uitgevoerd met BCG-RIVM. In een van de voor pa¬ 
tiënten reeds afgesloten studies bleek een jaar na be¬ 
handeling 70% van de patiënten tumorvrij te zin (tabel 
1), een resultaat ongeveer vergelijkbaar met dat van 

Tabel 1 

Toxiciteit en effectiviteit1 van BCG-RIVM en milo-
mycine' 

BCG-RIVM Mitomycinei 

I chemische blaasontstcking 16,7 13,8 
; bactcriëlc blaasontsteking 21,8 18,4 
| allergische reacties 13 6,9 
: recidieftumoren 29,8 25,0 

: i) aantal patiënten beoordeeld op toxiciteit: 165 
: 2) aantal patiënten beoordeeld op tumorrccidicvcn: 
! 305 
: 3) aantal inslillatics BCG en mitomycinc: 510 en 727 
; resp. 

•) Afdeling Urologie OrootziekengMlhuii, Den Hoich. 
• • ) Afdeling Urologie Sl-Radhoudziekenhuis, Nijmegen 
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behandeling met mitomycine, een krachtig chemothe-
rapculicum. In de nog lopende tirals wordt in een Fase 
II studie onderzocht of langdurige behandeling met 
BCG (onderhoudstherapie met 20 BCG-spoelingen ge¬ 
durende een jaar) succesvol is bij patiënten met sterk 
recidiverende tumoren die niet bleken te reageren op 
intravesicale chemotherapie. Deze studie zal eind 1989 
afgesloten worden. Hoewel de resultaten nog prelimi¬ 
nair zijn, lijkt het er op dat 50% van deze patiënten na 
een jaar tumorvrij is, hetgeen een goed resultaat is in 
deze selecte groep. Daarnaast worden in een vergelijk¬ 
ende studie de effecten van twee verschillende BCG-
preparaten (BCG-RIVM en BCG-TICE) vergeleken 
met die van mitomycine. Genoemde BCG-preparaten 
verschillen in bereidingswijze, nl. homogene diepte-cul¬ 
tuur (RIVM) vs oppervlakte-cultuur (TICE). 

Op korte termijn zal in europees verband 
(European Organization for Research and Treatment 
of Cancer, EORTC) onderzocht worden of gecom¬ 
bineerde chemo- en immunotherapie kan leiden tot 
een nog betere therapie van tumorrecidieven in de 
blaas. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat 
lokale chemotherapie mogelijk de hechting van BCG 
aan het blaasslijmvlies bevordert. Daarnaast zal BCG-
immunotherapie worden toegepast bij de behandeling 
van door Schistosoma haemaiobium infecties veroor¬ 
zaakte plaveiselcelcarcinomen in de blaas, waarbij de 
tumor intralesionaal zal worden behandeld. Dit onder¬ 
zoek is geïnitieerd op verzoek van dr.M.EI-Delmiry 
(Police Hospital, (Cairo, Egypte). 

Onderzoek naar het werkingsmechanisme 

Hoc BCG zijn anti-tumoractiviteit ontplooit is nog niet 
duidelijk. Na herhaalde instillaties met BCG ontstaat 
een immunologische reactie tegen de mycobacteriën, 
hetgeen zich o.m. uit in een Mantoux-convcrsic (6). 
Daarnaast heeft histopathologisch onderzoek bij cavia, 
muis, hond en mens aangetoond dat BCG een ont¬ 
stekingsreactie in de subcpithclialc laag van de blaas-
wand veroorzaakt. Deze infiltraten bestaan uit mononu-
clcairc celcomponenten en hebben gedeeltelijk een 
granulomateus karakter. Ook in de primaire regionale 
lymfkliercn worden deze reacties gezien (7). Voorts 
wordt in de urine circa vier uur na blaasspoeling intcr-
leukine-2 (IL-2) aangetroffen, hetgeen cen indicatie is 
dat er cen immunologische reactie tegen BCG op¬ 
treedt (8). Tevens zou dit IL-2 de lymfocyten in de 
blaas wand kunnen aanzetten tot cytotoxische activiteit 
tegen tumorcellcn. Daarom wordt thans onderzocht of 
er een correlatie bestaat tussen de aanwezigheid van 
IL-2 en het uitblijven van tumorrecidieven. Daarnaast 
kan de vraag gesteld worden waar de "portc 
d'cntree" is voor de ontwikkeling van dergelijke reac¬ 
ties. 

Uit vooronderzoek in 11 patiënten is gebleken dat 
na intravesicale instillatie van BCG 99% van de myco¬ 
bacteriën meegaan bij de eerste urinclozing (4). Om 

cen immunologische reactie tegen BCG te ontwik¬ 
kelen zal gedurende de instillatie een uitwisseling van 
antigeen plaats moeten vinden tussen het BCG in het 
blaaslumen en afwccrccllcn van de gastheer. Daarom 
werd in de cavia na BCG-instillatie de hechting van 
BCG op het blaasepitheel nader bestudeerd. Hiertoe 
werd bij cavia's, net als bij patiënten, een transure-
thrale coagulatie uitgevoerd, gevolgd door instillaties 
met BCG. Met behulp van scanning en transmissie-
electronen-microscopie werd het blaasepitheel onder¬ 
zocht. Eén uur en vierentwintig uur na BCG-instillatie 
werden incidenteel mycobacteriën op intact urotheel 
en in de randgebieden van gecoaguleerd weefsel 
aangetroffen (figuur 1). 

Uit dit onderzoek kan nog niet worden gecon¬ 
cludeerd op welke wijze BCG uiteindelijk de immuno¬ 
logische reactie induceert. Mogelijk spelen tumor-
cellen een rol bij het ontstaan van de immuniteit tegen 
mycobacteriën. Hoewel fagocytose van mycobacte¬ 
riën door urotheelcellen in vivo niet kon worden aange¬ 
toond, werd in in vitro studies vastgesteld dat op de 

Figuur Ia 

BCG op urotheel (SEM 6500 x) 

Figuur 1b 

BCG in coagulatie-lesie (* erythrocyten, SEM 6500 x) 
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Figuur 2 

Gefagocyteerd BCG (pijl) in gekweekte humane blaas-
carcinoom-cel (T24) (TEM, 19500 x) 

humane T24 blaascarcinoom-cellijn mycobactericn 
hechten en dat deze door de 724 cel gefagocyteerd 
kunnen worden (figuur 2). Verder onderzoek zal 
daarom gericht zijn op het gedrag van mycobacteriën 
t.o.v. tumorcellen na instillatie van BCG. Daarnaast is 
het onderzoek gericht op de in de blaas wand infiltrer¬ 
ende lymfocyten na BCG-instillatie. 

Conclusie 

BCG-immunotherapie is een belangrijke behandelings¬ 
wijze geworden voor recidiverende oppervlakkig groei¬ 
ende blaastumoren en het carcinoma in situ. 

Omtrent het mechanisme van deze werking van 
BCG dient nog uitgebreid onderzoek te worden ver¬ 
richt. 
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Antigeenanalyse van TrichineUa spiralis 

W.L.HOMAN, A.C.G.DERKSEN, F.VAN KNAPEN 

Inleiding 

Er bestaat grote belangstelling, in Europa zowel als in 
de Verenigde Staten, voor de toepassing van serodiag-
nostiek voor het testen van slachtvarkens op antistof¬ 
fen tegen Tjpiralis voor epidemiologisch onderzoek. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ELJSA-me-
thode, waarbij verschillende groepen verschillende an-
tigenen gebruiken (1, 2 , 3). Het blijkt dat door spicrlar-
vcn gesecreieerde componenten, of fracties uit secre-
terende cellen van spierlarven, antigeen bevatten met 
een goede specificiteit en gevoeligheid voor gebruik in 
serologische lesten (2, 3). Daar deze fracties nog een 
complexe samenstelling hebben en bovendien niet op 
eenvoudige wijze in grote hoeveelheden, vrij van kruis-
reagerende componenten, te verkrijgen zijn, is gestart 
met de identificatie en isolatie van minder complexe 
Trichinella-antigenen die geschikt zijn voor gebruik in 
snel uit te voeren serologischc testen in slachthuizen. 

Resultaten en discussie 

Met behulp van Westemblot-analyse is een groot aan¬ 
tal sera afkomstig van met T.spiralis geïnfecteerde 
mensen en varkens getest op de aanwezigheid van an¬ 
tistoffen tegen T.spiralis spierlarve-anügenen. Op deze 
wijze konden een aantal antigenen geïdentificeerd 
worden die door antistoffen uit alle geteste sera van 
geïnfecteerde mensen en varkens herkend worden en 
die niet reageren met sera van Trichine-vrije con¬ 
troles. Tot de meest dominante van deze antigenen be¬ 
horen componenten met molecuulgewichten van 45, 
48, 53 en 92kD. De molecuulgewichten van deze com¬ 
ponenten komen overeen met die van eerder bes¬ 
chreven antigenen afkomstig van excretie/secreticpro-
dukten van spierlarven (4, 5). Het lijkt dan ook waar¬ 
schijnlijk dat de door ons geïdentificeerde antigenen 
identiek zijn aan de, in de scrodiagnostiek specifiek 
reagerende, excretie/secretie-anligcnen. 

Een eiwit met een molecuulgewicht van 36kD viel 
op in de Westcmblots daar antistoffen hiertegen vroeg 
na infectie van varkens met T.spiralis aantoonbaar 
waren. Dit, niet in excretie/sccrctieprodukten aantoon¬ 
bare eiwit, bleek echter in enkele gevallen ook herk¬ 
end te worden door antistoffen uit sera van niet infec¬ 
teerde varkens. Hoewel het 36kD eiwit hierdoor min¬ 
der geschikt lijkt voor diagnostische doeleinden, was 
het feit dat het in een vroeg stadium van infectie met 
T.spiralis herkend wordt, voldoende aanleiding dit ei¬ 
wit nader te karakteriseren. De antigenen met mole¬ 
cuulgewichten van 45, 48, 53 en 92kD lijken daarente¬ 
gen geschikte kandidaten voor serodiagnostisch ge¬ 
bruik. 

Op basis van deze resultaten is besloten monoclon-
ale antistoffen (Mabs) te produceren tegen deze anti¬ 
genen ten behoeve van de zuivering hiervan met be¬ 
hulp van affiniteitschrornatografie. Van de Mabs die uit¬ 
eindelijk verkregen zijn, bleken twee geschikt voor dit 
doel: één herkent een epitoop aanwezig op de eerder 
genoemde componenten met vergelijkbare molecuul¬ 
gewichten als de excrctie/secretie-anligenen (Mab 4), 
de andere blijkt gericht tegen een epitooop aanwezig 
op de componenten waartegen in enkele Trichine-
vrije varkens antistoffen gevonden werden (waar¬ 
onder het 36kD eiwit) (Mab 2). Hoewel één van de ge¬ 
produceerde Mabs in Westemblots alleen het 36kD ei¬ 
wit herkent, blijkt deze m.b.v. immunoprecipitaiie of af-
finiieitschromatografïe dezelfde componenten te bin¬ 
den als Mab 2 (niet getoond). Waarschijnlijk komen 
deze componenten voor als complexen in extracten 
van Tspiralis. Soortgelijke interacties tussen Trichinel¬ 
la-antigenen zijn eerder beschreven (6). Mabs die een 
unieke epitoop, aanwezig op één van de 45, 48, 53 of 
92kD eiwitten herkennen, werden niet gevonden. Het¬ 
zelfde probleem is gerapporteerd voor Mabs tegen op¬ 
pervlakte- en excretie/secretie-antigenen van Tspira-
lis, (5, 7) en wordt mogelijk veroorzaakt door de aan¬ 
wezigheid van één gemeenschappelijke, dominante 
epitoop op deze eiwitten. 

Westemblots van twee-dimensionale polyacryla-
mide-gels laten zien dat de twee door ons geselec¬ 
teerde Mabs epitopen herkennen die liggen op twee to¬ 
taal verschillende populaties eiwitten van de spierlarve 
(vergelijk fig. IA en IC). Bovendien wordt met deze 
techniek bevestigd dat de door Mab 4 herkende antige¬ 
nen overeenkomen met de meest dominante antigenen 
die herkend worden door antistoffen van met T.¬ 
spiralis geïnfecteerde zoogdieren, (vergelijk fig. 1A 
resp. IB). Geïnfecteerde mens- en varkenssera lever¬ 
den identieke resultaten op als konijnenserum (niet ge¬ 
toond). De door Mab 2 herkende antigenen daarente¬ 
gen blijken overeen te komen met de antigenen die 
herkend worden door een serum van een niet met Tri-
chinella maar met Trichuris besmette muis (vergelijk 
fig. IC resp. ID). Uit o.a. competitie-experimenten met 
fosforylcholine bleek dat Mab 2 gericht is tegen fos-
foryicholine aanwezig op T.spiralis antigenen. Fosforyl¬ 
choline bevattende componenten zijn op meerdere 
parasieten aangetoond (8) en antistoffen hiertegen zijn 
de best beschreven bron van kruisrcaclics bij de sero-
logic van parasitaire infecties (9). Het lijkt dan ook 
waarschijnlijk dat de kruisreactie tussen TrichineUa en 
Trichuris antigenen veroorzaakt wordt door antistoffen 
tegen fosforylcholine. 
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Figuur l 

Western blot van op 2 -dimensionale polyacrylamide 
gels geilectroforeerd Trichinella spierlarve-extract. 
De blots zijn getncubeerd met: Mab 4,A; serum van 
een met Trichinella geïnfecteerd konijn, B; Mab 2, C; 
serum van een Trichine-vrije muis geïnfecteerd met 
Trichuris nrjris, D Molecuulgewichlen (xlO~3) zijn 

weergegeven aan de linkerzijde. 
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Figuur 2 

Zih/er-gekleurde SDS polyacrylamide-gel van een aan¬ 
tal T.spiralis spierlarve-fracties. Uitgangsextract, A; 

door een Mab 2 qffinüeüskolom gebonden fractie 
hieruit. B; de niet door deze kolom gebonden fractie, 
C; niet door eer. Mab 4 kolom gebonden fractie uit C, 

D; wél door een Mab 4 kolom gebonden fractie 
hieruit, E. 

Van bovengenoemde resultaten is gebruik gemaakt 
bij het produceren van een specifiek Trichinella anti-
geen voor sero-diagnoslischc doeleinden. Hiertoe 
werd een spierlarve-cxtract ontdaan van fosforylcho-
line-bevattende componenten met behulp van een 
Mab 2 affinitcilskolom, waarna uit de fosforylcholinc-
vrije antigccnfractic de Trichinella-specifieke antige-
nen geïsoleerd werden met behulp van een Mab 4 affi-
niicitskolom. Fig. 2 laat zien dat op deze wijze een 
fractie geïsoleerd werd die vrijwel uitsluitend uit twee 
componenten bestaat, het 45 kD secrctie/cxcretie-ei-
wit plus een diffuse band er boven (fig. 2E). 

Indien het aldus verkregen anligecn in een ELISA 
wordt vergeleken met de tot nu toe gebruikte ruwe an-
tigeenfractie (1) dan blijken de gevoeligheden voor 
zowel humane als varkensscra vergelijkbaar te zijn. 
Het affiniteitsgezuiverde antigeen is echter meer speci¬ 
fiek voor antistoffen tegen Trichinella doe de elimi¬ 
natie van antigenen die een kruisreactie veroorzaken 
met antistoffen tegen andere parasieten. 
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T-cel-gemedieerde bronchiale hyperreactiviteit 

J.GARSSEN l- 2 , F.P.NIJKAMP 2 , H.v.d.VLIET 2 , H.VAN LOVEREN l 

Inleiding 

Ongeveer één op de tien nederlanders lijdt aan een of 
andere vorm van CARA, zoals bijv. astma. Onderzoek 
naar de oorzaken van CARA verdient dan ook grote 
aandacht. 

Astma kan ontstaan door verschillende factoren. 
Vaak wordt astma onderverdeeld in extrinsieke en in¬ 
trinsieke astma. Bij extrinsieke astma is er sprake van 
allergieën. Bij patiënten die allergische reacties verto¬ 
nen worden vaak sterk verhoogde IgE-spiegels ge¬ 
vonden. Bij intrinsieke astma wordt daarentegen geen 
verhoogde IgE-spiegel in het bloed gevonden. Speci¬ 
fieke factoren die verantwoordelijk zouden kunnen zijn 
voor intrinsieke astma zijn nog niei echt gevonden. En¬ 
kele mogelijke factor=,n die in de literatuur genoemd 
worden zijn infecties, koude lucht en bepaalde ge¬ 
neesmiddelen. 

Een algemeen kenmerk van astma-patiënten is 
een toegenomen reactiviteit van het luchtweg-spier¬ 
weefsel voor fysische, chemische en farmacologische 
stimuli (1). Er zijn een groot aantal factoren die verant¬ 
woordelijk zouden kunnen zijn voor deze bronchiale 
hyperreactiviteit. Enkele voorbeelden zijn: hormonen, 
mediatoren van ontstekingscellen (zoals histamine, 
prostaglandines en leukotricnen) en produktcn uit 
gespecialiseerde cellen uit zenuwweefsel. In de lite¬ 
ratuur kunnen aanwijzingen gevonden worden dat T-
lymfocyten een belangrijke rol spelen in de inductie 
van bronchiale hyperreactiviteit. 

Een rol voor T-cel-afhankelijke overgevoelig¬ 
heidsreacties, zoals vertraagd type overgevoeligheid 
(VTO), krijgt maar weinig aandacht ondanks het feit 
dat bij sommige astnu-paticmen antigeen-specifieke 
lymfocyten en lymfokine-produktie worden waarge¬ 
nomen (2). Vaak worden zelfs VTO-achtige infiltratcn 
in de luchtwegen waargenomen. Er zijn een aantal 
procfdiermodcllen beschreven waarvan wordt gesug¬ 
gereerd dat de cellulaire immuunrespons (wiarbij T-
celleii, mestcellcn en mucus-produccrcnde cellen een 
rol spelen) een belangrijke rol speelt in de ontwikkel¬ 
ing van een aantal allergische ontstekingen in de lucht¬ 
wegen zoals allergische alveolitis en astma (3,4, S). 

Op de afdeling Immunotoxicologic wordt in samen¬ 
werking met Veterinaire Farmacologie onderzocht of 
vertraagd type overgevoeligheid, als model voor cellu¬ 
laire immuniteit, een rol speelt bij de inductie van bron¬ 
chiale hyperreactivitcit. Van alle stoffen waarvan is 
aangetoond dat ze contact-overgevoelighcid (VTO) in 
de huid kunnen induceren dan wel de sterkte van 
dergelijke reacties kunnen moduleren, en die in staat 
zijn via de intratracheale route de long te bereiken, 
moet het mogelijk worden geacht dat ze deze effecten 

1 RIVM, Ubomorium voor Pathologie 
2 Veterinaire BuifweteriKliappcn, KCtie Fimiacologie, Rijkiuniveniteit 

Utrecht 

ook in de long kunnen bewerkstelligen. In het model 
dat gebruikt wordt voor dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van picrylchloride als antigcen. Enander et al. 
(5) toonden aan dat VTO-reacties tegen dit antigeen 
gevonden kunnen worden in de luchtwegen. 

Resultaten 

Intranasalc challenge met 0,6% picrylsulfonic acid 
(PSA, een oplosbare vorm van picrylchloride) van met 
0,5% picrylchloride (PCI) epicutaan gesensibiliseerde 
muizen veroorzaakt een accumulatie van lymfocyten, 
macrofagen en granulocytcn rond bloedvaten en bron-
chioli (fig. 1). Ook in het interstiliële weefsel en in de 
alvcolaire ruimten worden deze ontstekingsccllcn 
gevonden. Deze VTO-achtige ontstekingsreactie be¬ 
reikt 48 uur na intranasale antigeen-challenge een 
maximum en kan tot 7 dagen na challenge nog 
worden waargenomen. 

De verschillende aspecten van VTO-reacties kun¬ 
nen op verschillende manieren beoordeeld worden: 1) 
semikwantitatief met behulp van histologie volgens de 
methode van Enander et al., 2) albumine-gehaltc van 
long-homogenaten, 3) FACS-analyses van long lavage 
cellen. De VTO-Iongreactie kan ook op verschillende 
manieren gemoduleerd worden, vergelijkbaar met me¬ 
thoden zoals ze in het VTO-huidmodel worden gehan¬ 
teerd (6, 7). Dus VTO-longreacties, zoals die in dit 
project gevonden worden, ontstaan door eenzelfde 

Figuur 1 

Ontstekingsinfiltraat in de long van een met 0,5% 
PCI gesensibiliseerde BALBlc muis 48 uur na intrana¬ 

sale challenge met 0,6% PSA. (HE, X200). 
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cascade van cellulaire interacties als gevonden is in 
het huidmodel, ondanks het feit dat de organen zo ver¬ 
schillend zijn. Ook de regulatie van de VTO-cascade 
stemt overeen (7). 

Het belangrijkste doel van deze studie is de vraag 
of er een relatie bestaat tussen deze VTO-longreactie, 
als model voor de cellulaire immuniteit, en de inductie 
van bronchiale hyperreactiviteit. In dit deel van het 
onderzoek is in vitro onderzocht of de VTO-cascade 
in de longen effect heeft op cholinerge, p-adrenerge en 
serotinerge receptoren van de geïsoleerde trachea. 
Een stukje trachea van 9 kraakbeenringen (net onder 
de larynx) werd hiertoe opgehangen in een orgaanbad-
je (fig. 2). Na equilibratie gedurende een uur weiden, 
met behulp van een isometrische force displacement 
transducer, cumulatieve concentratie-response-curves 
gemaakt voor verschillende (ant)agonisten. In met PCI 
gesensibiliseerde muizen kon een bronchiale hyperre¬ 
activiteit gevonden worden voor carbachol en seroto¬ 
nine vanaf 2 uur na intranasale challenge (fig. 3). Vier 
weken na intranasale antigeen-challenge was deze 
bronchiale hyperreactiviteit nog steeds waarneem¬ 
baar. In immuundeficiënte (thymusloze) muizen is de 
bronchiale hyperreactiviteit niet aantoonbaar. Dus T-
cellen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij de 
inductie van deze bronchiale hyperreactiviteit. Tevens 
bleek dat de bronchiale hyperreactiviteit transfereer¬ 
baar is met lymfocyten. Hyperreactiviteit voor hista¬ 
mine kon niet onderzocht worden in dit diermodel; de 
trachea van de muis reageert nl. niet op histamine. 

Conclusies 

Sensibilisatie van de muis met PCI gevolgd door een in¬ 
tranasale challenge (7 dagen later) met een oplosbare 
vorm van hetzelfde hapteen induceert een bronchiale 
hyperreactiviteit voor carbachol en serotonine en een 
VTO-achtig infiltraat in de long. 

Het infiltraat en de bronchiale hyperreactiviteit zijn 
T-cel-afhankelijk en transfereerbaar met immune lym¬ 
focyten. 

De bronchiale hyperreactiviteit is niet direct gecor¬ 
releerd met de aanwezigheid van het VTO-infiltraat. 
Verondersteld wordt dat produkten van cellen die be¬ 
trokken zijn bij de VTO-cascade, of de cellen zelf, een 
rol spelen bij de inductie van de bronchiale hyperreac¬ 
tiviteit. Mogelijk is de VTO-initiatiefase (mestcel-T-cel-
interactie) van belang voor de inductie van de bron¬ 
chiale hyperreactiviteit. 

Het merendeel van het wetenschappelijk onder¬ 
zoek raar oorzaak en gevolg van CARA-achtige ver¬ 
schijnselen maakt gebruik van cavia-modellen. In dit 
project wordt gebruik gemaakt van de muis als proef¬ 
dier omdat van de muis immunologisch veel meer be¬ 
kend is en omdat er veel inteeltstammen verkrijgbaar 
zijn me' een bepaalde immuundeficiëntie. In dit project 
is uit de preliminaire resultaten gebleken dat dit model 
geschikt is voor het onderzoek van immunofarmacolo-
gische vraagstellingen met betrekking tot CARA. 

Figuur 2 

Isometrische opstelling voor het maken van cumu¬ 
latieve concentratierespons-curves voor verschil¬ 

lende (anl)agonisten. 

isometric transducer^> 

recorder 
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Figuur 3 

Concenlratie-respons-curve voor de muscarine agonist 
carbachol. 
a)Trachea van met 0,5% PCI gesensibiliseerde 

BALBlc muizen 48 uur nadat deze muizen intrana-
saal gechallenged zijn met 0,6% PSA. 

b) Trachea van controle BALBlc muizen 48 uur nadat 
deze muizen intranasaal gechallenged zijn met 
0,6% PSA. 
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Toxocarosis: een gezondheidsrisico? 

J.BUYS, J.J.VAN GEMUND*, P.M.VAN DONGEN** 

Inleiding 

Toxocara spp., spoclwormen van hond en kat, zijn 
veroorzakers van het visccralc larva migrans syn¬ 
droom (VLMS) bij de mens. Hond en kat, als dragers 
van volwassen wormen, deponeren de door deze wor¬ 
men in de darm geproduceerde eieren met de faeces 
in het milieu waar deze na 4-6 weken volledig zijn 
geëmbryoneerd. De mens, een toevallige gastheer, in¬ 
fecteert zich door contact met deze verontreinigde 
grond. Na orale opname komen in de darm de larven 
uit de eieren. Deze penetreren het darmepithccl en mi¬ 
greren via de lever naar longen en andere organen, 
vaak een spoor van ontstekingen achterlatend. De 
Toxocara-Iarven ontwikkelen zich in de mens niet tot 
volwassen wormen daar deze geen geschikte gast¬ 
heer is. Ze kunnen gedurende een langere periode (> 
1 jaar) als "larva migrans" aanwezig blijven. Vooral 
kinderen zouden risico lopen op besmetting omdat gc-
zclligheidsdicren voor het dcfacccren gebruik maken 
van o.a. spcclweidcs bestemd voor kinderen. Klinische 
symptomen zijn zeer gevarieerd, namelijk van geen 
(meest voorkomend) tot huidirritatics en aandoeningen 
van de ademhalingsorganen (1). Kenmerkend voor 
toxocarosis zijn het toegenomen totaal IgE en, in de 
acute fase, het groot aantal cosinofiele granulocylcn. 
Eosinofïlie kan zich, bij klinische gevallen, gedurende 
een langere periode manifesteren. Beide fenomenen 
kunnen evenecüs worden waargenomen bij allergi¬ 
sche aandoeningen van de ademhalingsorgancn. De te 
toetsen hypothese luidt: "Er is een relatie tussen toxo¬ 
carosis en aspecifieke (allergische) respiratoire aan¬ 
doeningen bij kinderen". Een aanzet voor toetsing 
vormt een epidemiologisch onderzoek bij drie- tot zes¬ 
jarige schoolgaande kleuters in Den Haag, dat hier 
wordt gepresenteerd. 

Het onderzoekprolocol 

In samenwerking met de Afdeling Jeugdgezondheids¬ 
zorg van de GG en GD in Den Haag werd een aantal 
scholen geselecteerd, waarvan de schoolleiding werd 
aangezocht voor deelname. Selectie van de scholen 
vond plaats op basis van de sociale status van de wijk, 
i.e. lager, midden en hogere klasse. Per klasse werden 
twee scholen geselecteerd. De ouders werd via de 
schoolleiding toestemming gevraagd voor deelname 
van hun kinderen aan het onderzoek. Bij een positieve 
reactie werd hen gevraagd een formulier in te vullen 
met vragen o.a. over het hebben van hond en/of kat, 
contact met andere dieren, gebruik van speelweiden 
en of het kind aan astma leed. Indien het laatste ant¬ 
woord positief was, werd gevraagd of dit door een 

• : JeugdgezondheidiMirg 0 0 en GD, 'f-Or»vcnhage 
• • : Dr.Pmil Jinsscn Stichting, Tilburg 

arts was bevestigd. Van de kinderen werd middels een 
vingerprik 0,5 ml bloed afgenomen. Hierin werd het to¬ 
taal aantal eosinophiele granulocyten bepaald. Het 
plasma werd onderzocht op het voorkomen van anti¬ 
stoffen gericht tegen Toxocara en Ascaris, op totaal 
IgE en specifiek IgE gericht tegen de huissiofmijt. 
(IgE-bepalingen werden uitgevoerd door het Ccntr. 
Lab. Bloedtransfusiedienst, dr.R.C.Aalbcrsc) Ascaris-
serologie werd uitgevoerd i.v.m. overeenkomsten in mi¬ 
gratiepatroon van Ascarislarven vergeleken met die 
van Toxocara. Bovendien bestaat het vermoeden, dat 
de spoclworm van het varken, Ascaris suum, bij de 
mens eveneens een VLMS kan veroorzaken. 

Resultaten 

Seroprevalenlie 
In totaal namen 234 kinderen deel aan het onderzoek. 
26 kinderen (11,1%) waren positief in de Toxocara-se-
rologie en 39 (16,7%) in de Ascaris-serologic. 7 van 
deze kinderen bleken positief voor zowel Toxocara als 
Ascaris. 

Opgemerkt dient te worden dat de schoolleiding 
van een van de beide scholen van de lagere sociale 
klasse de kinderen ontraadde van de zandbak gebruik 
te maken en dat juist deze school een laag aantal 
(5,1%) Toxocara-scropositieve kinderen telde. Een 
middenklasse-school waar de schoolleiding dierco-.i-
tact stimuleerde telde het hoogst aantal seropositieve 
kinderen (24,2%) (tabel 1). Opvallend was het grote 
aantal kinderen positief voor Ascaris, met name 
school V. 

IgE 
Totaal-IgE is uitgedrukt in internationale eenheden 
(IU) en het specifiek IgE anti-huisstofmijt in percen¬ 
tage binding van het toegevoegde 1 125 -anti IgE. Bind¬ 
ing van > 2% werd als positief gewaardeerd. De sera 
werden aan de hand van de Toxocara/Ascaris-scrolo-
gic ingedeeld in vier groepen: 
Groep I: Negatief in zowel Toxocara- als Ascaris-

serologic (n=176). Deze groep werd als 
controlegroep gemerkt. 

Groep II: Positief resp. negatief in de Toxocara-
resp. Ascaris-serologic (n=19). 

Groep III: Negatief resp. positief in de Toxocara-
resp. Ascaris-scrologie (n=32). 

Groep IV: Positief in Toxocara- en Ascaris-serologic 
(n=7). 

In groep II was de gemiddelde IgE-waarde (10 log 
2.235) significant hoger (p=0,01) dan in groep I (10log 
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Tabel 1 

Seroprevalentie-resultaten, voor Toxocara en Ascaris. gegroepeerd per school 

school 

I+ÜI 
n 
IV 

V 
VI 

totaal 

N 

66 
30 
33 

46 
59 

234 

soc./econ. situatie 

hoog 
midden 
midden 

laag 
laag 

gemiddeld 

% Toxocara 

4.6 
10,0 
24,2 

19,6 
5,1 

11,1% 

% Ascaris 

9,1 
10,0 
15,2 

34,8 
13,6 

16,7% 

opmerking 

diervriendelijk 
beleid 

geen gebruik 
zandbak 

Tabel 2 

IgE-bepalingen in serummonsters 
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1,743). In de groepen III («Mog 1,827) en IV (10log 
1,887) werd deze waarneming niet gedaan (tabel 2). 
Ook was in groep II het voorkomen van IgE gericht te¬ 
gen de huisstofmijt (58,8%) significant hoger (p=0,001) 
dan in groep I (13,4%). De groepen III (22,6%) en IV 
(14,3%) gaven dit beeld niet te zien (figuur 1). 

Astma 
De kinderen uit groep D, de Toxocara-scropositicvcn, 
toonden in vergelijking met groep I een significant ho¬ 
gere waarde voor het voorkomen van astma (353% 
p=0,015) dan de kinderen uit de groepen III (9, 7%) 
en IV (143%). Voor de controlegroep I lag deze 
waarde op 12,2% (figuur 1). 

Figuur 1 

Prevalentie specifiek arUi-huisstofmijt(serum)-lgE en 
van astma 

. . . .:.. 

•. .... ....... 

!C tO 60 80 f)0 % f^n.» 

5 " : " ' • " ' • ' • " •" 

1 > . 1 . K . " 

C ^ - - -• ::: 

Eosinophiele granulocylen 
Tussen de groepen werden geen significante ver¬ 
schillen gemeten. 

Risicofactoren 
Uit de vragen naar huisdier-bezit, diercontact en ge¬ 
bruik van openbare speelweiden kwam naar voren 
dat, ofschoon wel verschillen per school werden geme¬ 
ten, dit in de praktijk geen effect had op het voorko¬ 
men van Toxocara (tabel 3). 
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Tabel 3 

Relatie van veronderstelde risicofactoren met de prevalentie van toxocara 

risicofactoren 

hond in huis 

kat in huis 

diercontact 

gebruik openbare speelweiden 

meisic/joneen 

Toxocara + 

6/26 

6/26 

5/23 

14/24 

13/26 

Toxocara -

54/207 

46/205 

56/193 

99/199 

101/207 

P-waarden 
(Fisher's exact 

2x2-test) 

0,817 

1,000 

0,625 

0,280 

1,00 

^̂̂  

Discussie 

Het voorkomen van respiratoire aandoeningen bij kin¬ 
deren is in Nederland hoog: 3 a 4% heeft een ernstige 
vorm van astma en 6 a 7% heeft met intervallen ast¬ 
matische bronchi.is. De oorzaken van deze aandoenin¬ 
gen zijn van verschillende aard. Een relatie met para¬ 
sitaire infecties, met name migrerende weefsclhel-
minthen, is meerdere malen gesuggereerd. 

Desowitz (2) vond bij kinderen opgenomen in een 
astma-klinick in Hawaii geen getalsmatige verschillen 
voor wat betreft het voorkomen van parasitaire wor¬ 
men (Toxocara en Dirofilaria) in vergelijking met ge¬ 
zonde kinderen. Wel vond hij dat de eerste groep re¬ 
spondeerde met antistoffen van de IgE-klasse, terwijl 
de gezonde kinderen antistoffen van de IgG-klasse 
maakten tegen het parasitair antigeen. Woodruff (3) in 
Engeland en Tullis (4) in Amerika vonden wel getals¬ 
matige verschillen. Tullis constateerde dat astma-pa-
tiënten vaker met Acaris waren geïnfecteerd dan 
ogenschijnlijk gezonde personen. Woodruff stelde dit 
vast met betrekking lot Toxocara. Uit het hier be¬ 
schreven onderzoek valt af te leiden dat in de neder-
landse situatie eveneens getalsmatig een relatie be¬ 
staat tussen Toxocara-seroprcvalentie en het voorko¬ 
men van astma. Echter ook het totaal-IgE is 
significant toegenomen. IgE gericht tegen het allcr-
geen van de huisstofmijt komt frequent voor bij patiënt¬ 
en met respiratoire aandoeningen. Actieve toxocarosis 
gaat vaak samen met hoge IgE-produktie, niet alleen 
specifiek, maar eveneens polyclonaal. Mogelijk is dit 
aanleiding tot lijdelijke stimulatie van igE-producc-
rende B-cellen, geprogrammeerd voor andere anligc-
nen dan het Toxocara-antigccn, waaronder allergc-
ncn. Bij individuen met aanleg voor overgevoeligheid, 
waarbij IgE-basiswaardcn over het algemeen reeds 

op een hoger niveau liggen.' zou een dergelijke respons 
een chronisch verloop kunnen aannemen. 

Het verkrijgen van een Toxocara-infcctie lijkt 
geen relatie te hebben met het houden van huisdieren 
of gebruik van speelweiden, ofschoon op de school 
waar geen gebruik van de zandbak werd gemaakt, 
een beduidend lager aantal kinderen seropositief was 
voor Toxocara. Maar ook onder de kinderen van de 
scholen uit de hogere-klasse-wijken was de scropreva-
lcnlic laag, terwijl in deze groep wel gebruik van speel¬ 
weiden werd gemaakt. Gezien het hoge aantal sero-
positieven voor Toxocara op de school waar diercon¬ 
tact werd gestimuleerd valt af te leiden dat mogelijk 
het sociale gedrag van kinderen met huisdieren (o.a. 
het ravotten) de kans op infectie verhoogt. 

Het grote aantal Ascaris-scropositieven was een 
verrassende waarneming. Tot op heden werd hiernaar 
nauwelijks onderzoek gedaan. Oorzaak is mogelijk het 
gebruik van gecontamineerde compost voor speelwei¬ 
den en stadsparken. Opvallend is dat in deze groep de 
getoetste criteria riet afwijkend waren van de waar¬ 
den vastgesteld voor de controlegroep (groep I). 

Door uitbreiding van dit project en een in uitvoer¬ 
ing zijnd samenwerkingsproject met het Sophia Kin¬ 
derziekenhuis, Afdeling Longziekten, te Rotterdam, ho¬ 
pen wc in de toekomst meer inzicht te krijgen in 
a) parasitaire infecties als oorzaak voor ccn mogelijke 
potenticring van astmatische aandoeningen en 
b) situaties waarin zich ccn verhoogd risico voordoet 
voor het oplopen var een infectie met Toxocara en/of 

Ascaris. 
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Ontwikkeling vaccins tegen bacteriële hersenvliesontsteking(meningitis, nekkramp) 

J.T.POOLMAN 

Vaccinatie tegen bacteriële hersenvliesontsteking bij 
zuigelingen is in aantocht. Het lijkt technologisch 
mogelijk om vaccins te ontwikkelen tegen de ziekte bij 
zuigelingen veroorzaakt door de twee hoofdverwek-
kers: Haemophilia influemae type b (Hib) en Neisse-
ria meningüidis (meningococcen). 

Hib 

Ten aanzien van Hib-infectieziekten, waaronder me¬ 
ningitis, is het mogelijk bescherming op te wekken bij 
zuigelingen met het Hib-kapsel-polysaccharide che¬ 
misch gekoppeld aan eiwit, de zogenaamde conjugaat-
vaccins. Conjugaat-vaccins kunnen bescherming op¬ 
wekken bij zuigelingen in tegenstelling tot vrije- poly-
saccharide-vaccins. Hoewel dit principe al bekend 
was, is de praktische toepasbaarheid ervan onlangs 
aangetoond door middel van een placebo-gecon¬ 
troleerde veldprocf bij zuigelingen in Finland (1). Dit 
betekent een enorme doorbraak: naast gedode of ver¬ 
zwakte hclc-ccl vaccins (kinkhoest, BCG) en geïnac¬ 
tiveerde toxine-((oxoid)vaccins (tetanus, diphtheric) 
zijn er dan nu polysaccharide-ciwit conjugaat-vaccins. 
Vaccinatie tegen Hib-infccticziektcn zal mogelijk 
worden. Er is echter nog onderzoek nodig om de opti¬ 
male produkliewijzc te vinden en er zijn verschillen in 
werkzaamheid van conjugaat-vaccins, welke (nog) 
niet in termen van de chemische samenstelling wor¬ 
den begrepen. Vervolgens is onderzoek nodig om het 
Hib-vaccin te kunnen mengen met het RIVM-DKTP-
vaccin en aldus een DKTPH-vaccin te kunnen berei¬ 
den. 

Het succes van het Hib-conjugaat-vaccin heeft lot 
gevolg dat er polysaccharidc-ciwit conjugaat-vaccins 
worden ontwikkeld tegen andere infectieziekten ver¬ 
oorzaakt door gckapscldc bacteriën en bacteriën met 
lipopolysaccharide (endotoxinc) voorzien van repete¬ 
rende O-saccharidc ketens. Voorbeelden hiervan zijn: 
Neisseria meningitidis (meningococcen), pneumococ-
cen, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi. 

Meningococcen 

Meningococcen veroorzaken een met Hib vergelijk¬ 
bare ziekte bij zuigelingen en het wordt dienten¬ 
gevolge als wenselijk c.q. noodzakelijk gezien ook te¬ 
gen meningococccn-infccticzicktcn (meningitis, sep-
sis=blocdvcrgif(iging) te kunnen vaccineren. 

Er zijn vijf immunologisch verschillende gckapscl¬ 
dc scrogrocpen meningococcen welke verantwoorde¬ 
lijk zijn voor de ziekte: A, B, C, Y en W135. Scrogroc¬ 
pen A, B, C te /amen veroorzaken de hoofdmoot van 
de ziekte. Kapscl-polysaccharidcn van A en C me¬ 
ningococcen zijn beschermend als vaccin in het veld 

boven de leeftijd van respectievelijk 6 maanden en 2 
jaar. Conjugatie van deze polysacchariden aan eiwit 
zal naar alle waarschijnlijkheid toepassing bij zuigelin¬ 
gen mogelijk maken. Dit is vooral van belang voor 
landen in Afrika en Azië waar regelmatig ernstige epi¬ 
demieën van groep A mcningococcen-meningilis 
(hersenvliesontsteking) uitbreken. 

In Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Europa 
worden in het algemeen de meeste gevallen van mc-
ningococcenziekte veroorzaakt door groep B meningo¬ 
coccen (2). Het blijkt echter dat het groep B kapsel-
polysaccharide niet immunogeen is, vermoedelijk door 
immuuntolerantie wegens structuur-verwantschap tus¬ 
sen B-polysaccharide (a2-8 siaalzuur) en gastheer-
componenten. Meningococcen kunnen ook worden ge-
serotypeerd op grond van buitenmembraaneiwitten 
(BME) en lipopolysacchariden (LPS) (3). Een voor¬ 
beeld van de nu geaccepteerde nomenclatuur is 
B:15:P1.16:L2, hetgeen de immunologischc specifici¬ 
teit van polysaccharidc: klasse 2/3 BME:klasse 1 
BME:LPS beschrijft (fig. 1). Binnen een serogrocp tre¬ 
den verschuivingen in de tijd van serotypen op, het¬ 
geen een invloed van de kudde-immuniteit suggereert. 
Fig. 2(a, b, c) toont de incidentje van meningococcen-
zickte in Nederland van 1960-1987 en de bijbehorende 
groepering/typering van meningococcen. Deze cijfers 

Figuur 1 

BME-patronen van een viertal meningococcenstam-
men. De posities van de klasse 1.2/3,4 en 5 BME in 

de SDS-polyacrylamide-gel zijn aangegeven. 

2* 
3 -
4 

Voorbeelden van nomenclatuur (zie rcf. 3). 
A:4:P1.7:L1.0 
B:15:P1.16.L3,7 
C:2a:P1.2:Ll,8 
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Figuur 2 

De incidentie (fig. 2a). serogroepverdeling (fig. 2b) en 
serotypeverdeling binnen serogroep B (jig. 2c) van 

meningococcenziekle in Nederland in de periode 1959-
1987. (Gegevens van het referentielaboratorium voor 

bacteriële meningitis van het RIVM bij de Univer¬ 
siteit van Amsterdam). 

2a 
p cidence rate 
. I no MOO 0001 year I 

85 S? 

2b 
Serogroups 

"KC 65 

2c 

3 f "•• 

Serotypcs within group B 

zijn verkregen via het refcrentielaboratoriuin van bac-
tcriclc meningitis (Universiteit van Amsterdam) van 
hctRIVM. 

Er zijn sterke aanwijzingen verkregen via in vitro 
bacterie neutraliserende experimenten en proefdier¬ 
onderzoek dat ook buitenmembraameiwitten (BME) 
van mcningococcen geschikt zijn voor vaccinontwik¬ 
keling (4). 

Op dit moment worden in een aantal landen zgn. 
eerste-gencratie BME vaccins getest op beschermen¬ 
de werking tegen meningococcenziekte: B:15:P1.16 
(Noorwegen). B:15:P13 (Chili), B:4:P1.15 (Cuba) (5). 
Deze vaccins bestaan uit een mengsel van BME van 
één stam. Het RIVM heeft eveneens een dergelijk 
B:15:P1.16 experimenteel vaccin ontwikkeld (6) 
waarmede onderzoek bij de mens is verricht. 

Het grote bezwaar van dit type vaccin is dat de on¬ 
geveer 10-20 serologische BME-varianten niet op 
deze wijze tot één breedwerkend vaccin kunnen 
worden verwerkt (7). Recente resultaten van het labo¬ 
ratorium voor Bacteriële Vaccins (RIVM) tonen aan 
dat het mogelijk is een zgn. tweed -generatie BME-
vaccin te ontwikkelen hetgeen tegen meerdere scro-
typen tegelijkertijd immuniteit kan opwekken. Een 
breedwerkend vaccin, gebaseerd op synthetische pep¬ 
tiden, lijkt binnen de mogelijkheden te liggen. Bij het 
Laboratorium voor Bacterièle Vaccins is een BME ge¬ 
selecteerd waarvan ongeveer tien serologische vari¬ 
anten voorkomen (tabel 1) en waartegen monoclonale 
antistoffen in vitro bactericide activiteit bezitten en 
krachtige bescherming induceren in een jonge-rat-
meningitis-model (tabel 2). Dit BME kan worden af¬ 
gesplitst tot peptiden zonder verlies van immunologi-
schc activiteit. De exacte aminozuur-volgorde verant¬ 
woordelijk voor antistofbinding is inmiddels voor een 
aantal BME bepaald. De eerste experimentele synthe¬ 
tische peptide-vaccins zijn bereid en worden op werk¬ 
zaamheid getest. 
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Tabel] 

Klasse 1 builenmembraaneiwit subtypering van meningococcen 

Australië 
Oostenrijk 
België 
Canada 
Chili 
China 
Cuba 
Dcnemarken/Faroe 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Duitsland 
Hong Kong 
IJsland 
Nederland 
Noorwegen 
Schotland 
Spanje 
Zwitserland 
Verenigde Staten 

totaal 
% 

Uit: lit. rcf. 7. 

Pl.l 

2 
-
-
-

-

2 
2 
-
1 
2 
-
1 
4 
1 
3 
1 
-
1 

20 

PI .7 

_ 
-
-
-
1 

-

1 
2 
-

-

16 
-
6 
-
-
1 

27 
103 

PI.2 

_ 
2 
3 
-
-
3 
-
2 
-
1 
3 
4 
4 
-
5 
-
-
2 
-
4 

33 
12.1 

PI .6 

_ 
3 
-
-
-
-
-
2 
-
1 
-
1 
-
1 
3 
-
-
2 
-
-

13 
4,0 

PI .9 

5 
-
1 
-
-
-
-

11 
-
-
-
1 
-
2 
2 
-
2 
-
-
-

24 
8,8 

P1.15 

_ 
-
-
-

7 
5 
4 
1 

10 
2 
-
-
9 
1 
7 
1 

17 
1 

65 
24,0 

PI .16 

-
1 
1 
-

14 
-
2 
-
-
-

13 
1 
1 
3 
-
2 

38 
143 

NT 

3 
1 
1 
5 
-
0 
. 
4 
2 
1 
8 
5 
3 
1 
9 
2 
2 
-
-
1 

48 
18,4 

TP 

7 
5 
5 
1 
1 
3 
7 

36 
7 
7 

14 
10 
4 
4 

55 
3 

19 
9 

17 
9 

220 
81,6 

n •: 
* 

o i 
6 1 
° ! 
6 1 
1 1 
3 1 
7 1 

40 1 
9 1 
8 S 

22 1 
15 s 

7 1 
5 1 

61 ! 

M 21 s 
9 1 

17 I 
. 0 ) 

268 ! 
100 f 

Tabel 2 

Bactericide antistof-titers en bescherming van babyratten tegen toediening van een lethale dosis bacteriën na 
passieve immunisatie met monoclonale antistoffen of een fysiologische zoutoplossing (controle-groep). Be¬ 

scherming wordt weergegeven als het percentage overlevenden per groep van 6 babyratten 24 uur na intraperi-
loneale injecties met 10 6 bacterie/dier, gebruikmakende van zeven verschillende MenB stammen. 

I MenB stam bactericidie-titer van de 
antistof-pools specifiek voor 
serotype LPS PI 

13006 
IM981 
| M 9 9 O 

|M978 
IM982 
IH355 

B:2b:P1.2:L2 
B:4:P1.-:L5 
B:6:P1.6:L? 
B:8:P1.1:L1,8 
B:9:P1.9:L3,7 
B:15:P1.15:L,. 
B:15:P1.16:L3,7 

1000 <10 
<10 2000* 

<10 1000* 
500* 1000 

1000 1000 
1000 4000 

8000 
<10 

2000* 
8000 
2000 
8000 
8000 

• * dc/.c antistoffen waren niet aanwezig in de pool 

I Uit: lit. rcf. 4. 

%, overlevend met zoutoplossing 
controle en antistof-pools specifiek voor 
serotype LPS PI controle 

100 
33 
0 
0 

33* 
0 
0 

0 
100* 

0 
100* 
100 
100 
100 

100 
0 

100* 
100 
100 
100 
100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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De Toxine Binding Inhibitie (ToBI-)test; een gevoelige en betrouwbare in vitro 
methode voor de bepaling van tetanus- en difterie-antistoffen in sera 

C.F.M.HENDRIKSEN, J.W.v.d.GUN, J.G.KREEFTENBERG 

Inleiding 

Bescherming tegen een infectie met difterie of tetanus 
berust op de aanwezigheid in het bloed van neutralise¬ 
rende antistoffen. Een bepaling van het gehalte aan 
deze neutraliserende antistoffen kan om verschillende 
redenen van belang zijn. In de kliniek dient ze om de 
male van bescherming bij patiënten en personen uit ri¬ 
sicogroepen vast te stellen. Op basis hiervan kunnen 
gerichte adviezen tot (her)vaccinatic worden uitge¬ 
bracht Bij veldstudies in grote populaties gevaccineer-
den geeft de bepaling inzicht in de effectiviteit van de 
gehanteerde immuunprofylaxc en kunnen effecten van 
m^uwe vaccincomponcnten op de tetanus- en difterie -
antistofrespons worden bestudeerd. Tenslotte vormt 
de bepaling in het reguliere vaccinproduktic-proces 
een onmisbaar instrument om de werkzaamheid van 
iedere vaccinbatch te toetsen. 

Traditioneel wordt voor de bepaling op neutralise¬ 
rende antistoffen uitgegaan van diermodellen. Zo 
maakt men voor de titratie van humane sera op tela-
nus-antistoffen veelal gebruik van de Toxine Neutrali¬ 
satie (TN-) test in muizen. In dit model wordt het neu¬ 
traliserende vermogen van een te onderzoeken serum 
bepaald door een verdunningsreeks van dit serum te 
incuberen met een constante hoeveelheid tetanus-toxi-
ne. Parallel hieraan wordt eenzelfde procedure uitge¬ 
voerd met een standaard-serum met bekende antistof-
titcr. Vervolgens worden muizen ingespoten met de 
respectievelijke scrum-toxine mengsels en wordt, op 
basis van het criterium sterfte aan tetanus, de serum-
verdunning bepaald waarbij onvolledige neutralisatie 

van het tetanus-toxine heeft plaats gevonden. Door de 
verdunning van het te onderzoeken serum te relateren 
aan die van het standaard-serum wordt de antistoftiter 
van het te onderzoeken serum bepaald. In grote lijnen 
is het principe van het diermodel voor de difterie anti¬ 
stofbepaling in humane sera gelijk aan dat voor teta¬ 
nus. Bij de difterie-titratie wordt echter gebruik ge¬ 
maakt van cavia's en wordt het al of niet optreden van 
huidreacties na intradermple injectie als criterium ge¬ 
bruikt. 

Het werkzaamheidsonderzoek van batches difterie -
en tetanusvancin berust op een directe methode. Groe¬ 
pen dieren worden gevaccineerd met verdunningen 
van de te onderzoeken vaccinbatch, respectievelijk 
met verdunningen van een standaard-vaccin, waarna 
de antistofrespons bij deze dieren bepaald wordt door 
een challenge met het difterie-toxine of tetanus-toxine. 

Hoewel de genoemde diermodellen bijzonder ge¬ 
voelig en reproduceerbaar zijn, bestaat er een toene¬ 
mende belangstelling voor in vitro modellen. In essen¬ 
tie zijn de redenen hiervoor terug te voeren op het ge¬ 
bruik van proefdieren. De kosten verbonden aan dit ge¬ 
bruik zijn hoog, het aantal dieren omvangrijk en de 
mate van ongerief voor de dieren is ernstig. Ter illus¬ 
tratie geeft tabel 1 een overzicht van het aantal dieren 
dat in de jaren 1983-1987 in het RIVM voor het teta-
nus-onderzoek nodig is geweest. 

y-xwwwMwzwyywwy^^ 

Tabel 1 

Overzicht proefdiergebruik tetanusonderzoek RIVM 1983-1987 

1983 1984 
jaar 
1985 1986 1987 

titratie humane sera* 

werkzaamheidsonder/ock letanusvaccin** 

11700 

7000 

10500 

5 200 

9 200 

9 200 

8 300 

3 800 

8 500 | 

6100 | 

totaal 18 700 15 700 18 400 12 100 14600 

* titratie humane sera: toxineneutralisatictesi in muizen 
** wcrk7.aarnhcidsondcr7.ock vaccins: Ictalc challcngc-test in mui/cn 

^ 
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In vitro modellen 

Het afgelopen decennium is een aantal immunologi-
sche technieken geschikt gemaakt voor zowel de be¬ 
paling op difterie- als op tetanus-antistoffen. In dit ver¬ 
band zijn vooral de enzyme-linked immunosorbent as¬ 
say (ELISA) en de (indirecte) haemagglutinatie-
mclhode interessant (1-4). De voordelen verbonden 
aan deze in vitro methoden zijn velerlei. Te noemen 
zijn: de lage kosten, de geringe hoeveelheid (10-25 jJ) 
serum nodig voor een bepaling, de gevoeligheid en de 
snelheid in uitvoering. Ondanks deze voordelen is de 
praktische toepassing van genoemde it vitro modellen 
beperkt gebleven. De reden hiervoor ligt besloten in de 
uitvoering. ELJSA en haemagglulinatie zijn kwanti¬ 
tatieve methoden, gebaseerd op de bepaling van het to¬ 
taal aan antistoffen tegen een specifiek antigeen. Geen 
onderscheid wordt genaakt in neutraliserende en niet-
neutraliserende antistoffen. In het bijzonder in sera 
met een loge concentratie aan beschermende antistof¬ 
fen kan dit leiden tot een overwaardering van het be¬ 
schermende vermogen van deze sera. Een en ander 
wordt geïllustreerd in tabel 2. Deze tabel geeft de re¬ 
sultaten weer van een studie waarin de tetanus-anti-
stoftiter van 191 humane sera zowel via de ELISA-
methode als via de T> .?st is bepaald. 

Algemeen wordt hervaccinatie geadviseerd van 
personen waarvan de tetanus- en difterie-antistoftiter 
een waarde heeft kleiner dan 0,01 AE/ml (Antistof 
Eenheid/ml). Het zal duidelijk zijn dat, uitgaande van 
de resultaten van de ELISA-bepaling, in een aantal 
gevallen ten onrechte het advies tot hervaccinatie 
achterwege blijft. 

Naast genoemde immunologi^che technieken be¬ 
staat er voor de titratie van sera op difterie-antistoffen 
nog een in vitro methode op basis van een titratie in 
culturen van Vero-cellcn. Dit model is goed gedocu¬ 
menteerd en gevalideerd (5, 6) en geldt als een func¬ 
tioneel model. Een uitstekende correlatie is vastgesteld 
met de in vivo Intradermale Neutralisatie (IDN-) test 
(5). In Nederland wordt de Vero-cel-methode routine¬ 
matig gebruikt in het werkzaamheidsonderzoek van dif-
terie-vaccins. Toepassing van de Vero-cel-test vereist 
weefse'ikweek-faciliteiten. Omdat deze in de derde¬ 
wereld-landen veelal niet aanwezig zijn, mag een we¬ 
reldwijde acceptatie van de Vero-cel-titratie voorlopig 
niet verwacht worden. 

Onlangs is binnen het Laboratorium voor de Con¬ 
trole van Bacteriële Vaccins van het RIVM een semi-
functioneel model ontwikkeld voor dc titratie van sera 
op tetanus- en dir ene-antistoffen (7, 8). Dit model, de 
Toxine Binding Inhibitie (ToBI-) test, lijkt op grond 
van de resultaten van een uitvoerig validatie-onder-
zoek met sera van mensen en muizen, een goed alter¬ 
natief te zijn voor de bc «taande in vivo modellen. 

De Toxine Binding Inhibitie (ToBI-)test 

Voor de ontwikkeling van de ToBI-test is uitgegaan 
van een essentieel aspect van dc pharmacodynamick 
van zowel difterie- als tetanus-toxine. Van beide toxi-
ncn is bekend (9, 10) dat binding aan specifieke celre-
ceptoren aan de toxische werking voorafgaat en dat 
effecten achterwege brijven indien binding voorkomen 
wordt. De beschermende werking van neutraliserende 
antistoffen berust op dit gegeven. 

Tabel 2 

Tetanus antistoftiters van 191 humane sera: antistoftiters bepaald via de in vivo toxine-neutralisatie test en 
via de in vitro toxoid-ELISA 

f toxoid-ELISA 
I liters (AE/ml) 

< 0,01 0,02-0,05 

antistoftiters TN-test (AE/ml) 

0.05-C.16 0,16-0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 5,0-10,0 >10,0 

!<0.02 
10,02-0,05 
10,05-0,16 
10,16-0,5 
\ 0,5-1,0 
11, 0-5,0 
15,0-10,0 
l 

11 
1 
1 

2 
2 
2 
1* 

1 
2 
4 
5 

1 
8 
8 
1 

1 
2 

25 
49 

1 
20 

7 
1 

6 
13 
9 

f totaal 20 0 7 12 18 

| * Sera waarvan dc toxoid-ELISA-titers een sterke ovcrwaardering te zien geven. 

78 28 
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Centraal in de ToBI-test staat de pre-incubatit van 
serum met een constante hoeveelheid toxine gevolgd 
door het aantonen van eventueel vrij (d.w.z. "niet-ge-
neutraliseerd") toxine. Een zelfde procedure wordt 
ook gevolgd bij de in vivo TN-test en de IDN-test. Het 
belangrijke verschil is echter dat, in tegenstelling tot 
de in vivo testen, niet langer het dier gebruikt wordt 
voor het aantonen van vrij toxine maar een met anti-
toxine gecoate ELISA-plaat. In het kort bestaat de To¬ 
BI-test uit de volgende stappen. Aan een reeks van 
twee-voudige serumverdunningen worden gelijke hoe¬ 
veelheden tetanus- en/of difterie-toxine toegevoegd. 
Na een incubatie-periode wordt elk mengsel overge¬ 
bracht naar een ELISA-plaat die gecoat is met een te¬ 
gen het desbetreffende toxine gericht antitoxine. Vrij 
toxine in het mengsel bindt zich aan het coat-antitoxi-
ne en wordt vervolgens via een immunologische proce¬ 
dure aangetoond. Ter verhoging van de gevoeligheid 
van het model is hierbij gekozen voor het streptavidine-
biotine-systeem. De aanwezigheid van vrij toxine in 
het pre-incubatiemengscl zal tot uitdrukking komen in 
een sterke stijging van de extinctie, dit na meting via 
een microtiter plate-reader. Eventueel is deze extinc¬ 
tie-stijging ook visueel afleesbaar. Door in de bepaling 
een standaardserum met bekende antistofconcentratie 
mee te nemen kan van te onderzoeken sera de anti¬ 
stofliter berekend worden. Bij gebruik van 100 ui se¬ 
rum kunnen met de ToBI-test antistof-concentraties 
tot 0,002 AE/ml gedetecteerd worden hetgeen ruim 
onder de kritische beschermingswaarde van 0,01 
AE/ml ligt. 

Van essentieel belang is de bevinding dat ook bij ti-
' - 'tie van sera met een lage antistof-titer zoals geme-
IK.:• via de in vivo TN-test vergelijkbare uitslagen via 
de ToBI-test gevonden worden. In een validatie studie 
warden dezelfde sera uit tabel 2 getitreerd via de To¬ 

BI-test. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 
tabel 3. Hieruit blijkt de goede correlatie tussen de re¬ 
sultaten verkregen via de TN-test en de ToBI-test, 
ook bij de titratie van sera met lage liters. Hiermee 
onderscheidt de ToBI-test zich van de overige immi<-
nologische in vitro technieken. 

Eindconclusie 

Uit validatie-onderzoek is gebleken dat de ToBI-test 
een betrouwbare methode is voor de bepaling van teta¬ 
nus- en difterie-antistoffen in humane sera. Een bijko¬ 
mend voordeel is dat beide types antistoffen in één pro¬ 
cedure bepaald kunnen worden, dit door de serumver-
dunningen met zowel tetanus- als difterie-toxine te 
mengen en deze mengsek vervolgens te onderzoeken 
op de aanwezigheid van vrij toxine. Ook voor het difte-
rie-werkzaamheidsonderzoek is een goede correlatie 
met de bestaande functionele modellen aangetoond. 
De toepassing van het ToBI-model in het tetanus-
werkzaamheidsonderzoek is momenteel in onderzoek. 

Zoals in principe voor elk model dient te gelden is 
veel aandacht besteed aan een kwaliteitsbewaking 
van de ToBI-test. Naast een standaardprotocol dat ge¬ 
hanteerd wordt bij de uitvoering, bestaat de bewaking 
uit een procedure-voorschrift voor het gebruik van 
nieuwe materialen en reagentia, het meenemen in de 
test van enkele standaardsera met bekende titer en 
een bewaking van de extincties van een positieve en 
negatieve controle. 

Met de ToBI-test is het mogelijk om met kleine 
hoevc-'heden serum (25-50 \il) zeer betrouwbare en 
consistente uitslagen te verkrijgen, ook in de categorie 
der laag-titerige sera. Daarnaast is deze methode voor 
de bepaling van de diftcric- en tetanus-antistoftiter 
goedkoop, eenvoudig in uitvoering en vrij van proef-

I Tabel3 

I Tetanus antistoftiters van 191 humane sera: antistoftiters bepaald via de in vivo toxine-neutralisatie test en via 
% de in vitro ToBI-lest 

\ ToBI-test 
I titers (AE/ml) 

< 0,02 0,02-0,05 

antistoftiters TN-test (AE/ml) 

0,05-0,16 0,16-0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 5,0-10,0 >10,0 

I < 0,016 
10,016-0,05 
10,05-0,16 
10,16-04 
1 0,5-1,0 
| 1,0-5,0 
15,0-10,0 
I > 10,0 

19 
1 3 

2 
1 

4 
8 3 

14 
2 

1 
72 
3 

14 
12 

1 

1 
10 
19 

ï totaal 20 12 19 76 27 30 
VS,'.y..v,-,4 
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dieren. De aanwezigheid van kostbare apparatuur is 
niet strikt noodzakelijk. Dit maakt de ToPI-test tot een 
geschikt model voor de titratie op difterie- en tetanus-
antistoffen in bijv. veldstudies, ijkingen van immuun-
globulinen, werkzaamheidsonderzoek van vaccins en 
onderzoek van patiëntenscra. 
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Microbiologische validatie 

R.HERTROYS, P.A.M.VAN VUGHT, J.W.VAN WINSEN 

Inleiding 

Produkten worden sinds jaar en dag gecontroleerd op 
hun kwaliteit, ook de microbiologische. In de laatste 
jaren is er echter een enorme beweging waarneem¬ 
baar met betrekking tot de controle. Het opstellen van 
specifieke eisen, de veranderende economische situa¬ 
tie en een toenemend inzicht in het belang voor de 
volksgezondheid hebben tot een situaic geleid waarin 
een goed georganiseerde controle steeds noodzakelij¬ 
ker is. 

Ook binnen het RIVM heeft dit grote veranderin¬ 
gen teweeggebracht. Voor de microbiologische kwa¬ 
liteitscontrole heeft dat geleid tot de invoering van een 
(in naam en gecoördineerde aanpak) geheel nieuwe 
discipline: Microbiologische validatie. Deze discipline 
is samengebracht met het steriliteitsonderzoek - van 
produkten en tussenprodukten - en de monitor-acti¬ 
viteiten voor produktie- en controleruimten (totaal aan¬ 
tal deeltjes, kolonievormende eenheden (KVE), con¬ 
trole van desinfectie, cd.)- Dit moet uiteindelijk een to¬ 
taal idee over de microbiologische kwaliteit van een 
produkt opleveren. 

Validatie wordt door de FDA (1) beschreven als: 
"Establishing documented evidence which provides a 
high degree of assurance that a specific process will 
consistently produce a product meeting its pre-deter-
mined specifications and quality attributes." De eisen 
waaraan voldaan moet worden staan o.a. vermeld in 
de verschillende farmacopees (o.a. nederlandse, britse, 
europese), richtlijnen (o.a. duitse) en de FDA-slan-
dards. Bewijzen dat een produktie-proces geen be¬ 
smetting veroorzaakt in het produkt worden in eerste 
instantie verkregen tijdens een "inwerk/proefdraai'-pe-
riodc waarin o.a. m.b.v. "blank runs" - dit is het proces 
uitvoeren met een niet-selectief medium zoals trypton 
soya broth - een eventuele besmettingsgraad tijdens al¬ 
le processtappen wordt bepaald. Tevens worden in 
deze perode de grenzen vastgelegd (voor zover niet 
voorgeschreven) waarbinnen de uit monitoring ver¬ 
kregen waarden zullen moeten vallen om een voldoen¬ 
de kwaliteit te kunnen garanderen. Een en ander komt 
overeen met de ideeën van De Meere (2). 

Om enig inzicht te verschaffen zal hier in het kort 
ingegaan worden op een van de onderdelen bij de mi¬ 
crobiologische validatie: het classificeren van ruimten 
in rust. 

Classificatie van ruimten op grond van totaal aantal 
deeltjes in de lucht 

De methode om te voorkomen dat produkten besmet 
raken is er voor te zorgen dat er niets in kan komen. 

Dit wordt kritiek op het moment dat het produkt bloot¬ 
gesteld moet worden aan de lucht (bijv. het openen 
van flesjes om deze af te vullen met vaccin), vooral 
als het om een niet na te steriliseren produkt gaat 
(bijv. vaccins). Mogelijke oorzaken van besmetting 
zijn contact-contaminatie - aanraken van het produkt 
met niet steriele "objecten" (bijv. handen) - of eenvou¬ 
dig "er in vallen" van micro-organismen. Whyte et al. 
(3) hebben een relatie aangetoond tussen besmettin¬ 
gen enerzijds en luchtkwaliteit en handenflora ander¬ 
zijds. Een van de mogelijkheden om de kans op be¬ 
smetting te verkleinen is het verminderen van het aan¬ 
tal in de lucht aanwezige micro-organismen. Dit wordt 
bereikt door te werken in zgn. clean-rooms, ruimten 
waarbij de instromende lucht gefiltreerd wordt over 
hoogrendement-filters (zgn. HEPA-filters, die 99,997% 
van de deeltjes met een diameter 0 3 t>m tegenhou¬ 
den). Bovendien worden in zo'n ruimte de mensen, die 
de grootste verspreiders van verontreinigingen zijn, in¬ 
gepakt in produklbeschermende kleding. F^n besmet¬ 
tingskans zal dan o.a. volgen uit het aantal kclonievor-
mende eenheden (KVE) in de lucht. 

Clean-rooms worden verdeeld in klassvc- jarbij 
gekeken wordt naar het totale aantal deeltjes ;• ' volu¬ 
me lucht. Dit (wellicht) omdat het totaal aantal deel¬ 
tjes makkelijker en eenduidiger te bepalen is dan het 
aantal KVE en omdat het idee van clean-rooms voort¬ 
komt uit de elektronische industrie waar geen onder¬ 
scheid gemaakt hoeft te worden tussen KVE en an¬ 
dere deeltjes. Duidelijk is natuurlijk dat hoe minder 
deeltjes er in totaal aanwezig zijn, des te minder KVE 
er kunnen zijn; een vaste relatie is echter niet te 
geven en deze zal per ruimte verschillen (4). De 
ruimten worden benoemd naar de aantallen deeltjes 
groter dan of gelijk aan 0,5 jun die per kubieke voet 
voorkomen. Met een klasse 100-ruimte, bijvoorbeeld, 
wordt een ruimte bedoeld waarin de lucht minder dan 
100 deeltjes groter dan of gelijk aan 0,5 nm per ku¬ 
bieke voet bevat. Er wordt hierbij ook onderscheid ge¬ 
maakt tussen waarden in rust - d.w.z. in afwezigheid 
van mensen en werkende machines - en onder werk¬ 
omstandigheden. Ook het aantal luchtwissellingen (he' 
"schoonblazcn" van een ruimte) speelt, zeker in het 
laatste geval, een grote rol. 

In het hier beschreven onderzoek wordt alleen de 
bepaling van de classificatie in rust beschreven van 
een kamer waar klasse 1000 werd beoogd en van de 
daarbij behorende sluizen, met beoogde klasse 10000 
en 100000. Tevens werd gekeken of er een verschil 
bestaat in het aantal deeltjes per luchthoeveelheid op 
verschillende plekken en hoogten in de ruimte. 
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Materiaal 

Ruimte: 
De ruimte die onderzocht werd was kamer 038 van 
gebouw KI (zie fig. 1). Beoogde klassen (in rust): 
werkruimte: 1000, d.w.z. maximaal 1000 deeltjes gro¬ 
ter d̂ .1 of gelijk aan 0,5 vm per kubieke voet en maxi¬ 
maal 7 deeltjes groter dan of gelijk aan S jun per ku¬ 

bieke voet; sluizen: 10000 en 100000, d.w.z. maximaal 
10000 rcsp. 100000 deeltjes groter dan of gelijk aan 
0,5 pin per kubieke voet en maximaal 70 resp. 700 
deeltjes groter dan of gelijk aan 5 |im per kubieke 
voet; opslag: 10000. 

Figuur i 

Overzicht van kamer 038, gebouw KI, mei daarin aangegeven de plaatsing van de HEPA-fillers en TL-balken 
in het plafond en de meetposities 

= HEPA-filter 
= TL-balk 

I = werkruimte (beoogde klasse: 1000) 
II = opslagruimte (beoogde klasse: 10 000) 
III = centrifugeruimte (beoogde klasse: 100 000) 
IVa = matcriaalsluis kamerkant (beoogde klasse: 10 000) 
IVb = materiaalsluis gangkant (beoogde klasse: 100 000) 
Va = personensluis luchtdouche (beoogde klasse: 10 000) 
Vb = personensluis omkleedruimte (beoogde klasse: 100000) 

De meetpunten zijn ak volgt aangegeven 

hoog Ie 
2,10m 
1,10m 
0,40 m 

posities A 

1 
2 
3 

B 

7 
8 
9 

werkruimte 
C 

10 
11 

D 

12 
13 
14 

4 

4 

5 

5 

opslag+centr. 
E F G 4 5 

1 7 10 
2 8 11 4 5 
3 9 12 

pers. sluis mat. sluis 
H 9 10 I J 

10 
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Stromingsprofielen: 
Voor het maken van stromingsprofielen werd gebruik 
gemaakt van een minimist-generator (Drager) met 
rookpatronen op basis van ethyleenglycol. 

Deeltjesmeting 
Voor de bepaling van het aantal deeltjes werd gebruik 
gemaakt van een HIAC-Royco type 5130 laser pani¬ 
cle counter met een 15 poorts multi-port scanner en 6 
meter lange zgn. Bcv-A-Linc (=anti-statische) slangen. 

Methode 
Volgens de Federal Standard 209 C (5) en D (6) moet 
het aantal meetpunten in een ruimte gelijk zijn aan de 
oppervlakte van de kamer, in vierkante voet, gedeeld 
door de wortel van de beoogde klasse, met een mini¬ 
mum van twee. Voor de onderzochte ruimten zijn deze 
getallen weergegeven in tabel 1. 

Het gemeten volume moet zo groot zijn dat het ver¬ 
wachte aantal gemeten deeltjes garant staat voor een 
statistisch betrouwbaar resultaat. Als ondergrens 
wordt hierbij uitgegaan van 20 deeltjes en/of 0,1 ku¬ 
bieke voet. Verder wordt als eis gesteld dat zowel de 
gemiddelde waarde per kubieke voet van elk meet¬ 
punt als de bovenste 95%-betrouwbaarheidsgrens 
(BBG) onder de geëiste klasse grens moet blijven. De 
BBG wordt in de Federal Standaard 209C(5) en D(6) 
gedefinieerd als: BBG = M + BBG-factor x SE. Hierin 
is M(Mean) het gemiddelde over alle meetpunten in 
de bewuste ruimte terwijl SE de standaarddeviatie tus¬ 
sen de meetpuntsgemiddelden (in de bewuste ruimte) 
is, gedeeld door de wortel uit het aantal meetpunten. 
De BBG-factor volgt uit de aanname van de Studcni-
verdeling met n-1 vrijheidsgraden, waarbij n hel aantal 
meetpunten is. 

Stromingsprofielen 
- Met behulp van de mistgeneratoi- worden "plukken" 

rook in bepaalde delen van de kamer geblazen. 
- Het verloop van de rook wordt vervolgd. 
- Bevindingen worden op papier vastgelegd. 

N.B. Or.i een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen van 
het verloop wordt gedeeltelijk gecorrigeerd voor ver¬ 
storing door het inblazen van de rook door inblaassnel-
hciü ..-i -ichting te vai leren. 

Mc«-tpositics worden gekozen met de volgende 
voorwaarden: 
- zoveel mogelijk verspreid in de ruimte 
- zoveel mogelijk op plaatsen met verschillende stro¬ 

mingstypes 
- zoveel mogelijk verschillende hoogten per plek 

Met behulp van de slangen en statieven werd op 
de meetpunten in de kamer het aantal deeltjes geme¬ 
ten (zie fig. 1). Per punt werd 5 minuten gemeten 
waarbij 1 kubieke voet lucht per minuut werd aangezo¬ 
gen. Om er zeker van te zijn een representatief mon¬ 
ster te verkrijgen werd eerst vijf seconden lucht aan¬ 
gezogen zonder te meten. Als controle werd vooraf en 
na afloop gemeten met een HEPA-filter op een van de 
poorten van de multi-port scanner van de particle 
counter. De metingen per ruimte werden op drie ver¬ 
schillende dagen uitgevoerd. 

Resultaten 

Het algemene beeld van de stromingsprofielen is weer¬ 
gegeven in fig. 2. Hierin zien we algemeen: bij de 
HEPA-filters stroomt de lucht naar beneden waarbij 
steeds meer menging met de omringende lucht plaats¬ 
vindt; tussen de filters (bij de lampen) beweegt de 
lucht omhoog, waarbij de snelheid geleidelijk afneemt. 
Voor de opslagruimte gaat Tig. 2 niet geheel op, 
aangezien hier geen afzuigfilters aanwezig zijn. In dat 
geval circuleert daardoor bijna alle lucht waardoor er 
sprake is van een geringere luchtwisscling in die 
ruimte. 

De gemiddelden van de metingen van de aantallen 
deeltjes groter dan of gelijk aan 0,5 urn en de BBG 
zijn weergegeven in fig. 3. Hierin zien we dal de aan¬ 
tallen deeltjes per ruimte ruimschoots binnen de 
beoogde grenzen blijven. Verder zien we dat het er op 
lijkt dat het aantal gemeten deeltjes verloopt met de 

W 

Tabel l 

Oppervlakte in vierkante voet, beoogde klasse en minimaal aantal meetpunten in kamer 038, gebouw KI 

i 
1 

! 
| oppervlakte 

jij klasse 

1 min. aantal 
| meetpunten 

werk¬ 
ruimte 

242,1 

1000 

8 

opslag¬ 
ruimte 

72,9 

10000 

2 

pers. sluis 
luchtdouchc 

13,2 

10000 

2 

pers. sluis 
omk!. ruimte 

25,2 

100 000 

2 

mat. sluis 
kamerkant 

21,2 

10 000 

2 

mal. sluis 
gangka ii 

14,3 

100 000 

2 
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Figuur 2 

Schematische weergave van de luchtstromingen in ka¬ 
mer 038, gebouw KL De pijlen geven de richting van 
de luchtstroom aan: O geeft aan dat de lucht hier uil 
het vlak treedt; X geeft aan dat de lucht hier hel vlak 

ingaat. 
H = HEPA-fiher, L = lamp. A = afzuigfdter 

a: zijaanzicht t.o.v. de LAF-kast 

b: vooraanzicht t.o.v. de LAF-kast 

N.B. De tekeningen zijn hier gemaakt voor de werkka¬ 
mer; vooral fig. 2b geeft een goed beeld van een alge¬ 
meen patroon. 

meethoogte. Een nadere beschouwing in combinatie 
met fig. 1 laat zien dat "onder" een HEPA-filter het 
aantal deeltjes lijkt toe te nemen met afnemende 
hoogte, terwijl "onder" de lampen (dus tussen de 
HEPA-filters) het aantal deeltjes juist lijkt toe te ne¬ 
men met toenemende hoogte. 

Duidelijk blijkt dat de opslag- en centrifugcruimtc 
meer deeltjes groter dan of gelijk aan 0,5 nm bevatten 
dan de aangrenzende ruimten. Dat op punt 6 in de 
werkruimte geen deeltjes worden gemeten komt om¬ 
dat dit punt direct voor de LAF-kast zit. Het aantal 
deeltjes groter dan of gelijk aan 5 |im was in alle 
gevallen kleiner of gelijk aan 1. 

Discussie 

Uit fig. 3 blijkt dat er nauwelijks verschillen bestaan in 
het aantal deeltjes per luchteenheid op verschillende 
plaatsen in eenzelfde ruimte. Dit kan betekenen dat 
door de (goede) turbulentie in de ruimten de lucht ho¬ 
mogeen verdeeld wordt in die ruimte. Anderzijds moet 
wel opgemerkt worden dat lang niet alle mogelijke 
plaatsen bekeken zijn. 

Uit fig, 3 blijkt tevens dat het aantal deeltjes in de 
opslagruimte (beoogde klasse 10000) inderdaad on¬ 
geveer een factor 10 verschilt met de werkruimte 
(beoogde klasse 1000). Dit is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan het feit dat in de opslagruimte een gro¬ 
tere recireulatie van de aanwezige lucht (met deeltjes) 
plaatsvindt door de afwezigheid van afzuigroosters. 

Dat het aantal deeltjes onder een HEPA-filter zou 
toenemen met afnemende hoogte zou te wijten zijn 
aan de luchtbe.weging. Uit fig. 2 blijkt dat deze onder 
HEPA-filters neerwaarts is en geleidelijk aan steeds 
meer gemengd wordt met lucht uit de rest van de 
ruimte. Vlak bij het filter bevat de lucht daardoor min¬ 
der deeltjes (immers door het filter komt in principe 
lucht zonder deeltjes). Dat het aantal deeltjes in de 
lucht tussen de HEPA-filters (bij de lampen) toeneemt 
met toenemende hoogte heeft dan te maken met de 
luchtstroom die op deze plaatsen naar boven gericht 
is. Hierdoor worden de deeltjes omhoog geblazen 
waarbij ze ten gevolge van de zwaartekracht steeds 
langzamer zullen bewegen waardoor ze dan weer eer¬ 
der "ingevangen" zullen worden in de "zuigmond" van 
de deeltjcsmeter. Dit zou bevestigd kunnen worden 
door de aantallen deeltjes groter dan of gelijk aan 5 
inn, hetgeen in het beschreven onderzoek niet moge¬ 
lijk wis omdat in alle gevallen maximaal één deeltje 
«.«.. 5 M 1 worü gemeen. Mocht het hier bedoelde ver¬ 
moeden jms: v: i dm heeft ciit in , .incipc consequen¬ 
ties vooi de meetmct!._..e en de berekeningswijze van 
de B8G, c m . oi .da' d<" gemaakte aanname van cc*1 

Sludtflt-vcrdclr gc-n ivsiematis'-he verschillen (tus-
•n *ncp%« .uen) toestaat. 

Ct,ru.ltiSit-

- Kamer 038 (met sluizen en opslagruimte) van ge¬ 
bouw KI voldoet ruimschoots aan de gestelde classi¬ 
ficatie in rust. 

- Pc lucht per ruimte lijkt voldoende verdeeld te 
worden over die ruimte. 

- Er is mogelijk een verband tussen meethoogte en 
luchtstroom enerzijds en gemeten aantal deeltjes 
anderzijds; de verschillen zijn echter erg gering. 

Wij danken M.P.Claesscn, W.J.Gcurts, F.E.N. Hek¬ 
kens, J.G.Krecftenbcrg en F.Ochsc voor hun bijdragen. 

Samenvatting 

Om de (microbiologische) kwaliteit van cci produkt te 
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Figuur 3 

Ovenicht van het aantal deeltjes groter dan of gelijk aan 0,5 ym per kubieke voet in kamer 038, gebouw KI. in 
rust. De waarden zijn het gemiddelde van 3 afzonderlijke metingen. De meetpunten zijn terug te vinden in fig. 1. 

Tevens is de BBG (bovenste 95% betrouwbaarheidsgrens) aangegeven. 
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kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het produk-
'•' 'r gecontroleerd wordt. Tijdens een validatiepe-
i >>idt daartoe in > -rslc instantie gekeken of een 
proces kan voldoen aan de geëiste kwalificaties. 
Tevens worden in deze fase de grenzen bepaald 
waarbinnen later, tijdens produktic, de waarden van 
de metingen bij de monitoring moeten vallen. 

Microbiologische kwaliteit van een produkt houdt 
in het afv/ezig zijn van ongewenste micro-organismen 
in dat produkt. De kans op besmetting met micro-or¬ 
ganismen kan verkleind worden door in ruimten te 
werken waarin de lucht arm is aan kiemen, zgn. clcan-
rooms. Deze cleanrooms worden geclassificeerd op 
grond van het aantal deeltjes in de lucht, met name 
deeltjes groter dan of gelijk aan 0,5 (im. 

Een van de onderdelen van de (microbiologische) 
validatie is de classificatie van de cleanrooms. In het 
beschreven onderzoek werd tevens onderzocht of er 
verschillen zijn in het aantal deeltjes op verschillende 
hoogten en posities. Hiertoe werden in eerste instantie 
m.b.v. een mistgenerator slromingsprofielen van de 
lucht gemaakt. Aan de hand daarvan werden meetpo-
sities gekozen waarbij als crite';a golden: zoveel 
mogelijk verspreid in de ruimte, zoveel n ^elijk ver¬ 
schillende luchtstrominpstypcs en zoveel mogelijk op 
verschillende hoogten. 

De ruimte waarin gemeten werd was kamer 038 
van gebouw KI. Deze kamer omvpi een produk-
tieruimte waarin klasse 1000 (in rust; ;rd beoogd 
(d.w.z. maximaal 1000 deeltjes groter dan of gelijk aan 
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0,5 nm), een opslagruimte met beoogde klasse 10000 
en sluizen met beoogde klassen 10000 en 100000. De 
aantallen deeltjes groter dan of gelijk aan 0,5 nm 
waren voor alle ruimten en alle meetpunten minder 
dan 1000, zodat alle ruimten ruimschoots aan de 
beoogde classificaties voldoen. Verder blijkt dat er in 
een ruimte weinig verschil is in de aantallen deeltjes 
groter dan of gelijk aan 0,5 jun tussen verschillende 
plaatsen. Dit wordt wellicht veroorzaakt door een 
goede verdeling van de lucht in de ruimte. Binnen de 
germge verschillen lijkt echter wel een trend aanwezig 
in het aanttl deeltjes op verschillende hoogten op één 
positie. Hierbij is onder een HEP A-filter een toename 
in het aantal met afnemende hoogte waarneembaar en 
onder een lamp een toename met toenemende hoogte. 
Een verklaring hiervoor werd gezocht in het algemene 
beeld in de stromingsprofielen: bij de HEPA-filters is 
een neerwaartse stroom ie zien waarin geleidelijk aan 
steeds n.eer menging met omringende lucht plaatsvin¬ 
dt, bij de lampen stroomt een dcC. van de lucht weer 
omhoog, waarbij de stroomsnelheid geleidelijk af¬ 
neemt Het vermoeden is nu dat onder een HEPA-fil-
ter de menging met steeds ireer omringende lucht 
(met meer deeltjes) de («xzaak van de toename is, ter¬ 
wijl onder de lampen de toename te wijten is aan e t ' 
afname in A- snelheid, waardoor deeltjes eerder in de 
zuigmond van de deeltjcsteller worden ingevangen. 
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Serum-AFP-bepaling voor het opsporen van neuraalbuisdefecten tijdens de 
zwangerschap 

A.M.HAGENAARS 

Sinds Broek en Sutcliffc in 1972 ontdekten dat in 
vruchtwatcr het foctalc eiwit al-foetoproteïnc (AFP) 
verhoogd is bij neuraalbuisdefecten (NBD), zijn er 
stormachtige ontwikkelingen geweest bij de diagnose 
van en vervolgens de screening op neuraalbuisdefec¬ 
ten. 

In normale omstandigheden ontstaat het centrale 
zenuwstelsel in de eersic twee maanden van de 
zwangerschap als een gesloten buis. Soms blijft echter 
de neuraalbuis (gedeeltelijk) open en komt het neurale 
weefsel vrij aan de oppervlakte van het lichaam te 
liggen. Het kind wordt geboren met een open ruggetje 
(open spina bifida) of een niet gesloten schedeldak en 
ontbrekende hersenen (anencefalie). Spina bifida is de 
verzamelnaam voor min of meer ernstige misvormin¬ 
gen van het ruggemerg, o.a. meningocele, meningo-
myelocele, meningomyeloschisis. De classificatie van 
de afwijking kan soms moeilijk zijn, zelfs afhankelijk 
van het tijdstip in de zwangerschap waarop de foetus 
windt bestudeerd (2). 

Een open ncuraalbuisdefect veroorzaakt een lek¬ 
kage van foetaal eiwit via het vruchtwater naar de 
moederlijke circulatie. Meestal is daardoor de concen¬ 
tratie van een foetaal eiwit, in dit geval AFP, in h.-t 
vruchtwatcr veel hoger dan normaal, vervolgens 
neemt de concentratie van AFP in het bloed van de 
moeder eveneens toe, en komt boven het normale 
niveau uit. Op deze manier is het mogelijk om door 
middel van een AFP-bepaling in vruchtwater na te 
gaan of de moeder zwanger kan zijn van een kind met 
open spina bifida of anencefalie. Ook kan men via de 
AFP-bepaling in het serum zwangeren screenen op 
het voorkomen van een neuraalbuisdefect. In het alge¬ 
meen wordt onder screening verstaan het opsporen 
van individuen met afwijkingen, die tot nu toe nog 
geen symptomen hebben gegeven, terwijl diagnostiek 
uitgevoerd wordt bij personen met symptomen of op 
indicatie, zoals naar aanleiding van scrccningsrcsulta-
ten. 

In Nederland wordt de incidentie van de neuraal¬ 
buisdefecten geschat op 0,2% (3), in sommige ge¬ 
bieden van Engeland en Wales op 0,6% (4, 5). Laatst¬ 
bedoelde hoge incidentie is er mede de oorzaak van 
dat men aldaar reeds vanaf 1973 ervaring heeft met 
de screening van in principe alle zwangeren. 

Hoewel in Nederland vanaf 1977 de ontwikke¬ 
lingen op dit gebied intensief zijn gevolgd, is van cen 
nationaal screeningsprogramrna tot nu toe nog 
geen sprake. Een commissie van de Gezondheidsraad 
V , heeft na een langdurig beraad in 1988 geadviseerd 
tot de instelling van een procfregio in de noordelijke 
provincies. De (eventuele) procfregio zal vooral als 

doel hebben de organistie, logistiek, participatiegraad 
en de psychologische en ethische aspecten van de 
screening te analyseren. Financiering van een derge¬ 
lijk project laat echter nog op zich wachten. 

Aanvankelijk werd het semm-AFP retrospectief 
bepaald in het kader van een prenataal project (7), 
naast antistoftiters tegen toxoplasma, listcria en syphi¬ 
lis. Vanaf 1979 w.-dt prospectief de AFP-bepaling uit¬ 
gevoerd om de medisch-technische mogelijkheden 
van de screening te bestuderen. Het prospectieve 
onderzoek is beperkt tot zwangeren die de gynaecolo¬ 
gische klinieken van de academische ziekenhuizen in 
Utrecht of Groningen bezochten. Daarbij werd o.a. het 
aantal fout-positieve en fout-negatieve bevindingen 
voor NBD bestudeerd, als maat voor respectievelijk 
de specificiteit en de sensitiviteit van de AFP-bepaling 
voor NBD. Dat «s vooral nodig omdat de serum-AFP-
waarden bij normale en aangedane zwangerschappen 
elkaar gedeeltelijk overlappen. Dit is te zien in de fre¬ 
quentie verdeling van de AFP-waarden van normale 
en NBD-zwangerschappen (figuur 1); hierbij is de me-
diane waarde van de gevallen met open spina bifida 
ca. 3,5 x en van die met anencefalie ca. 7x de medi-
aan van de normale populatie. Het is daarom van be¬ 
lang de grenzen waarboven men een AFP-waarde als 
verhoogd beschouwt zo te kiezen dat zoveel mogelijk 
neuraalbuisdefecten worden opgespoord en toch zo 
weinig mogelijk vrouwen voor vervolgonderzoek in 
aanmerking moeten komen. Iedere verhoogde AFP-
waarde geeft nl. voor de zwangere reden tot ongerust-

Figuur 1 

Frequentieverdelingen van log AFP-waarden (serum) 
bij normale en NBD-zwangerschappen (lit. ref. 8). 

normaal open spina 
bifida anencefalie 

2 3 10 20 30 
log scrum-AFP-waarde uitgedrukt als veelvoud van 
de mediane waarde bij normale zwangerschap. 

r m r WAlLi, UK CQLL 

280 



DEEL II!: MEDEDELINGEN 

heid. Bovendien is bij het vervolgonderzoek uiteindelijk 
een vruchtwaterpunctie noodzakelijk waarbij een kans 
van 1 1 2 % op spontane abortus bestaat. 

Men kiest als bovengrens in het algemeen de 97-
pcrcenticl (8,9): per definitie heeft dan 3% van de 
zwangeren een te hoge AFP-waarde, terwijl de inci-
dentie van ncuraalbuisdefecten 02% is. Tot deze 
groep behoort dus ook een groot aantal zwangeren 
zonder NBD, hetgeen blijkt uit het vervolgonderzoek. 
Dit bestaat doorgaans uit een tweede AFP-bepaling in 
het serum, op NBD gespecialiseerde echografie, en 
eventueel een AFP-bepaling in het vruchtwater. 

De AFP-bepaling wordt uitgevoerd door middel 
van een Sandwich-ELISA. Gezien de bovengenoem¬ 
de overlap van AFP-waarden bij normale en afwij¬ 
kende zwangerschappen moet de grenswaarde goed 
worden vastgesteld. Het verdient de voorkeur om per 
bepalingsdag een representatieve steekproef uit de 
hele populatie zwangeren te meten, zodat per keer de 
97-percentiel kan worden vastgesteld en dageffecten 
worden uitgesloten. Hiervoor moeten echter grote aan¬ 
tallen sera per keer worden bepaald. Aan deze voor¬ 
waarde wordt met het huidige aantal inzendingen niet 
voldaan: ca. 45 bepalingen per dag, terwijl op statisti¬ 
sche gronden gestreefd moet worden naar ca. 200 per 
dag. 

Het blijkt dat het nodig is de gegevens afkomstig 
van meerdere meetseries bij elkaar te nemen, en met 
behulp van controlesera de bepaling op reproduceer¬ 
baarheid te controleren. De medianen en percentielen 
worden over een langere periode uitgerekend en kun¬ 
nen over de meest recente periode steeds worden bij¬ 
gesteld. In de praktijk blijkt deze manier van werken 
bevredigend te zijn. 

Tijdens de normale zwangerschap loopt de AFP-
waarde in het serum van de zwangere op tot een 
maximum in de 32e week. Pas vanaf de lSe weck is 
als gevolg van een sluitingsdcfect het AFP in het se¬ 
rum van de zwangere verhoogd te meten, na de 20e 
week komt het weer in het normale gebied. Het beste 
is op neuraalbuisdefectcn 'e screenen in de 16e a 17c 
week. Als na de 17e week üa senun-AFP-bepaling 
wordt uitgevoerd is het moeilijk eventueel vervolg¬ 
onderzoek vóór een acceptabele tijd afgehandeld te 
hebben in verband met het mogelijk beëindigen van de 
zwangerschap. 

In deze studie zijn tot nu toe in totaal ongeveer 
19.500 zwangeren gescreend. De medianen en 97-per-
ccntielcn voor bepaalde zwangerschapsduur zijn o.a. 
in figuur 2 en 3 weergegeven. Voor een gedeelte van 
de 3% te hoge AFP-waardcn kan al direct via 
echografie de oorzaak worden gevonden: een ver¬ 
keerd geschatte zwangerschapsduur of een meerling¬ 
zwangerschap. Indien nl. de zwangerschap verder 
gevorderd is dan zij aanvankelijk was opgegeven dan 
valt een eerst als verhoogd beschouwde waarde als¬ 
nog tn het normale gebied. In figuur 1 zijn de AFP-
waarden voor tweelingen, driclingcn en een /esling in-

Figuur2 

Serum-AFP-waarden bij meerling-zwangerschappen 
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Figuur 3 

Serum-AFP-waarden bij newraalbuisdefeclen en open 
buUcwanddefecten 
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getekend. Bij ongeveer de helft van de zwangerschap¬ 
pen met een tweeling ligt de AFP-waarde boven de 
97-percenticl: de mediaan voor de tweclingzwanger-
schappen is ca. 2,5x de mediaan voor de normalen. Bij 
meerlingen moet men aparte grenswaarden vast¬ 
stellen, bovendien is het risico op aangeboren afwijkin¬ 
gen of stoornissen van de zwangerschap bij meerlin¬ 
gen groter (10, 11). 

Van de 19.500 zwangeren waarbij door de Afde¬ 
ling Endocrinologie en Perinatalc Screening van het 
RIVM een serum-AFP-bepaling werd uitgevoerd, is 
een gedeelte nog niet bevallen. Van de resterende 
18.500 zwangeren is het post partum resultaat niet al¬ 
tijd bekend, zodat slechts gedeeltelijke evaluatie mo¬ 
gelijk is (ca. 57%). Aangenomen mag worden dat de 
meeste open neuraalbuisdefecten na de geboorte zijn 
gerapporteerd. Een neuraalbuisdefect is nl. eer zoda¬ 
nig emstige afwijking, dat men hierop alert is ongeacht 
de AFP-concentratie. 

De tot dusverre verkregen gegevens inzake 
neuraalbuisdefecten zijn vermeld in tabel 1. 

Tabel 1 

Neuraalbuisdefecten (post partum) en serum-AFP-
verhogingrn, waargenomen na screening van ca. 

18500 zwangerschappen 

neuraalbuisdefect 
(post partum) 

anenccfalie 
open spina bifida 
encefalocele 
meningocele 

totaal 
aantal 

16 
14 
3 
1 

gesloten spina bifida 2 
Mcckel Gruber-syndr. 1 

aantal met 
AFP-
verhoging 

14 
12 
3 
1 
0 
0 

; 
% verhoging \ 

\ 
i 

88 f 
86 | 

100 f 
100 | 

0 \ 
0 f 

/.v.v.v.-/.v.v.v.v.v/^.-.v.-.v.-;: 

In deze studie is, zoals voor de nederlandse popu¬ 
latie wordt aangenomen, de totale incidentie van NBD 
0,2%. Met behulp van de serum AFP-bepaling werd 
89% van de open neuraalbuisdefecten opgespoord. 
Het feit dat bij gesloten neuraalbuisdefecten - later 
met bindweefsel overgroeid • de AFP-waardcn niet 
verhoogd zijn, is in overeenstemming met de literatuur 
(8,9). 

Door de gekozen afkapgrens van 3% en bij een 
NBD-frequentie van 0,2% is per definitie 2,8% van de 
AFP-waarden "fout-positief". Dit maakt het uitvoeren 
van vervolgonderzoek tot een intrinsiek onderdeel van 
de screening. Door deze opzet is tot nu toe geen enke¬ 
le abortus ten onrechte uitgevoerd. 

Behalve de neuraalbuisdefecten zijn er ook andere 
oorzaken van een verhoogde AFP-conccntratic, zoals 

gastroschisis en omfalocele (in figuur 3 als sluitingsde¬ 
fect ingetekend) en een groot aantal andere afwijkin¬ 
gen, zoals congenitale nefrose, multipele congenitale 
afwijkingen, urethrastcnose en pu!.-nonaire stcnose. Bo¬ 
vendien kan een hoge AFP-concentratie wijzen op 
een min of meer emstige stoornis van de zwanger¬ 
schap zoals dysfunctie van de placenta, foetomater-
nalc transfusie, dys- en prematuriteit -ecente intra-ute-
riene vruchtdood, dreigende abortus, enzovoorts (12, 
13,14). 

In deze uiteenzetting wordt hierop niet verder inge¬ 
gaan; elders zal zo volledig mogelijk worden gerappor¬ 
teerd. Niet alle aangeboren afwijkingen geven een ver¬ 
hoogd AFP-gehalte, zoa'- een open gehemelte, een hy-
droccle of hydrocefaal. 

Zwangeren met een zeer hoog lichaamsgewicht 
blijken relatief lage serum-AFP-waarden te hebben. 
Soms wordt correctie voor het gewicht van de 
zwangere toegepast. Dat zou dan eigenlijk voor alle 
zwangeren moeten gebeuren, hetgeen 'r'j een natio¬ 
nale screening het doel voorbij zou schieten. Sommige 
onderzoekers betwijfelen dan ook het nut van een 
dergelijke benadering (15,16). 

Zwangeren met diabetes (mellitus of zwanger-
schaps-) hebben eveneens relatief lage AFP-waarden; 
de mediane waarde van deze groep is in deze studie 
0,74x de normale mediaan (n = 18). De verlaging kan 
er de oorzaak van zijn dat open neuraalbuisdefecten 
niet worden opgespoord. Overigens hebben diabetici 
een verhoogde kans met kinderen op ontwikkelings¬ 
stoornissen (17). 

De laatste jaren is de serum-AFP-bepaling ook in 
de belangstelling gekomen voor de screening op een 
heel andere afwijking, nl. het Syndroom van Down 
(mongdisme). Het blijkt dat bij een groot aantal vrou-

•en met lage »ot zeer lage serum-AFP-waarden kin¬ 
deren r-et Down-syndroom worden geboren. Men zou 
dus via een I ê AFP-waarde de populatie met een 
verhoogde k&•• op Down-syndroom kunnen selec-
terai. Tot nu toe werd vrijwel alleen de leeftijd ge¬ 
bruikt als screening voc nadere diagnostiek naar deze 
afwijking. Dr. ombinatie van leeftijd en lage AFP-
waarde is een «..tclicvcr selectie-criterium (18). Dit 
onderzoek kan 'z toe leiden dat oudere zwangeren 
met hoog-normJe AFP-waarde geen vruchtwater-
punctie meer hoeven te ondergaan, bij jongere 
zwangeren kan da—entegen een mongooltje via een 
lage scrum-AFP woi n gevonden (19). 

Dit aspect van de s. rum AFP-bcpaling is momen¬ 
teel onderwerp van overleg en nadere studie samen 
met de klinici. 
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Gevoeligheidsonderzoek bij Mycobacteriën 

B.VAN KLINGEREN, M.DESSENS-KROON, M.VERHEUVEL, R.LEEUW 

Inleiding en Methodiek 

Tot de traditionele taken van het Laboratorium voor 
Chemotherapie behoort het kwantitatieve gevoelig¬ 
heidsonderzoek bij Mycobacterium tuberculosis en de 
zgn. atypische mycobacteriën. Dergelijk onderzoek 
wordt slechts in een beperkt aantal ziekenhuis- c.q. 
streeklaboratoria uitgevoerd wegens het specialistisch 
karakter ervan. 

Aangezien delingssnelheid van de meeste myco¬ 
bacteriën zo traag is, dat zich pas na 'wee weken een 
zichtbare groei op vaste media heeft ontwikkeld, komt 
de diffusiemethode niet in aanmerking, maar is men 
aangewezen op een agar- of bouillonverdunningsme-
thode. De meest gangbare zijn: 
A. de "absolute concentration" methode; 
B. de "resistance ratio" methode; 
C. de "proportion" methode. 

Methode A komt overeen met de gebruikelijke 
MRC-bepaling, waarbij de laagste concentratie wordt 
bepaald waarbij geen zichtbare groei optreedt. Essen¬ 
tieel hierbij is een goede standaardisatie van het inocu¬ 
lum. Bij methode B vergelijkt men de gevoeligheid 
(MRC) van de te onderzoeken stam met die van een 
standaard stam (H 37 Rv); wanneer de ratio hiervan > 8 
is acht men de stam resistent. Standaardisatie van het 
inoculum luistert hier minder nauw. Bij methode C ent 
men een reeks van verdunningen van het inoculum op 
medium zonder geneesmiddel en op een vastgestelde 
kritische breekpunt-concentratie van het middel. In¬ 
dien minder dan 1% van het inoculum op deze concen¬ 
tratie groeit acht men de stam gevoelig (1). 

Wij hebben gekozen voor methode A. De inocula 
worden van de ingezonden (rein)culturen bereid 
door 1M entoog te enten in flesjes met 20 ml fysiologi¬ 
sche zoutoplossing en glasparels en deze machinaal 
gedurende 20 min. krachtig te schudden. De op deze 
wijze verkregen lichttroebele suspensie bevat, zoals 
uit talrijke tellingen is gebleken, vrijwel steeds 105 a 
10«cfu/ml. 

Het medium waarin de verdunningsreeksen van de 
meeste tuberculostatica werden bereid is gedurende 
vele jaren het bekende Löwcnstcin-Jcnscn medium 
geweest. De bereiding hiervan was zeer bewerkelijk 
vooral omdat alle afgevulde buizen in xhuine stand in 
een stollingsbad bij 80 ° C moesten worden "gestold" 
en vervolgens met rubber-stoppen afgesloten. Som¬ 
mige middelen ondergaan bij deze temperatuur een te 
sterke inactivcring (met name rifampicinc); hiervoor 
werd het cigeel-agarmedium volgens Hcrrold gebruikt. 
Dt beënting van deze reeksen, waarbij steeds door 
twee analisten diende te worden samengewerkt, was 
voorts tijdrovend. Daarom is gezocht naar cen vereen¬ 

voudiging van de methode. Dit heeft geresulteerd in de 
zgn. 25-vakschaalmethodc met als medium het 7H10 
agarmedium, gesupplementeerd met 10% O ADC-en¬ 
richment, volgens Middlebrook (pH 6,6). Hierbij 
worden de verdunningsreeksen met een Watson-Mar-
low pomp afgevuld in vierkante schalen (10 x 10 cm) 
met 25-vakjcs, in elk vakje 2,5 ml medium. Elke 
schaal bevat verdunningen van de vier belangrijkste tu¬ 
berculostatica, t.w. INH, rifampicine, streptomycine en 
ethambutol. Het pyrazinamide wordt op aparte reeks¬ 
en getest in hetzelfde medium, echter bij pH 5,4. In¬ 
dien gewenst worden alternatieven of 2e-keus mid¬ 
delen in een aanvullende 25-vakschaal getest. 

Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de 
MRC-waarden voor vrijwel alle middelen met deze 
methode overeenkwamen met die van de oude me¬ 
thode. Een uitzondering vormt ethambutol: de MRC's 
op 7H10 medium zijn ca. een factor 5 hoger dan op 
Hcrrold medium. Dit is opgelost door de kritische 
(breekpunt) MRC met dezelfde factor te vermenigvul¬ 
digen. 

Sinds de invoering van deze methode in 1986 is 
ook een aanvang gemaakt met de invoer van de 
gcvoeligheidsgegevens in een computerbestand. Hier¬ 
door is het mogelijk om snel overzichten te maken van 
het resistentieniveau in een bepaalde periode. Hier¬ 
onder worden de resultaten in de periode 1986 t/m 
1988 beschreven. 

Resistentie bij M.tuberculosis 

Het aantal isolaten van M,tuberculosis dat voor gevoe¬ 
ligheidsonderzoek naar ons laboratorium wordt ge¬ 
zonden is de laatste jaren tamelijk constant, ca. 300 
per jaar. (Hieronder worden ook de isolaten van 
M.africanum en M.bovisfBCG gerekend). Uit de over¬ 
zichten van de GHI blijkt dat per jaar in Nederland ca. 
1500 nieuwe gevallen van tuberculose worden ontde¬ 
kt, waarvan ca. 30% bij buitenlanders. Volgens Van 
Gcuns et al (2) wordt hiervan ongeveer de helft met 
een positieve kweek bevestigd; dit impliceert, dat wij 
ca. 40% van de isolaten van M.tuberculosis in Neder¬ 
land krijgen toegezonden. 

In tabel 1 zijn voor de vijf belangrijkste tuberculo¬ 
statica de aantallen geteste stammen en de resistentie-
percentages in de afgelopen drie jaar weergegeven. 
Het betreft een opgeschoond bestand, d.w.z. per pa¬ 
tiënt is slechts één isolaat opgenomen, tenzij een vcr-
volgisolaat een afwijkend resistentic-patroon bezat. De 
hierbij gehanteerde breekpunt MRC-waarden (in 
mg/l) bedroegen voor INH 0,2, streptomycine 5, ri-
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KvrOWK'K-KvM-twK'K-KO1 

Tabel 1 

Resistent ie bij M .tuberculosis in Nederland 

INH 
ijaar 

streptomycine 
n % 

rifampicine 
n % 

ethambutol 
n % 

pyrazinamidc 
n % 

1986 
1987 
1988 

totaal 

| totaal 
i M'.tuberculosis-
\ complex* 

192 
203 
212 

607 

982 

7 
9 
6 

192 
203 
212 

607 

983 

168 
200 
206 

574 

924 

173 
203 
212 

588 

0 
0 
0 

2,5 950 

149 
137 
127 

0 413 

0 666 

* M.tuberculosis, M.bovis (inclusief BCG), M.africanum en niet getypeerde PAS-gevoeligc isolaten 
** Voornamelijk bij MJwvis/BCG 

** I 6 I 

fampicine 1, ethambutol 10 en pyrazinamide SO. 
Hieruit blijkt dat de resistentiefrequentie zowel voor 
INH als voor streptomycine 7 a 8% bedraagt, voor ri¬ 
fampicine ca. 2% en voor pyrazinamide ca. 1%. 
Ethambutol-resistentie kwam niet voor. Gecombineer¬ 
de resistentic tegen INH en streptomycins werd waar¬ 
genomen bij 7,8% van de isolaten; resistentic tegen 
INH + rifampicine bij 1% en resistenlie tegen alle drie 
de middelen bij 4 van de 574 geteste stammen (0,7%). 
In de periode 1982 t/m 1985 werd (met de oude me¬ 
thodiek) zowel voor INH als voor streptomycine een 
resistentie-prevalentie van 3 a 5% gevonden en ge¬ 
combineerde resistentic bij 1 1 2 % van de isolaten. Er 
is derhalve een geringe tendens tot stijging van de 
INH- en streptomycine-resistenüc waarneembaar. 
Voor 167 isolaten werd de MRC bepaald van thiaceta-
zon, een goedkoop tuberculostaticum dat veel in derde-
wereld-landcn wordt gebruikt; 11% bleek resistent bij 
een breekpunt-MRC van 2 mg/l. Resistcntie tegen 
ethionamide/prolhionamidc werd slechts bij 19c van 
169 isolaten gevonden (breekpunt-MRC 5 mg/l). 

Een interessante vraag is hoe deze resistentic over 
patiënten met de nederlandsc resp. buitenlandse na¬ 
tionaliteit is verdeeld. Aangezien het inzcndformulier 
geen nationaliteit vermeld kan alleen worden afgegaan 
op de namen. Hieruit blijkt, dat naar schatting 2 van de 
3 resistente isolaten een buitenlander betreffen. In het 
totale pdtivntenbcstand waarop de aan ons toege¬ 
zonden isolaten betrekking hebben is ongeveer 1 op de 
3 patiënten een buitenlander (conform overzichten van 
de GHI). Een en ander weerspiegelt nay ons oordeel 
de relatief hoge prevalentie van resistentie tegen 
vooral INH en streptomycine bij M.tuberculosis in 
sommige landen van herkomst van buitenlandse 
werknemers en hun familieleden. 

Gevoeligheidonderzoek bij atypische mycobacleriën 

De afgelopen 3 jaar werd van ca. 1000 isolaten van 
atypische mycobacteriën de gevoeligheid bepaald. De 
species waarvan meer dan 10 isolaten werden getest 
zijn weergegeven in tabel 2. Veelal betrof het bepalin¬ 
gen in het kader van de typering. Van de genoemde 
sptcics zijn de belangrijkste opportunistische pathoge-
nen, waarvan longinfecties voor chemotherapie in aan¬ 
merking komen, M.kansasü, M.avium, Mxenopi en 
M.malmoense (3,4). 

Atypische mycobacteriën zijn vaak van nature re¬ 
sistent tegen de gangbare tuberculostatica (5). Daar-

Tabel 2 

Mycobacterium species waarvan in periode '86-'88 
bij meer dan 10 isolaten de gevoeligheid is bepaald 

| Runyon-
I groep species aantal 

%\ 

II 
III 

IV 

M.kansasü 
M.marinum 
M.gordonae 
M.aviwn 
M.terrae 
Mxenopi 
M.malmoense 
M.chelonei 
M.fortuitum 
M.peregrinum 

49 
14 

211 
308 

71 
21 
15 
53 
47 
54 

^^^ 
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| Tabel3 

i Mediane MRC-waarden (mg/l) voor atypische mycobacteriën op 7H10 medium 

M. M. m. m, M* m. 
geneesmiddel kansosii marinum gordonae avium* chtlonei* fortuitwn 

M M. breekpunt 
xenopi malmoense MRC 

amikacine 
capreomycine 
ciprofloxacine1 

clofazhninc 
cycloserine 
cthambutol 
INH 
kanamycine 
prothionamide2 

rif abut ine 
rifampicine 
streptomycine 
thiacetazon 

1 
10 
1 

<02 
20 
5 
1 
5 

<04 
<0,2 
<0,l 

10 
<2 

<1 
10 
-

04 
20 
1 

10 
2 
1 

<0,2 
04 
20 
20 

1 
<5 
04 

<0,2 
20 
2 
2 
1 
1 

<0,2 
<0,l 

10 
>20 

>20 
>100 

8 
1 

50 
10 
20 

>20 
5 
1 

>5 
>20 
>20 

>20 
>100 

8 
5 

>100 
>20 
20 
20 
20 
>5 
>5 

>20 
>20 

2 
20 
04 
5 

>100 
>20 

5 
20 
5 
5 

>5 
>20 
>20 

1 
<5 
1 

04 
20 
5 

0.2 
1 

<04 

<oa 0,2 
1 

20 

>20 
>100 

8 
5 

50 
10 
5 

>20 
1 

04 
04 
20 

>20 

5 
20 
2 
2 

20 
10 

0.2 
5 
5 
2 
1 
5 
2 

1 = overeenkomstige waaiden voor ofloxacine 
[ 2 = overeenkomstige waarden voor elhionamide 
i 3 = overeenkomstige waarden voor M.inlracellulare en Mscrofulaceum 

(zgn. MAIS-complex) 
i 4 = overeenkomstige waarden voor M.peregrinum 

! MRC-waarden voor pyrazinamide zijn niet in de tabel opgenomen omdat vrijwel alle atypische mycobacteriën 
van nature resistent zijn tegen dit middel. 

om wordt de gevoeligheid doorgaans getest tegen een 
breder scala van middelen. Deze zijn weergegeven in 
tabel 3 met de mediane MRC-waarden voor de di¬ 
verse species. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat 
M.kansasii, M.marinum, M gordonae en Mxenopi in 
het algemeen gevoelig zijn voor de meeste tuberculo-
statica. 

M.avium (complex) is daarentegen nogal resistent. 
Het meest werkzaam zijn clofazimine (Lampren ° ) en 
rifabutine (oude naam: ansamycine); daarnaast oefe¬ 
nen cthambutol, ethionamide/prothionamide en 
cycloserine een klinisch relevante werking uit op dit or¬ 
ganisme. 

M.chelonei (of chclonac) is resistent tegen vrijwel 
alle middelen. Dit organisme, alsmede Mfortuitum ver¬ 
oorzaakt veelal halsklierontstekingen bij kinderen of 
lokale infecties na trauma. Dergelijke aandoeningen re¬ 
ageren slecht op chemotherapie. Excisie is hier de be 
handeling van keuze. 

Wat betreft de groep van fluorochinolonen, waar¬ 
toe ciprofloxacine en ofloxacine behoren, dient men -
naar ons oordeel - geen hoge verwachtingen te koes¬ 
teren voor de behandeling van atypische mycobac-
teriosen. Met name M.avium is tamelijk ongevoelig 
voor deze middelen. Er is overigens nog onvoldoende 
ervaring met langdurig gebruik van chinoloncn om het 

risico van bijwerkingen en resistcntie-onlwikkeling tij¬ 
dens therapie te kunnen beoordelen (6). 
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Validatie van in vitro tests voor teratogene stoffen: de post implantatie-embryo-
kweek 

A.H.PD2RSMA, A.VERHOEF, P.WJ.PETERS 

Inleiding 

Het aantal in vitro systemen voor onderzoek van tera¬ 
togene effecten van stoffen breidt zich sterk uit. Inmid¬ 
dels zijn meer dan twintig verschillende systemen 
voorgesteld en toegepast. Er zijn verschillende oorza¬ 
ken voor deze toenemende belangstelling. In de eerste 
plaats zijn in vitro systemen in het algemeen goedko¬ 
per en zij leveren sneller resultaten in vergelijking met 
dierexperimenteel onderzoek. Daarnaast kan het ge¬ 
bruik van proefdieren door introductie van in vitro sys¬ 
temen aanzienlijk teruggedrongen worden. Voorts le¬ 
vert in vitro onderzoek van effecten van teratogene 
stoffen ep deelprocessen van de embryogenese inzicht 
in mechanismen die ten grondslag liggen aan het ont¬ 
staan van aangeboren afwijkingen. 

Beperkingen van in vitro teratogeniteitstesten 

Met de toename van het gebruik van in vitro testen 
komen ook beperkingen van deze systemen naar vo¬ 
ren. 

De resultaten van verschillende testsystemen die¬ 
nen niet zonder meer als equivalent beschouwd te 
worden. Zo kan de in vitro embryokweck abnormale 
ontwikkeling van een bepaald orgaan laten zien, ter¬ 
wijl in celkweek bijvoorbeeld remming van proliferatie 
gevonden kan worden. Beide resultaten hebben een 
verschillende waarde en implicatie. 

Acceptatie van in vitro testresultaten zonder meer 
kan tot een depreciatie van het in vivo onderzoek lei¬ 
den. In vitro systemen, hetzij afzonderlijk, hetzij in 
combinatie met elkaar, zijn niet bedoeld om in vivo tes-

Figuur 1 

Ratte-embryo''s, geïsoleerd op dag 10 van de dracht vóór (links, vergroting SOx) en na (rechts, vergroting 20x) 24 
uur kweken in vitro. Decidua enpa'ietale dooierzak zijn verwijderd, de viscerale dooierzak is intact gelaten. 
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ten geheel te vervangen. Hun toepassing ligt in voorse¬ 
lectie en in mechanisme-onderzoek, niet in risicoschat¬ 
ting. 

Het is niet realistisch te verwachten dat één enkel 
systeem, of één batterij van systemen, alle wenselijke 
toepassingen mogelijk maken. De 'beste* techniek 
hangt af van de specifieke vraagstelling. 

Men moet niet verwachten dat in vitro testen een¬ 
voudige ja/nee antwoorden opleveren. Dit is evenmin 
het geval bij in vivo testen waar onder realistische om¬ 
standigheden een spectrum van uitkomsten mogelijk is 
tussen geen effect en totale toxiciteit met betrekking 
tot de ontwikkeling. 

Nieuwe testen dienen pas op grotere schaal toege¬ 
past te worden na grondige evaluatie van reproduceer¬ 
baarheid, gevoeligheid en specificiteit. Deze validatie 
moet gebeuren met behulp van een scala van stoffen 
met uiteenlopende structuren en effecten. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire 
screening sn secundair testen. Onder primaire scree¬ 
ning wordt verstaan het testen van chemicaliën waar¬ 
van eventuele teratogene eigenschappen onbekend 
zijn. Voor een dergelijke screening dient een geva¬ 
lideerde methode gebruikt te worden. Bij secundair 

testen moet gedacht worden aan het testen van in 
structuur verwante chemicaliën, waarbij de effecten 
van één van deze stoffen bekend is in het gekozen in 
vitro systeem. La dit geval is het voldoende als het 
testsysteem voor het onderhavige probleem zijn waar¬ 
de bewezen heeft, en heeft een algemene validatie 
vooraf alleen invloed op de keuze van het toe te pas¬ 
sen systeem. 

Validatie van de post-implantaiie-embryokweek 

Eén van de in vitro testsystemen voor teratogene stof¬ 
fen die thans gevalideerd worden, is de post-implan-
tatie-embryokweek. In dit validatieprogramma partici¬ 
peren laboratoria in België (prof.JJ.Picard, Universiieit 
Louvain-La-Ncuvc), Frankrijk (drJ.Stadlcr, Pfizer, 
Amboise) en Zwitserland (dr.B.P.Schmid, Zyma SA, 
Nyon), alsmede de afdeling Teratolcgie van het 
RIVM. De methode maakt gebruik van ratte- of muize-
embryo's die op dag 10 van de embryonale ontwikke¬ 
ling in kweek gebracht worden en 26 uur worden 
blootgesteld aan te testen stoffen (figuur 1). Na de 
kweek wordt de mate van ontwikkeling van de em¬ 
bryo's vastgelegd volgens een gestandaardiseerd pro-

Figuurl 

Ontwikkeling van ratte- en muüe-embryo's in verschillende kweekmedia. Vergelijking van vier laboratoria: 
• RIVM (rat) ^Zwitserland (rat); x Frankrijk (rat);&België (muis) 
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tocol. De vier betrokken laboratoria hanteren in princi¬ 
pe hetzelfde protocol voor de kweek, hetgeen ver¬ 
schillen echter niet uitsluit. Zo worden er drie 
verschillende rattestammen en een muizestam ge¬ 
bruikt, en verschilt per laboratorium ook het serum dat 
als kweekmedium dient. 

De eerste fase van dit validatieprogramma behels¬ 
de de vergelijking van ontwikkeling van embryo's in 
ratteserum, humaan serum en een 1:4 mengsel van 
beide sera. In deze fase gebruikten alle betrokken labo¬ 
ratoria monsters van dezelfde sera. De overeenkomst 
van resultaten tussen laboratoria was verrassend goed 
(figuur 2). De meest afwijkende scores werden, zoals 
te verwachten was, veroorzaakt door species-ver¬ 
schillen. Op grond van deze resultaten is gekozen om 
ralte-embryo's in ratteserum, en muizc-embryo's in hu¬ 
maan serum te kweken. Ter bevordering van vergelijk¬ 

baar scoren van gekweekte embryo's werden tien ge¬ 
fixeerde embryo's rondgestuurd ter beoordeling door 
elk van de vier laboratoria. De resultaten hiervan 
worden geëvalueerd voordat op grote schaal stoffen 
gescreend worden. 

In de tweede fase werden acht stoffen dubbelblind 
getest door de verschillende laboratoria. Na evaluatie 
van de resultaten daarvan zal een grotere groep stof¬ 
fen getest worden, geselecteerd met behulp van stan-
daardlijsten van teratogene stoffen. In deze groot¬ 
schalige screening zullen naar het zich laat aanzien 
meer laboratoria in verschillende landen participeren. 
Langs deze weg zal de betrouwbaarheid en toepas¬ 
baarheid van de in vitro post-implantatie-embryo-
kweek als screeningssysteem voor teratogene stoffen 
getoetst worden. 

• 
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Gezondheidsrisico door blootstelling aan ozon groter dan werd verondersteld 

P.J.A.ROMBOUT, L.V.BREE, F.A.A.M. DE LEEUW, M.MARRA 

Inleiding 

Ozon ontstaat in de buitenlucht wanneer het in de 
Westene samenleving immer aanwezige mengsel van 
stikstofoxiden en koolwaterstoffen wordt beschenen 
door de zon. Twee decennia geleden veroorzaakte 
deze lokale fotochemische luchtverontreiniging een 
typisch dagelijks ozonproficl met een tamelijk scherpe 
piek vroeg in de middag (1). Tegenwoordig is de uit¬ 
stoot van ozon-uitgangsprodukten verspreid over grote 
gebieden zoals West-Europa. Dit veroorzaakt het 
grootschalige karakter van dit type luchtverontreini¬ 
ging en het resulteert in zeer breedschoiiderige ozon-
pieken gedurende de late namiddag. Een analyse van 
de ozonconcentraties verzameld m.b.v. hel Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit laat zien dat 4-, 8- en 12-uurs 
gemiddelde concentraties worden bereikt die respec¬ 
tievelijk 95, 85 en 75% bedragen van de maximale 1-
uur gemiddelde concentratie (2). De maximale 1-uur 
gemiddelde concentratie kan in Nederland waarden 
bereiken van 400 iig/m3 en hoger. Episoden met ver¬ 
hoogde fotochemische activiteit - welke voorkomen bij 
een warm, zonnig en stagnerend weertype - kunnen 
enige dagen tot ca. twee weken aanhouden en komen 
enige malen per zomerhalfjaar voor. In de Verenigde 
Stalen worden overeenkomstige dagelijkse ozonpa-
tronen en episoden waargenomen (2). 

Luchtkwalitcitsrichtlijncn en grenswaarden voor 
ozon zijn vooral gebaseerd op klinisch onderzoek 
waarbij jonge gezonde volwassen vrijwilligers meestal 
éénmalig worden blootgesteld aan ozon voor een korte 
periode van 1 of 2 uur. Effecten op de longfunctie en 
symptomen worden gebruikt als parameters (1). Mil¬ 
joenen nederlanders verblijven tijdens perioden met 
warm zonnig weer buiten. De werkelijke blootstelling 
aan ozonconcentraties die slechts een fractie lager zijn 
dan de 1-uur gemiddelde piek houdt dan 8-12 uur aan. 
Derhalve bestaat bezorgdheid over het risico voor de 
volksgezondheid van langere blootstelling aan het ozon 
bevallende zomerepisode-mcngsel. 

Omdat gegevens over de invloed van deze langere 
blootsteliingstijdcn op door ozon veroorzaakte effecten 
ontbraken, werd uitgebreid systematisch inhalatie-toxi¬ 
cologisch onderzoek verricht naar de relatieve invloed 
van concentratie (C) en blootstcllingstijd (T) op acute 
effecten. Voor een groot gebied van concentraties 
(0,25-4,0 mg/m3) en blootstellingstijdcn (1-12 uur) 
werd daartoe het effect onderzocht in rustende en ac¬ 
tieve proefdieren (3). De toename van eiwit en albu-
minc in longspoclvlocistof (LSV) werd gekozen ah 
kwantificeerbare parameter voor longschade. Op deze 
plaats wordt voor actieve dieren de invloed van C en 
T op de toename van albuminc in LSV gerapporteerd. 

Methoden 

Specifiek pathogeen-vrije mannelijke Wistar-ratten 
weiden blootgesteld aan ozon in 0.2 m ' grote inhalatie-
kamers van roestvaststaal en glas (3). De blootstelling 
werd bestuurd en gecontroleerd met behulp van een 
microcomputer. Na anaesthesie met een barbituraat 
werden de longen gespoeld met 40 ml/kg lichaams¬ 
gewicht fysiologisch zout (37 °C) . Cclvrij supernatant 
(400 g; 10 min.) werd geanalyseerd op albuminc. Om¬ 
dat het tijdstip van maximale toename van albumine in 
longspoelvloeistof niet bekend was en omdat evenmin 
bekend was of dit tijdstip afhankelijk was van C en T, 
werd het verloop in de tijd van het effect onderzocht 
voor verschillende C's en T's. Hiertoe werden de 
proefdieren tijdens hun actieve periode ('s nachts) 
blootgesteld aan 0,25, 0,50 of 0,75 'mg/m ozon ge¬ 
durende 0, 4, 8 of 12 uur. De longen van drie dieren 
per groep werden direct na afloop van de blootstelling 
gespoeld en, voorzover de blootstelling beëindigd was, 
eveneens na 8, 12, 24, 36, 48 en 72 uur. De albuminc-
concentraties werden getransformeerd naar hun na¬ 
tuurlijke logaritme. Kwadratische polynomen werden 
daarna getest met C, T en moment van sectie (A) als 
de variabelen. 

Resultaten 

Het verloop in de tijd van de toename van albumine in 
LSV wordt weergegeven in fig. I. We zien een toe¬ 
name van het effect voor alle C's gevolgd door een 
geleidelijke afname. Het moment van maximaal effect 
is afhankelijk van T en ligt op 24 uur na start van de 
blootstelling voor een T van 4 uur en op 36 uiir voor 
T's van 8 en 12 uur. Voor deze T's is de long na 72 
uur nog niet geheel hersteld na blootstelling aan 0,50 
en 0,75 mg/m3 ozon. Regressie-analyse van de ge¬ 
gevens resulteerde in de volgende functie die 73% van 
de variantie van de gegevens verklaart: 

In albumine = 3,89 - 0.81.C + U l . C 2+ 0.21.C x T -
0.O44.T + 0,018.A - 0.0O024.A 2 . 

Hieruit blijkt, dat het effect voor alle C's proportioneel 
toeneemt met T en de invloed van T toeneemt met 
toenemende C. Tevens is duidelijk, dal het effect kwa¬ 
dratisch toeneemt met C. Deze resultaten konden 
volledig worden gedupliceerd door het "Health Effect 
Research Laboratory" van de amerikaanse "Environ¬ 
mental Protection Agency" (EPA). Dit onderzoek 
werd uitgevoerd in het kader van het samenwerkings¬ 
verband tussen de EPA en hel RIVM (4). 
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Figuur l 

Verloop in de tijd van de albumine-concenlratie 
(percentage van controle) in longspoelvloeistof(LSV) 
na een eenmalige nachtelijke blootstelling van ratten 

aan 025 (boven). 0,50 (midden) of 0,75 (onder) 
mglm3 ozon gedurende 4(+). 8(U) of I2(o) uur. 

z "' -

f • z '1, 

r. \ ~ 

** "" -

- - • * _ 

pi • — • 

^ • 

• * • r' . 

Discussie 

Hel blijkt dat ozon-blootstclling-rcsponsrclatics niet 
eenvoudig kunnen worden beschreven door het 
produkt van C en T (5). De respons neemt kwadra¬ 
tisch toe met C en proportioneel met T. Het tijdstip 
van maximum-respons is bovendien afhankelijk van T. 
Met behulp van de regressie-vergelijking kan worden 
berekend dat de respons van een 1 uur durende bloot¬ 
stelling aan 240 »g/m3 (zijnde de interim-grenswaarde) 
kleiner is dan de respons voor langere blootstel-
lingstijden met de daarbij behorende, op basis van de 
fenomenologie berekende, lagere ozonconcentraties. 
Bovendien kunnen, onder omstandigheden waarbij de 
huidige 1-uur gemiddelde grenswaarde van 240 
tig/m3 niet wordt overschreden, 8-uur gemiddelde 
ozonconcentraties voorkomen van 200 ng/m3. Deze 
omstandigheden veroorzaken meer effect dan 1 uur 

blootstelling aan ca. 800 iig/m 3 . Het is daarom noodza¬ 
kelijk dat een ozongrenswaarde met een langere 
middelingstijd wordt ingevoerd, bijv. 8 uur, op een 
niveau dat substantieel lager is dan op basis van de 
fenomenologie wordt berekend (3). 

Recent gerapporteerd EPA-vervolgonderzoek met 
vrijwilligers toont aan dat de resultaten verkregen uit 
het inhalatie-toxicologisch onderzoek ook voor de 
mens gelden (6). Zowel de afname van de longfunctie 
als de toename van albuminc in LSV bleken zelfs 
meer dan proportioneel toe te nemen met T. Blootstel¬ 
ling van inspanning leverende gezonde vrijwilligers ge¬ 
durende 6,6 uur aan 160 iig/m3 ozon veroorzaakt een 
statistisch significante longfunctie-daling van 7% en 
een toename van het aantal ontstekingscellen in LSV 
van ca. 3009». Indien door ozon veroorzaakte effecten 
niet gewenst worden zal het 8-uur gemiddelde 
ozonniveau lager moeten blijven dan 160 ng/m3. Invoe¬ 
ring van een veiligheidsfactor - bijv. 1,5 - die rekening 
houdt met bescherming van extra gevoeligen en met 
blootstelling aan het totale zomcrepisode-mengsel, zou 
een niet te overschrijden 8-uur gemiddeld ozonniveau 
van ca. 100 ng/m 3 noodzakelijk maken. Omdat 8-uur 
gemiddelde ozonconcentraties van 200 lot 250 
tig/m 3 voorkomen, tonen de door het RIVM en de 
EPA verrichte studies aan dat het potentiële, risico 
door blootstelling van de bevolking aan ozon veel gro¬ 
ter is dan tot voor kort werd aangenomen. Bovendien 
bevestigen zij de reeds beslaande indruk (2) dat voor 
de huidige fenomenologie van folochemische luchtver¬ 
ontreiniging de bestaande 1-uur gemiddelde grens¬ 
waarde niet meer geschikt is, omdat zowel de middc-
lingslijd als de hoogte van de grenswaarde geen be¬ 
scherming bieden voor het ontstaan van ongewenste 
effecten. 
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Moleculaire analyse van het groei-gerelateerde Ornithine decarboxylase gen 
van de rat 

H.VAN STEEG, C.T.M VAN OOSTROM, H.M.HODEMAKERS, C.F.VAN KREIJL 

Inleiding 

Tumorvorming in proefdieren onder invloed van che¬ 
mische carcinogenen is een meerstapsproces, waarin 
tenminste drie verschillende stadia te onderscheiden 
zijn, te weten initiatie, promotie en progressie (1). Aan¬ 
genomen wordt dat tijdens de initiatiefase chemische 
agentia (genotoxische carcinogenen) kritieke schades 
aanrichten in het genetisch matieriaal van een somati¬ 
sche cel. De laatste jaren is veef inzicht verkregen in 
welke interacties deze carcinogenen met het cellulaire 
DNA kunnen aangaan (adducten) en wat de voor het 
carcinogcnese-proces relevante "target" genen zijn 
(protD-oncogencn). 

Over de mechanismen die tijdens de twee overige 
stadia een rol spelen is nog relatief weinig bekend. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door het feit dat hiervoor 
weinig of geen goede modelsystemen voorhanden zijn. 
Wil zijn er aanwijzingen dat veel tumorbevorderende 
stoffen (tumorrjromoters) cellen aanzetten tot delen. 
Hierbij hebben cellen die reeds een of meer geac¬ 
tiveerde oncogenen bezitten (geïnitieerde cellen) mo¬ 
gelijk een groeivoordeel. waardoor ckmale expansie 
van deze cellen kan optreden. Uiteindelijk zullen er op¬ 
nieuw genetische veranderingen nodig zijn, waardoor 
deze cellen een kwaadaardig karakter kunnen krijgen 
(progressie-fase). Zeer waarschijnlijk worden er tij¬ 
dens deze laatste fase opnieuw (andere) oncogenen 
geactiveerd, of zgn. tumor-suppressorgenen geïnac¬ 
tiveerd. 

Om nu wat meer van het proces van tumor-promo¬ 
tie te begrijpen bestuderen we de regulatie van het en¬ 
zym Ornithine decarboxylase (ODC). Immers ODC ka¬ 
talyseert de snelheidsbepalende stap in de synthese 
van poryamines (2) welke essentieel zijn voor ccldel-
ing (DNA synthese). In sneldelend weefsel (bijv. tu¬ 
moren) wordt dan ook een sterk verhoogde ODC-ac-
tiviteit gevonden (2). Tevens veroorzaken agentia die 
cellen een groeistimulus geven (groeihormonen, tumor-
promoters, etc.) een lijoelijke verhoging van ODC-ac-
tiviteit in cellen (3). Het idee is dat genoemde 
(biochemische agentia via membraan-receptoren sig-
naaltransductie-mechanismcn aanschakelen, die via 
een cascade van moleculaire interacties de expressie 
van groeigerelateerde genen reguleren (waaronder 
het ODC-gen). Uit dierexperimenten binnen ons labo¬ 
ratorium zijn reeds aanwijzingen verkregen dat het 
ODC-gen door verschillende tumorpromoters geïndu¬ 
ceerd kan worden en dal tenminste twee verschil¬ 
lende signaal-transduclie-routes hiervoor verantwoor¬ 
delijk zijn. Welke routes dit zijn is vooralsnog niet dui¬ 
delijk. Onderzoek hierna zal ons een beter inzicht ge¬ 
ven in het proces van tumoTpromotic en grociregulaiic. 

Teneinde de regulatie van het OCD-gen te kunnen 
bestuderen is recentelijk door ons een ratte ODC-
cDNA-ckme geïsoleerd en gekarakteriseerd (4). Hier¬ 
door waren we in staat het aantal en de grootte van 
de rattc-ODC-mRNAs alsmede hun induceerbaarheid 
door verschillende tumorpromoters te bepalen. In deze 
mededeling beschrijven we de klonering van het ac¬ 
tieve chromosomaie gen voor ratte-ODC. Door se¬ 
quentie-analyse van het gehele gen (7776 baseparen) 
hebben we de organisatie ervan kunnen vastleggen 
(5). Verder hebben we het promotergebied van het 
ODC-gen in kaart gebracht, waardoor we nu de regu¬ 
latie-sequenties, welke betrokken zijn bij de inductie 
van het ODC-gen onder invloed van groeistimuli en tu¬ 
morpromoters, kunnen opsporen. 

Materiaal en methoden 

Hoog-moleculair genomisch DNA werd geïsoleerd uit 
levers van mannelijke Wistar-ratten (CpB: WU(M)) 
volgens een procedure beschreven door Maniatis et 
al. (6). Het DNA werd gefragmenteerd m.b.v. de re¬ 
strictie-enzymen EcoRI en BamHI (Boehringer). 
Scheiding van DNA-fragmenten (20 pg per laan) vond 
plaats op een 0,5% agarose gel, waarna Soulhem-bloc 
analyse werd uitgevoerd (7). Gebieden van EcoRI- en 
BamHI DNA-fragmenten, welke hybridiseren met de 
3' ODC specifieke cDNA probe (350 bp HindlH/-
EcoRI fragment van clone pElO, zie ref. 4), werden 
gekloneerd in het plasmide pUG13 (Promega). Clones, 
welke ODC-gerelateerd DNA bevatten, werden gese¬ 
lecteerd d.m.v. colony-lifting en hybridisatie met boven¬ 
genoemde probe. 

De fysische kaart van het ODC-gen werd gemaakt 
door clones pODC13.2A en pODC821 (zie Tig. 2) te di-
gereren met verschillende restrictie-enzymen (Boehrin¬ 
ger). Restrictie-fragmenten van genoemde clones wer¬ 
den zichtbaar gemaakt na Souihem-blottmg en hybridi¬ 
satie met diverse cDNA-probes. 

Sequentie-analyse werd uitgevoerd op zowel enkel-
strengs- als dubbelstrengs DNA volgens de dideoxy-
methode beschreven door Sanger (8), aangepast aan 
het Pharmacia-protocol. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van standaard primers of van zelfgesymheiiscerdc 
ODC-specifieke oligonuclcotidcn (Pharmacia, Gene 
Assembler). 

ODC-promotcr deletie-mutanten werden bereid 
door met cxonucicasc Bil31 (Biolabs) het promoter¬ 
gebied in te korten (vanuit de 5' BamHI site van 
pODC821). Na digestic met Pstl vond herkloncring 
van de ingekorte fragmenten plaats in recombinant 
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faag M13mpl9 (xSmal/Pstl). De grootte van de dele¬ 
ties werd bepaald d.m.v. sequentie-analyse. Voor pro-
moter-activiteitsstudies werden een aantal geselect¬ 
eerde clones in het plasmide Supercat (xSacI/Pst!) 
gcklonecrd (zie fig. 4). Genoemde ODC-pro-
moter/CAT constructen werden getransfecteerd naar 
Rat-1 of NRK cellen vlgs de Ca3POt)2-melhode (3 jig 
per petrischaal, zie ref. 9). Na 48 uur werd de CAT-
activitcit gemeten vlgs de methode beschreven door 
Lopataetal.(lO). 

Resultaten en discussie 

In eerste instantie is getracht het chromosomale gen 
voor ratte-ODC te isoleren uit reeds bestaande ge-
noombanken. Dit leidde tot de kkmering van diverse 
DNA-fragmcnlen, welke na sequentie-analyse zgn. 
"pseudo-genen" van ODC bleken te bevatten. Vergelij¬ 
king van deze sequenties met die van het cDNA liet 
zien dat er in de pseudo-genen puntmutaties, frame-
shiftmutaties en kleine deleties voorkomen. Nadat ook 
screening van een tweede r?ite-genoombank het¬ 
zelfde resultaat opleverde werd besloten een partiële 
ratte-genoombank te construeren in het plasmide 
pUC13. Hiertoe werd totaal rat-lever-DNA gedige-
reerd met EcoRI, waarna analyse op een Southern 
blot plaatsvond (zie fig. IA). Er werd gehybridiseerd 
met 3 verschillende cDNA probes (pElO, ref. 4): i) 
209 Pstl/Hindfl fragment (5' probe, zie panel I); ii) 740 
bp NcoI/HindlII fragment (coding probe, zie panel II); 
iii) 350 bp HindM/EcoRI fragment (3' probe, zie panel 
III). Alleen de 3' probe bleek met een uniek + 4 kb 
EcoRI-fragmcnt te hybridisercn (panel Dl). De coding 
en de 5' probc hybridisercn met diverse fragmenten 
met een lengte variërend van + 2kb tot + 9kb, welke 
grotendeels de ODC pscudo-gen familie omvatten 
(panel I/TI). Fragmenten van + 4kb lengte werden uit 
de gel geïsoleerd en gccloncerd in pUC13 (xEcoRI). 
Van de circa 20.000 geteste clones bleken er on¬ 
geveer 10 met de 3' probc te hybridisercn, waarvan 
uiteindelijk rlonr. pODC13.2A werd geselecteerd (zie 
fig. 2). Hybridisatie van pODC13.2A met de 2 andere 
cDNA-probv» liet zien dat deze clone het 3' uiteinde 
en een gedeelte van het eiwitcodcrcr.de gebied van 
het ODC-gen bevat. Sequentie-analyse wees uit dat 
pODC13.2A geen gedeelte van een pseudo-gen bevat, 
daar de gevonden sequentie overeenkwam met die 
van het cDNA en er ook introns en exons werden 
aangetroffen (zie Tig. 2). Gezien het feil dat het 5' 
uiteinde en een gedeelte van het eiwitcoderende ge¬ 
bied van her ODC-gcn ontbreken in pODC13.2A, 
werd opnieuw een partiële genoombank van ± 8kb 
BamHI fragmenten geconstucerd. Uit fig. IB blijkt 
namelijk dat een BamHI-fïagmcnt van deze lengte 
sterk hybridiscen met de 3' cDNA prboc. Volgens de 
procedure zoals hierboven beschreven werd uiteinde¬ 
lijk clone pODC821 geïsoleerd en de fysische kaart er¬ 
van opgesteld (/.ie Tig. 2). Via experimenten, waarbij 
het ± 8kb BamHI fragment van pODC821 getransfec¬ 
teerd werd naar een ODC-deficiënte CHO-cclIijn, 

werd aangetoond dat deze clone inderdaad het actieve 
gen voor ratte-ODC bezit (resultaten niet getoond). 

In eerste instantie werd van clone pODC821 de 
volledige nuclcotiden-volgorde op beide DNA-stren-
gen vastgelegd (7776 basenparen). Dit bevestigde de 
eerdere conclusie dat het 3 ' gedeelte van pODC821 

Figuur 1 

Southernblot analyse 

A ._ . - \ . : \ , • - 2 , 3 , 

- 23 ' 

- 23 

1,2, 

2 3 7 -
9 5 — 
F. 7 - il 
23- f 

I 
A: Lanen 1: ODC cDNA (pElO) x Hindlll/Ncol (1 ng 
per laan); 
Lanen 2: loual ntie lever DNA x EcoRI (20 tig per 
l*an); 
Lanen 3: marker (fa«g lambda) DNA x Hindïïl 
(fragment-groottes zijn weergegeven in kb aan de 
rechterzijde van de figuur); 
Er werd gehybridiseerd met 3 verschillende ODC-
cDNA probes: 
Panel 1:5' probe, 209 bp Pstl/Hindll fragment; 
Panel II: coding probe, 740 bp HindTJT/NcoI fragment; 
Panel ID: 3' probe, 350 bp EcoKI/Hindm fragment; 
B: Laan 1: merker DNA (zie hierboven, lanen 3); 
Laan 2: totaal ratte lever DNA x BamHI (20 tig); 
Er werd gehybridiseerd met de 3' cDNA probe (zie 
panel III hierboven) 
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Figuur 2 

Fysische kaart van gekleineerde ODC sequenties 

•f • • • • • -

De clones pODCl3.2A en pODC821 werden gedi-
gercerd met de aangegeven restrictie-enzymen. De 
grootte van de DNA-fragmenten werd bepaald djn.v. 
agarosc-gcl-clcctroforctc en Southcmblot analyse met 
verschillende ODC-cDNA-probes. Gesloten boxen (I-
XTJ) geven de polities van de exons aan. Het 
gearceerde gedeelte m pODC!3.2A werd niet gese-

A; capsile; B: translatie stancodon; C: translatie stop-
codon; Dl ,2:2 alternerende polyadenylcringssignalen. 

identiek is aan het 5' uiteinde van pODC13.2A (zie fig. 
2). Vervolgens leverde de vergelijking van de sequen¬ 
tie van pODC821 met die van het ODC-cDNA 
(pODCElO) een gen-structuur op zoals weergegeven 
in fig. 2. Het ratte ODC-gen besüal uit 12 exons en 11 
introns, een situatie die ook bij de muis (11) wordt 
aangetroffen. In het eiwitcoderend gebied (exon III-
XII) blijken de exon/intron-overgangen volledig gecon¬ 
serveerd te zijn Dissen de rat en de muis, hetgeen leidt 
tot 8 exons (IV-XI) van identieke lengte. De sequentie-
homologie van deze exons tussen de rat en de muis 
varieert van 88% - 97%. De homologie tussen de in¬ 
trons van rat en muis is duidelijk lager (variërend van 
54% tot 83%) er. ook de lengtes zijn onderling niet ge¬ 
lijk. Hoewel intron I het grootst is (1877 en 1928 bp bij 
respectievelijk rat en muis) is hier toch een hoge mate 
van homologie (75%). Dit kan betekenen dat in intron 
I belangrijke informatie ligt vastgelegd, welke een rol 
speelt bij een correcte en efficiënte regulatie van de 
transcriptie van het ODC-gen (zie ook discussie hier¬ 
onder). 

Het gebied dat zeker een rol zal spelen bij de regu¬ 
latie van de expressie van het ODC-gen is de promo-
ter. Deze is stroomopwaarts gelegen van het eerste 
exon (zie fig. 2 en 3). Vergelijking van de ODC pro 
moter-sequentie met die van huishcudgenen liet zien 
dat de ODC-promoter een zgn. TATA-box (T/A, fig. 
3) en 5 GC boxen (GC-1 t/m GC-5, fig. 3) bezit. Deze 
elementen zorgen voor een juiste en efficiënte (consti¬ 
tutieve) initiatie van transcriptie van genen (12). Inter¬ 
essant is dat er ook een GC-box in het eerste exon en 
drie in het eerste intron worden gevonden (fig. 3), 
overigens een situatie die vergelijkbaar is met het 

Figuur 3 

DNA sequentie rond het ODC promoter gebied 

I - I -
A 
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i Tl.LCr.rt.Gl. CTt-UlCCAGT- LL^CTTIAoCg i2^C(J.Ct^tC CCAACACOCL. LUXT .r(.( ( 

rTCCt^iTTTA (JTCCCGÜCTT CTCCATCWiT CCACCCACCC CCTTCCCTi;T r.f:TCTi:A^> • 

De getoonde DNA sequentie heeft dezelfde polariteit 
als het ODC-mRNA. De nucleotiden zijn genummerd 
vanaf de transcriptie-start-plaats (capsile, aangegeven 
door een asterisk). De DNA-volgorde van exon I is ge¬ 
schaduwd weergegeven. Consensus-sequenties zijn 
weergegeven door boxen: i) T/A: TATA-box; ii) 
CRE: cAMP responsive element; iü) GC 1-9: binding-
tplactsen transcriptiefactor SPI; iv) API, 2: bindóigs-
plaats transcriptiefactor A P I cq AP-2. De pijlen 
markeren de eerste nucleocide van de promotcr-dele-
tie-mutanten en de positie waar de ODC/CAT-fusie» 
gekoppeld zijn (Pstl site, positie + 13). 

muize ODC-gen (11). Aangezien bekend is dat het 
ODC-gen induceerbaar is door o.a. serumfactoren, 
cAMP en de tumorpromotcr TPA (2,3), is d.m.v. com¬ 
puteranalyse nagegaan of er concensus-sequenties in 
pODC821 aanwezig zijn, waar transcriptie-factoren 
binden die door deze groeistimuli geactiveerd worden. 
Dergelijke promoter-sequenties worden ook wel "res¬ 
ponsive elements" genoemd. Hoewel de analyse op 
het gehele ODC-gen werd uitgevoerd, werden slechts 
in en rond het promoter-gebied van deze responsive 
elements gevonden (zie fig. 3, aangegeven door box¬ 
en). Zo troffen we een cAMP responsive element aan 
(CRE in Tig. 3, zie ook ref. 13), 2 bindingsplaatsen voor 
de door TPA te activeren transcriptie-factor AP-1 en 
1 bindingsplaats voor transcriptie-factor AP-2, welke 
doo* zowel TPA als cAMP geactiveerd kan worden 
(15). De in de literatuur (16) beschreven consensus-se-
quentic voor een serum responsive element (SRE) trof¬ 
fen wc echter niet aan in pODC821. 

Om vast te stellen of de gevonden elementen ook 
biologisch actief zijn, werden zgn. CAT-assays uit¬ 
gevoerd. Hiervoor werden promotcr-fragmenten (zie 
fig. 3 en 4) in de Pstl-sitc (positie + 13 in fig. 3) gefu-
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Figuur 4 

ODC promoter - CAT fusiegenen 

De mei exonuclease Btl31 ingekorte ODC-promoter 
sequenties (zie Materiaal en methoden en fig. 3) wer¬ 
den als Sacl/Psd fragmenten in de poiylinker (MCS) 
v n pSupcrcat gekloneeid. 

seerd aan het bacteriële "rcportcr"-gen voor chloram-
phenicol-acetyl-transferase (CAT). De gemaakte con¬ 
structen (zie fig. 4) werden getransformeerd naar 
NRK en Rat-1 cellen, waarin 48 uur na de transfectie 
de CAT-activiteit gemeten wordt. Een typisch eindre¬ 
sultaat van een CAT-assay, uitgevoerd met Rat-1 
cellen, staat weergegeven in fig. S. De hoeveelheid 
geacetyleerd chloramphenicol (bovenste 2 spots) is 
een maat voor de hoeveelheid CAT-activiteit aan¬ 
wezig in de getransfecteerde cellen. Dit is gezien de 
aard van de fusieprodukten (zie fig. 4) ook een maat 
voor de ODC-promoter-activiteit. Als controles zijn te 
zien de promoterloze supercat vector (negatieve con¬ 
trole) en het RSV-CAT construct, welke de sterke 
(LTR-)promoter van Rous Sarcoma virus voor het 
CAT-gen draagt (positieve controle). Duidelijk is te 
zien (fig. S) dat de constitutieve expressie van het 
ratte ODC-gen afhankelijk is van DNA-sequenties, 
welke gelegen zijn tussen posities -105 en -79 t.o.v. de 
capsite (dit zijn de beginposities van respectievelijk 
done #s38 en #s39, zie fig. 4). In genoemd gebied ko¬ 
men echter geen bekende responsive elements voor, 
maar niet uitgesloten is dat het om een nog niet eerder 
geïdentificeerd serumfactor induceerbaar element gaat. 

Indien NRK en Rat-1 cellen, na transfectie met de 
hierboven beschreven ODC-CAT fusiegenen (fig. 4), 
met TPA worden behandeld, vinden wc geen ver¬ 
hoogde CAT-enzym activiteit terug in de cellen. 
Echter wordt het CAT-gen voorafgegaan door de 
volledige ODC-promoter, eerste exon en eerste intron, 
dan vindt er in NRK-cellen wel degelijk inductie van 
CAT-activiteit plaats o.i.v. TPA-behandeling (resultaat 
niet getoond). Dit suggereert dat de AP-1 bindings-
plaats in het eerste intron functioneel zou kunnen zijn. 
Mogelijk is ook nog dat voor volledige TPA-inductic 

van het ODC-gen alle gevonden AP-sites (in de pro¬ 
moter en het eerste exon) aanwezig moeten zijn. 

Toekomstig onderzoek 

De hier beschreven studie laat zien dat het nu moge¬ 
lijk is om een gedeelte van het moleculaire werkings¬ 
mechanisme van de tumorpromotcr TPA te begrijpen. 
Aanschakeling van het voor celgroei essentiële ODC-
gen vindt plaats doordat TPA in staat is om transcrip¬ 
tiefactoren te activeren waarvoor het ODC-gen bin-
dingsplaatsen bezit (dit gebeurt overigens indirect, via 
de membraanreceptor protein kinase C, zie ref. 17). 
Andere tumorpromoters induceren zeer waarschijnlijk 
het ODC-gen weer via andere routes. Hiervoor zijn 
binnen ons laboratorium in het verleden reeds aanwij¬ 
zingen verkregen. Het toekomstig onderzoek zal zich 
dan ook richten op het verder in kaan brengen van 
ODC-promoter-elementen, welke als aangrijpingspun¬ 
ten fungeren voor transcriptiefactoren, die onder regu¬ 
latie staan van andere tumorpromoters en groeifac-
toren. Ook zal worden getracht te achterhalen welke 
transcriptiefactoren dit zijn en wat de membraanrecep¬ 
toren zijn waarop tumorpromoters en andere groei-
stimuli direct aangrijpen. Slagen we hierin dan zullen 
we in staat zijn iets meer te begrijpen van het proces 
van tumorpromotie en wat de rol ervan is tijdens het 
carcinogenese-proces. Met behulp van deze kennis zal 
dan ons uiteindelijke doel zijn het ontwikkelen van 
gevoelige methodieken voor het opsporen van (niet-
genotoxische) exogene en/of endogene factoren, wel¬ 
ke in staat zijn het proces van tumorpromotie te modu¬ 
leren. 
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Figuur 5 

CAT activiteit in Rat-1 cellen getransfecteerd met ODCICATfusiegenen 
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Rat-1 cellen werden getransfecteerd met verschillende ODC/CAT-fusicgcnen (zie fig. 3, 4), waarna 
transient (na 48 uur) de CAT-enzymactivitcit bepaald werd. Naarmate de cellen cen hogere CAT-cnzymac-
tiviteit bezitten ontstaat er meer geacctylcerd chloramphcnicol (bovenste 2 spots). 
Supcrcat: negatieve controle, promoterloos CAT-gen; 
RSV-CAT: positieve controle, CAT-gen gefuseerd met de sterke LTR-promoter van het Rons Sarcoma 
virus. 
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Geautomatiseerde kolomschakeling: op weg naar volledige automatisering van 
de bio-analyse van geneesmiddelen met hoge-prestatie vloeistofchromatografie? 

G.DE GROOT, R.KOOPS 

Inleiding 

Bij de ontwikkeling van analysemethoden voor ge¬ 
neesmiddelen en geneesmiddelmetabolieten in plasma 
of serum (bioan'lyse) neemt automatisering van de 
methode een centrale plaats in. Voordelen die hieraan 
worden toegekend zijn het optimaal (24 uur per dag) 
gebruik van kostbare analyseapparatuur, het beperken 
van tijds- en arbeidsinvestering, het verbeteren van 
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid door stan¬ 
daardisatie van werkwijzen, en de documentatie van 
uitgevoerde handelingen en geproduceerde gegevens. 

Bij automatisering van een analysemethode ge¬ 
baseerd op hoge-prestatie vloeistofchromatografie 
(HPLC) hebben we te maken met de monstervoorbe-
werking en de HPLC-analyse. Beide bestaan uit een 
aantal opeenvolgende stappen. Bij de monstervoorbe-
werking zijn dit de Isolatie van het analyt uit de mon-
stermatrix (extractie) en veelal zuivering en concentre¬ 
ring van het extract. Bij de HPLC-analyse zijn dit de 
monsterinjectie, de chromatografische scheiding, de 
detectie van de analyten en de gegevensverwerking. 
Er zijn thans instrumenten verkrijgbaar die de stappen 
van de HPLC-analyse geautomatiseerd kunnen uitvoe¬ 
ren. De inspanningen richten zich niet op nieuwe 
ontwikkelingen maar op verbetering van de kwaliteit 
en de gebruiksmogelijkheden van de componenten. Bij 
de monstervoorbewerking daarentegen werden de ver¬ 
schillende stappen tot voor kon nog vrijwel geheel 
handmatig uitgevoerd. Recentelijk hebben ook hier 
een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. 

Strategieën voor automatisering van de monstervoor¬ 
bewerking 

Voor een volledige automatisering van een HPLC-
methode zijn twee strategieën mogelijk. De eerste is 
automatisering van zowel de monstervoorbewerking 
als de HPLC-analyse met een geautomatiseerde kop¬ 
peling tussen deze processen ("off-line" automatise¬ 
ring). De tweede strategie is een volledige integratie 
van de monstervoorbewerking in de HPLC-analyse en 
automatisering van het totale analyseproces ("on-line" 
automatisering). 

De klassieke manier van monstervoorbewerking is 
vloeistof-vloeistof extractie. Bij deze techniek worden 
een aantal verschillende handelingen uitgevoerd die 
zich slechts moeizaam laten automatiseren. Een re¬ 
cente ontwikkeling is de introductie van laboratorium-
robots die de handelingen van de analist volledig ko¬ 
piëren en als een "off-line" werkstation fungeren. Een 
beperking van de invoering van laboratoriumrobots is 

de hoge aanschaffingsprijs (100-150 kfl) en de aan¬ 
passing van analysemethodes die niet voor dit doel zijn 
ontwikkeld. 

Een monstervoorbewerkingstechniek die zich aan¬ 
zienlijk beter leent voor automatisering is vaste-fase 
extractie. Bij deze techniek wordt het monster in con¬ 
tact gebracht met een adsorberend materiaal (vaste 
fase) waarvan de samenstelling zodanig is gekozen 
dat het analyt selectief aan de vaste fase wordt gead¬ 
sorbeerd terwijl de monjtermatrix langs de fase pas¬ 
seert. Het vaste-fase materiaal bevindt zich in een 
kunststof-wegwerpkolom. Na selectief spoelen van de 
kolom wordt het analyt van de kolom geëlueerd en het 
eluaat is dan geschikt voor verdere zuivering of voor 
een HPLC-analyse (1). 

Ir feite is vaste-fase extractie een chromatografi¬ 
sche techniek met een lage scheidingsefficiëntie. Deze 
techniek kan dan ook worden geautomatiseerd met be¬ 
hulp van HPLC-apparatuur. Dit kan "on-line" worden 
uitgevoerd door het vaste-fase materiaal in een korte 
(10-15 mm) hoge-druk kolom (voorkolom) te brengen 
en het vloeistoftransport door hoge-druk pompen te la¬ 
ten uitvoeren. Met behulp van electronisch gestuurde 
zes-weg schakelkranen kunnen de vloeistofvolumina 
nauwkeurig worden gedoseerd en kan een relevant 
gedeelte van het voorkolom-eluaat direct naar de ana¬ 
lytische kolom worden getransporteerd (figuur 1). 
Deze techniek wordt kolomschakeling genoemd. 

Kolomschakeling bij de bio-analyse van geneesmid¬ 
delen 

Bij kolomschakeling zijn twee verschillende doelstel¬ 
lingen mogelijk. Een eerste doelstelling is het isoleren 
en concentreren van het analyt uit de monstermatrix. 
Het monster wordt op de voorkolom gebracht waar 
het analyt en de matrix in een dunne band worden 
vastgehouden. Na het spoelen van de voorkolom, 
waarbij polaire matrixcomponenten worden verwij¬ 
derd, wordt de voorkolom in tegengestelde richting 
geëlueerd. Het eltiaat wordt naar de analytische kolom 
getransporteerd en geanalyseerd. Bij deze benadering 
wordt een vourkolom gebruikt gevuld met een fase 
met grote deeltjes (30-50 urn) waardoor de chro-
matografischc efficiëntie gering is. Het doel is precon-
centrering en daarom ligt de nadruk op de extracticca-
pacitcit. Bij toepassing in de bioanalyse moeten plas¬ 
ma-eiwitten vooraf worden verwijderd door precipi-
tatie of door isolatie van het analyt uil de matrix. Bij de 
bepaling van anabolica zou een hoge cxtracticca-
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Figuur] 

Geautomatiseerd kolomschakelsysteem voor de bepa¬ 
ling van glycyrrhetinezuur in humaan plasma. De 

achtereenvolgende stappen zorgen voor de scheiding 
op de voorkolom van glycyrrhetinezuur van de matrix-

componenten en vervolgens voor analyse van een 
"heart-cut" van het voorkolom-eluaat op de analyti¬ 

sche kolom. De dikke lijnen geven de vloeistof-
stromen aan die van belang zijn voor het transport 

van het analyt door het HPLC-systeem. De dunne lij¬ 
nen geven de andere aanwezige vloeistofstromen aan. 

Stap 1: preconditionering (5,75 mir.) en monsierreten-
tie op de voorkolom (0-3,30 min). 

Sup 2: "heart cut" van de voorkolom naar de analyti¬ 
sche kolom (3,50-4,50 min). 
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Stap 3: scheiding op de analytische kolom (4,50-11,00 
min). 

paciteit kunnen worden verkregen door toepassing 
van immuno-affïniteitsvoorkolommen (2). 

Een tweede doelstelling van kolomschakeling kan 
het chromatografisch voorzuiveren van een monstcrcx 
tract zijn. Hiertoe wordt het extract op de voorkolom 
gebracht waar een voorscheiding plaatsvindt tussen 
analyt en matrixcomponenten. Met behulp van het ko¬ 
lomschakelsysteem wordt alleen het gedeelte van het 
voorkolomeluaat dat het analyt bevat ("heart cut") 
naar de analytisch kolom getransporteerd en geanaly¬ 
seerd. Er is dus sprake van een twee-dimensionale 
chromatografische scheiding. Bij deze benadering 
wordt een voorkolom gebruikt gevuld met kleine 
deeltjes (3-7 \im) zodat de chromatografische efficiën¬ 
tie goed is. Toepassing is relevant wanneer bij een 
HPLC-methode zonder kolomschakeling een uitgebrei¬ 
de zuivering nodig zou zijn of wanneer door interferen¬ 
tie van matrixcomponenten de detectiegrens te hoog is. 

Toepassingen van kolomschakeling bij de bio-anafyse 
van geneesmiddelen 

De concentraties van de geneesmiddelen en ge-
neesmiddelmetabolieten in serum, die in het kader van 
multidisciplinair geneesmiddelonderzoek worden be¬ 
paald, zijn doorgaans zeer laag (1-1000 ng/1). Bij de 
ontwikkeling van analysemethodes voor deze stoffen 
wordt de gevoeligheid van de methode meestal 
beperkt door matrixcomponenten die bij de chroma¬ 
tografische scheiding interfereren met het analyt, 
vooral wanneer de betreffende stoffen niet met een se¬ 
lectieve detectiemethode zoals fluorescentie-detectie 
kunnen worden gedetecteerd. Bij het verwijderen van 
deze interferenties bleek de "heart-cut" benadering, 
waarbij voorscheiding van de extracten plaatsvindt, 
een belangrijk hulpmiddel te zijn. Hiervan worden 
twee voorbeelden getoond. 

Bepaling van glycyrrhetinezuur in humaan plasma: 
Glycyrrhizine, het glycoside van glycyrrhetinezuur, is 
een bestanddeel van drop en wordt tevens gebruikt als 
smaakverbeteraar. Deze stof wordt onderzocht bij hu¬ 
mane vrijwilligers met als doel een "no-effect level" 
van glycyrrhizine vast te stellen. In het maag-darm-
kanaal wordt glycyrrhizine reeds voor opname in de 
circulatie omgezet in glycyrrhetinezuur (3). Daarom 
werd voor glycyrrhetinezuur een HPLC-bepalings-
metliode in humaan plasma ontwikkeld waarbij deze 
stof uit plasma werd geëxtraheerd met een vaste-fase 
extractiemethode. Door de aanwezigheid van een aan¬ 
tal interferende pieken afkomstig van plasmacompo¬ 
nenten in het chromatogram was de detectiegrens on¬ 
geveer 500 ng/1. Dit was onvoldoende gevoelig om gly-
cyrrhetinezuur te bepalen in humane plasmamonsters 
die waren verzameld bij onderzoek van de farmacoki-
nctiek van glycyrrhizine na éénmalige en na dagelijkse 
toediening van 400 en 800 mg glycyrrhizine, overeen¬ 
komend met respectievelijk 50 en 100 g drop. 

Door toepassing van kolomschakeling konden de 
interferenties uit het chromatogram worden verwij¬ 
derd (figuur 1). Dit werd bereikt met een voorkolom 

299 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

gevuld met 7 mn NewGuard RP-18 en een analytische 
kolom gevuld met 5 nm Hypersil ODS. Weliswaar 
hebben deze fasen dezelfde functionele groepen 
(octadecylsilaan) maar er bleek toch een groot ver¬ 
schil in selectiviteit te zijn, wat waarschijnlijk wordt 
veroorzaakt door verschil in aanwezigheid van andere, 
polaire groepen zoals vrije silanolgroepen en silylether-
bruggen tussen de functionele groepen en het silica ba¬ 
sismateriaal. Door dit verschil in selectiviteit werd gly-
cyrrhetinezuur op de voorkolom gescheiden van de 
matrixcomponenten die nog in het extract aanwezig 
waren. Hierdoor kon de detcctielimiet worden te¬ 
ruggebracht tot 30 ng/1 (4). Dit was voldoende gevoe¬ 
lig om nog 2-4 dagen na de laatste glycyrrhizinetoedie-
ning glycyrrhetinezuur in plasma te kunnen bepalen. 

Bepaling van lorazepam in raUenplasma: 
Lorazepam is een benzodiazepine dat wordt onder¬ 
zocht in het kader van het onderzoek naar de lichame¬ 
lijke afhankelijkheid van benzodiazepines. Bij de ont¬ 
wikkeling van een bepalingsmethode voor deze stof in 
serum en plasma bleek, naast het optreden van inter-
fcTende pieken in het chromatogram, ook het vervuilen 
van de analytische kolom een probleem te zijn. Dit is 
een gevolg van het feit dat lorazepam wordt gede¬ 
tecteerd bij 230 run alwaar tevens veel plasmacompo¬ 
nenten worden gedetecteerd. Deze problemen konden 
aanvankelijk slechts worden opgelost door extractie 
van lorazepam uit plasma met een vaste-fase extrac¬ 
tiemethode en door een uitgebreide zuivering van het 
verkregen extract (5). 

Door toepassing van kolomschakeling was het 
mogelijk om het vaste-fase extract "on-line" zodanig 
te zuiveren dat de chromatogrammen vrij waren van 
interferenties (figuren 2 en 3). Omdat kolomvervuiling 
het belangrijkste probleem was, is een voorkolom ge¬ 
bruikt met dezelfde fase (5 ym Hypersil ODS) als de 
analytische kolom. Door een smalle "heart-cut" van 
het voorkolom-cluaat naar de analytische kolom te lei¬ 
den konden de analyten van de vervuilende compo¬ 
nenten worden gescheiden. De aanvankelijk toege¬ 
paste zuivering van het vaste-fase extrect was met ko-
lomschakeling niet meer noodzakelijk. Voordelen 
hiervan waren tijdsbesparing, een hogere extracticop-
brengst (ongeveer 100% tegen 86% bij de oude metho¬ 
de) en minder kans op fouten bij de uitvoering van de 
monstervoorbewerking. 

Mogelijkheden tol volledige automatisering van 
IIPLC-methoden 

Het ligt voor de hand om volledige automatisering te 
bereiken door, uitgaande van de bij de voorbeelden 
toegepaste "heart-cut" benadering, de "on-linc" auto¬ 
matiseringsstrategie te volgen en de mogclijkhcdr,t 
van directe injectie van plasma of serum te onder,oc-
kcn. Een probleem hierbij is eer snelle versiotying 
van de voorkolom door coagulatic van plasm" ciwiitcn 
in het loopmiddcl. Recente ontwikkelingen die hiervoor 

Figuur 2 

Chromatogram van een vaste-fase extract van 200 \J 
humaan plasma waaraan lorazepam was toegevoegd in 

een concentratie van 503 ngll opgenomen zonder ko¬ 
lomschakeling. De interne standaard was prazepam. 
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Figuur 3 

Chromatogram van een vaste-fase extract van 200 \J 
humaan plasma waaraan lorazepam was toegevoegd in 
een concentratie van 503 ngll opgenomen met kolom¬ 

schakeling. De interne standaard wasprazepam. 

mogelijk een oplossing kunnen bieden zijn: het in op¬ 
lossing houden van de eiwitten door micclvormcndc 
agentia aan het HPLC-loopmiddel toe te voegen, het 
gebruik van een fase met een intern oppervlak 
(Pinkerton fase) waarmee analyten van eiwitten 
worden gescheiden, en het gebruik van goed doorlaat¬ 
bare, korte voorkolommen met grote deeltjes die per 
analyse geautomatiseerd worden vervangen. Deze 
technieken, die een geringe chromatografische efficiën¬ 
tie hebben, zijn echter slecht te combineren met de 
door ons succesvol toegepaste "heart-cut" benadering 
waar een goede efficiëntie op de voorkolom is vereist. 

Een andere mogelijkheid tot volledige automatise¬ 
ring is "off-line"-automatisering van vaste-fase extrac¬ 
tie en automatische injectie van het extract in een ge¬ 
automatiseerde HPLC-opstelIing met kolomschakeling. 
Omdat in combinatie met kolomschakeling slechts een 
eenvoudige vaste-fase extractie is vereist, biedt deze 
strategie goede perspectieven. Daarom is voor dit doel 
eind 1988 bij de bioanalyse van geneesmiddelen een 
geautomatiseerd apparaat (ASPEC: Automatic Sam¬ 
ple Preparation with Extraction Columns) in gebruik 
genomen dat is voorzien van een robotarm met drie 
vrijheidsgraden die alle voor de vaste-fase extractie 
benodigde handelingen kan uitvoeren. Na de extractie 
kan de robotarm het monstcrextract in een HPLC in¬ 
jecteren. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat met de im¬ 
plementatie van geautomatiseerde kolomschakeling in 
HPLC-methoden een volledige automatisering nog niet 
is bereikt. Voorafgaand aan de "on-line" geautomati¬ 
seerde analyse is nog een vaslc-fasc extractie noodza¬ 
kelijk waarvoor echter goede pcrspeclievcn voor "off¬ 
line" automatisering aanwezig zijn. Kolomschakeling 
heeft dus de kloof tussen monstervoorbewerking en 
HPLC-analyse voor een groot gedeelte overbrugd. 
Hierdoor kunnen aanzienlijk lagere detectiegrenzen 
worden behaald (glycyrrhetinezuur) of is geen extra 
zuivering van het extract nodig (lorazepam). Met recht 
kan dus worden geconcludeerd dat met de introductie 
van geautomatiseerde kolomschakeling de doelstelling 
van een volledige automatisering van de bioanalyse 
van geneesmiddelen met HPLC een grote stap dichter¬ 
bij is gekomen. 
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Het gebruik van quantitatieve structuur-activiteitsrelaties (QSAR's) in de toxicologie 

G.ZOMER 

Samenvatting 

Quanlitttkvc structuur-activiteitsrelaties (QSAR's) 
hebben hun nut bewezen in de farmacologie. Thans 
wordt geprobeeid QSAR's te gebruiken om toxische 
effecten van chemische verbindingen te voorspellen 
op grond van hun chemische structuur. In deze Mede¬ 
deling wordt ingegaan op de verschillende manieren 
waarop dit probleem aangepakt kan worden. 

Inleiding 

Structuur-activiteitsrelaties zijn wiskundige beschrijvin¬ 
gen waarin een bepaalde activiteit wordt uitgedrukt 
als functie van een of meet structuuidescriptoren. 

Structuur-activiteitsrelaties (SAR's) spelen in tal 
van wetenschappen een belangrijke rol: sociologisch 
en psychologisch onderzoek is ondenkbaar zonder 
SAR's. Modellering is meer dan een modewoord: het 
is een manier om activiteiten (bijv. menselijk gedrag of 
carcinogeniteit van chemische verbindingen) te be¬ 
schrijven of te voorspellen op grond van de structuur 
(bijv. persoonlijkheid of rangschikking van atomen). 
Volgens bepaalde wetenschappers heeft zelfs persoon¬ 
lijkheid te maken met de rangschikking van itomen. 
Dit moge in de sociologie en de criminologie contro¬ 
versieel zijn, in de organische chemie zijn structuur-ac¬ 
tiviteitsrelaties ingeburgerde en belangrijke hulpmid¬ 
delen bijv. bij de voorspelling van chemische reac¬ 
tiviteit of de opheldering van rcactiemechanismcn. 
Ook in de farmacologie hebben (Q)SAR's een belang¬ 
rijke invloed gehad op de ontwikkeling van effectiev¬ 
ere geneesmiddelen, terwijl nieuwe pesticiden tegen¬ 
woordig ontwikkeld worden m.b.v. de computer. De 
voordelen bij deze laatste twee voorbeelden zijn: 
- De kans op een "hit" is grolcr. Er hoeven niet meer 

grote aantallen verbindingen gesynthetiseerd te 
worden om een effectieve stof te vinden. Op grond 
van een structuur-activiteitsrelatie die gevonden is 
voor een congenerc groep kan een "gefundeerde" 
keuze gemaakt worden van te synthetiseren verbin¬ 
dingen met een bepaalde, gewenste activiteit. 

- De kans dat een actieve verbinding gemist wordt, is 
kleiner. 

- Bestudering van verbindingen die niet passen in de 
opgestelde structuur-activiteitsrelatie, kan leiden tot 
een beter inzicht in het werkingsmechanisme op mo¬ 
leculair niveau. 

In de moleculaire benadering van de toxicologie 
ligt het mogelijk toxische effect van een verbinding 
uiteindelijk opgesloten in de chemische structuur van 
een verbinding. Het gebruik van sinictuw-activitciisrc-
latics in de toxicologie /DU, op het eerste gc/icht, op 

dezelfde wijze als in de farmacologie of de agroche-
mie succesvol kunnen zijn. De vraagstelling in de 
toxicologie is echter wezenlijk anders: wordt in de 
farmacologie en de agrochemic geprobeerd een 
verbinding te vinden 0 s : djn.v. een QSAR af te lei¬ 
den) met een gewenste activiteit, in de toxicologie 
probeert men QSAR's te gebruiken bij het voorspellen 
van een activiteit (lees: bijv. acute toxiciteit, carcino¬ 
geniteit, mutageniteit, biologische afbreekbaarheid) 
van een bepi-'.de verbinding. In de toxicologie kunnen 
QSAR's pogingen zijn om een "gefundeerde" uits¬ 
praak te doen over de toxiciteit van duizenden milieu-
contaminanten waarvan geen toxiciteitsgegevens bek¬ 
end zijn. QSAR's kunnen ook gebruikt worden bij de 
bestudering van (structuur)factoren die belangrijk zijn 
voTT de toxische activiteit. 

Materialen en methoden 

Voor het opstellen van een QSAR zijn nodig: 
- Structuurdescriptorcn, d.w.z. parameters die een 

waarde toekennen aan een structuurelement. 
- Activiteiten, bijv. gegevens over acute toxiciteit 

(LDy,), mutageniteit (aantal revertanten per plaat) of 
biologische afbreekbaarheid. 

Slructuwrdescriploren 

Structuurdscriptoren kunnen ingedeeld worden in een 
aantal categorieën: 
1. Interactieparameters. 
Deze parameters beschrijven de intcrmolcculairc inter¬ 
acties (substraat-enzym, loxicon-reccptor, substraat-
transporteiwit etc). 

2. Quantummechanische parameters. 
Quantummechanischc berekeningen leveren ener¬ 
gieën (bijv. van moleculaire orbitalcn, conformaties), 
atoomladingen, clcctrische dipoolmomcntcn etc. 

3. Lineaire vrijc-encrgic-paramelers. 
Dit zijn rcactickinclische parameters. Er vindt vaak 
een onderverdeling plaats in clcctronischc (Hammctt o-
waardc, chemische verschuiving in het NMR spec¬ 
trum (J), UV- en IR- absorptiefrequenties), sterischc 
(Taft-Es waarde, STERIMOL) en hydrofobische (log 
P, %) descriptoren. 

4. Topologische pameters. 
Deze parameters beschrijven de ordening van atomen 
in moleculen (x) of de aan/afwezighcid van substruc¬ 
tures 
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Een andere manier om descriptoren in te delen 
gaat uit van de verschillende fasen die het uiteindelijke 
toxische effect bepalen: 
1 .blootstellingsfase. 
2.toxicokinetische fase (opname, verdeling, metabolis¬ 

me, uitscheiding). 
3.toxicodynamische fase (toxicon-doelwit-interactie, 

toxische respons). 

Descriptoren voor de blooisiellingsfase zijn bijv. stabili-
teitsparameters. De toxicokinetische fase kan beschre¬ 
ven worden met parameters die bijv. de lipofilicitcit, de 
ionisatiegraad, de kinetiek, electrische effecten, stcri-
sche effecten, eiwitbinding, conformatie, grootte en 
vorm beschrijven. De toxicodynamische fase is lastig 
te bestuderen. Niettemin komen langzamerhand be¬ 
schrijvende structuurparameters beschikbaar. Deze 
parameters pogen Slibprocessen te beschrijven zoals 
binding &an het doelwit-orgaan (de doelwit-receptor), 
conformatieverandcringen van de receptor, c.q. het 
ligand, en signaaltransmissie. 

Om tot een goede keuze van structuurdescriptoren 
te komen, is het wenselijk dat er iets bekend is over 
het werkingsmechanisme van de toxiciteit van de te 
onderzoeken groep verbindingen. In principe kan op 
twee manieren te werk worden gegaan: 

In de heuristische aanpak kan een aantal fasen 
worden onderscheiden: 
1. Classificering van verbindingen. 
De te onderzoek verbindingen worden geclassificeerd 
volgens structuur en functie, bijv. aromatische aminen, 
gehalogcnccrdc koolwaterstoffen. 
2. Opzetten gegevensbestand. 
Van de te onderzoeken verbindingen worden zoveel 
mogelijk descriptoren verzameld (gemeten of bere¬ 
kend) en de biologische activiteit gemeten. 
3. Opstellen QSAR. 
Met behulp van een computerprogramma wordt gepro¬ 
beerd de biologische activiteit te correleren aan één of 
meer descriptoren. 
4. Evaluatie QSAR. 
De onder 3. gevonden QSAR wordt kritisch geëvalu¬ 
eerd: voor verbindingen die niet correleren wordt een 
verklaring gezocht, etc. Eventueel wordt de QSAR bij¬ 
gesteld. 

Het voordeel van deze heuristische aanpak is dat het 
mechanisme van de biologische activiteit op molecu¬ 
lair niveau niet bekend hoeft te zijn. Indien er een cor¬ 
relatie gevonden wordt, kan dit de onderzoeker zelfs 
op het spoor zetten van het mechanisme. Het grote 
aantal mogelijke descriptoren die bepaald moeten 
worden, betekent een belangrijk nadeel. 

De mechanistische benadering vormt een tweede aan¬ 
pak: 

1. Classificering van verbindingen. 
Deel de te onderzoeken verbindingen in naar structuur 
en functie, bijv. aromatische aminen, gehalogeneerde 
koolwaterstoffen. 
2. Voorlopig gegevensbestand. 
Kies een beperkt aantal verbindingen voor uitgebreide 
testen, bijv. acute toxiciteit, mutageniteit, carcinogeni-
teit, resistentie tegen chemische en biologische af¬ 
braak. 
3. Mechanistische studies. 
Kies een beperkt aantal verbindingen die gescreend 
zijn op verschillende schadelijke werkingen voor diep¬ 
gaande mechanistische studies, bijv. degradatiemecha¬ 
nisme, specifieke toxiciteit. 
4. Selectie van dcscriptoreTi. 
Gebruik de inzichten die verkregen zijn voor een 
beperkt aantal verbindingen om een aantal geschikte 
descriptoren te identificeren en te kiezen. 
5. Screening. 
Bereken of meet deze descriptoren voor een groot 
aantal verbindingen met bekende activiteit om te tes¬ 
ten of de gekozen descriptoren correleren met deze 
activiteit. 

Bij een slechte of afwezige correlatie dienen er 
meer mechanistische studies gedaan te worden. Het 
voordeel van deze aanpak is dal er een gefundeerde 
keuze van descriptoren gedaan ken worden. Een 
nadeel is dat het mechanisme (gedeeltelijk) bekend 
moet zijn. 

In de praktijk zal het QSAR-onderzoek vaak een 
combinatie van beide bedoelde benaderingen inhouden. 

Resultaten en discussie 

Met behulp van moleculaire descriptoren is het goed 
mogelijk om fysische eigenschappen van verbindingen 
te voorspellen. Zo kunnen de kookpunten van alifati-
sche aminen beschreven worden door een vergelijking 
met alleen topologische descriptoren (r = 0,9949). 

Een relatie tussen tox'cologischc activiteit (A) en 
chcmischlc parameters (hydrofobischc (X y,), clectro-
nischc (X c ) en stcrischc (X s ) descriptoren) zou er in 
het multiparameter model van Hansch (1) als volgt uit 
kunnen zien: 

log t/A = f(Xh) + f(Xc) + f(X$) +...+ constante 

Als hydrofobische descriptor wordt vaak de logaritme 
van de octanoi/watcr-vcgdclingscocfficicnt P geno¬ 
men. P is een goede maat voor de nonspecifieke hy¬ 
drofobe interacties zoals die bijv. voorkomen bij vor¬ 
ming en instandhouding van biologische membranen. 
In waterig milieu hebben lipofiele moleculen (zoals de 
bouwstenen van membranen) de neiging tt aggre¬ 
geren om zodoende het hydrofiele/hydrofobe contact¬ 
oppervlak te minimaliseren. Toevoeging van hijv. cen 
alcohol vermindert het hydrofiele/hydrofobe verschil 
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en zorgt voor een desintegratie van de geaggregeerde 
structuren. Dit gedrag van alcoholen op bijv. membra¬ 
nen kan beschreven v/m Jen (2) door de formule: 

log l/C = alog P + b 

met: C = alcohol concentratie (mol/L), 
P = partiticcoëfficicnt van de alcohol 1-octanol en 
water, a en b zijn constanten. 

Dezelfde vergelijking met andere constanten a en 
b gaat ook op voor de toxiciteit van alcoholen voor kat¬ 
ten, uitgedrukt als LDI0O(3): 

logl /C=l,061ogP + 137 

met: r = 0,99 
Er werd geen correlatie gevonden tussen de orale 

LD»-waarde bij ratten en logP-waarden voor fenolen 
benzeenderivaten (4) (correlatiecoëfficiënt resp. 0,03 
en 035). Wanneer echter ook topologische (en elektro¬ 
nische) descriptoren meegenomen werden, bleek er 
wel een correlatie gevonden te worden. 

Voor fenoldcrivaien: 

log LD = -0,061 X 

met: r = 0,82 

Voor benzeenderivaten: 

log LD = -0,70°Xv+ 0,57'Xv+ 0 ,85V- 0,04.Slog P - 0,25E« + 3,67 

met: r = 0,88 

In deze vergelijkingen zijn°x*. 'x* en zz4 topologische 
descriptoren en is o cen clectronische descriptor. 

Dit laatste voorbeeld beschrijft de heuristische aan-
pak. 

De opstelling var cen structuur-activiteitsrelatie 
die de carcinogeniteit/mutageniteit van aromatische 
aminen beschrijft, is een voorbeeld van de mechanisti¬ 
sche aanpak: het gepostuleerde mechanisme van de 
genotoxiciteit van aromatische aminen beschrijft arybii-
ircnium-ioncn als ultiem carcinogene deeltjes. Descrip¬ 
toren dia een beschrijving geven van de reactiviteit, 
stabiliteit, vormingskinetiek etc. van deze ionen zullen 
in de mechanistische aanpak vertegenwoordigd moe¬ 
ten zijn in een (Q)SAR. De mate waarin een concurre¬ 
rende detoxificatie-reactic optreedt is een andere be¬ 
langrijke factor die weerspiegeld moet worden in een 
(Q)SAR. 
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Cadmium in groenten uit volkstuintjes: een zure kwestie! 

CELLEN, J.J.G.KLEST 

Inleiding 

In de tweede helft van 1988 raakten Inspectie-ondcr-
roek en Milicu-ongcvallcndicnst (IEM) en het Labora¬ 
torium voor Analytisch Residu-onderzoek (ARO) be¬ 
trokken bij een probleem van groenten uit volkstuin¬ 
tjes waarin bij metingen sterk verhoogde gehalten aan 
cadmium waren aangetoond, terwijl geen sprake was 
van een verhoogd cadmiumgehalte in de bodem. 

De voorgeschiedenis was als volgt: In verband 
met uitbreidingsplannen lie; de gemeente Kamcrik cr.i-
ge jaren geleden bodemmonsters analyseren op onder 
andere loodgehaltc. Dit onderzoek leverde relatief 
hoge gehalten op. waarbij een verband werd vermoed 
met in het verleden op grote schaal in de omgeving 
gestort huisvuil afkomstig uit Amsterdam en Den 
Haag. Omdat in de nabijheid een volkstuinencomplcx 
is gelegen waar voornamelijk groenten worden ge¬ 
teeld, liet de gemeente in 1987 een aantal monsters 
sla, andijvie en bijbehorende bodemmonsters uit deze 
tuinen analyseren op gehalten aan lood en cadmium. 
In een aantal van deze monsters werden hoge cadmi-
umgehahen aangetroffen, zelfs hoger dan krachtens de 
Regeling nonnen zware metalen (Warenwet) is toege¬ 
staan in deze groenten. De gemeten cadmiumgchaltcn 
in de grondnionsters waren normaal voor het betref¬ 
fende type bodem. De instantie die de analyses van de 
groenten had verricht bleek echter achteraf niet te 
kunnen instaan voor de juistheid van de analyseresul¬ 
taten, waardoor de waarde van het onderzoek twij¬ 
felachtig werd. 

Overleg tussen de gemeente Kamcrik, de provin¬ 
cie Utrecht (afdeling bodembeheer), HIMH, R1MH-
Utrcchl, Grontmij en het RIVM leidde tot de conclusie 
dat nader onderzoek gewenst was. Op verzoek van de 
provincie Utrecht stelde Grontmij een onderzoeksplan 
op waarin procfpcrcclcn op verschillende wijzen zou¬ 
den worden bemest en behandeld, waarna daarop 
diverse groenten zouden worden geteeld die tenslotte 
geanalyseerd zouden worden. Na overleg met de be¬ 
trokken instanties wert! echter besloten in eerste in¬ 
stantie een minder omvangrijk oriënterend onderzoek 
Ie doen. 

Bemonstering 

Door Grontmij werd begin juli 1988 in elk van 10 per¬ 
celen een monster andijvie en een grnmlmonsicr ge¬ 
trokken. De monsters werden overgebracht naar het 
Bcdrijfslaboratorium voor Grond- en Gcwasondcrzock 
te Oosterbcck voor onderzoek op cadmium en lood, 
terwijl van de bodemmonsters tevens de pH-KCI dien¬ 
de te worden bepaald. 

Op verzoek van de RIMHUtrechl weid op 5 van 
de 10 percelen een extra monster andijvie getrokken. 
Deze monsters werden afgeleverd bij het RIVM opdat 
ARO deze zou analyseren als contra-expertise op de 
door Oosterbeek verkregen meetresultaten. Op aan¬ 
drang van de betrokken analytisch-chcmici werd 
echter besloten deze monsters voorlopig builen be¬ 
schouwing te laten en Ier verificatie van de meetresul¬ 
taten van Oosterbeek door ARO dcelportics te laten 
analyseren van alle 10 door Oosterbeek gedroogde en 
gehomogeniseerde monsters andijvie. 

De resultaten van de analyses (zie: Resultaten en 
discussie) vormden aanleiding om nog een tweede se¬ 
rie monsters te nemen en daarbij ook andere groenten 
dan andijvie .e betrekken. Deze tweede bemonstering 
werd verricht door IEM (RIVM) in de tweede helft 
van oktober 1988. Daarbij werden op 8 verschillende 
percelen in totaal 6 monsters andijvie. 6 monsters rode 
bieten, 6 monsters wortelen, 3 monsters koolraap en 2 
monsters kuolscWerij getrokken. Voorts werden per 
perceel twee bodemmonsters genomen, één voor en 
een achter op het perceel, op een diepte van ca. 10 
cm. De monsters werden grotendeels genomen op an¬ 
dere percelen dan die bemonsterd in juli. Begrijpelij¬ 
kerwijs vormde zo Iaat in het seizoen het al dan niet 
nog aanwezig zijn van de gewenste groenten een be¬ 
langrijke beperking van de keuzemogelijkheid uit de 
percelen. 

Betrokken laboratoria en analyliscft-chemi.tch onder¬ 
zoek 

Alle monsters, getrokken in juli (andijvie en bodem) 
zijn geanalyseerd in Oosterbcck, terwijl de andijvie-
monsters tevens zijn geanalyseerd door ARO. De ana¬ 
lyses van de monsters getrokken in oktober zijn 
volledig en uitsluitend uitgevoerd door RIVM-laborato-
ria: ARO analyseerde alle gcwasmonslcrs op cad¬ 
mium en lood; het Laboratorium voor Anorganische 
Chemie (LAC) bepaalde cadmium en lood in de 
bodemmonsters; het Laboratorium v o r Bodem- ca 
Grondwatcrondcrzock (LBG) bepaalde de pH-KCI 
van de bodemmonsters. 

In Oosterbcck zijn de andijvic-monslcrs gewassen 
mei demi-water en vervolgens gesneden, gedroogd en 
gehomogeniseerd. Zowel de gedroogde groenlcmon-
sters als de grondmonslcrs werden geëxtraheerd met 
heet 3M zoutzuur, en in de extracten werden cad¬ 
mium en lood gemeten met vlam-AAS. De pH-KCI in 
de bodemmonsters is bepaald volgens ontwerpnorm 
NEN 5750 "Bcpali-. van de pH in grondmonslcrs". 
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Bij ARO zijn de groentcmonstcrs gewassen, zono¬ 
dig geschild en nogmaals gewassen met leidingwater. 
Vervolgens is het produkt fijngesneden, gevriesdroogd 
en gemalen. De homogene poeders zijn met salpeter-
zuur m een drukvat gedestrucerd, waarna cadmium en 
lood zijn gemeten met grafietovcn-AAS met matrix-
modificatie en Zeenun-achtergrondcotrectie (1). 

Het LAC bepaalde cadmium en lood in de grond-
monsiers door deze te drogen, vervolgens ie de-
strucren met een mengsel van zoutzuur en salpeter-
zuur en na vcniunnen te meien met vlam-AAS. 

Door LBG werd de pH-KCl. evenals in Ooster¬ 
beek, gemeten volgens ontwerpnorm NEN 5750 
'Bepaling van de pH in grondmonsters". 

Resultaten en discussie 

Betrouwbaarheid van de analyseresultaten 
Alleen de 10 andijvic-monsters getrokken in juli 1988 
zijn ter onderlinge verificatie van de resultaten door 
twee laboratoria geanalyseerd: Oosterbeek en ARO. 
Voor cadmium bleek er een uitstekende overeenkomst 
te bestaan tussen de resultaten van beide laboratoria; 
het gemiddelde gehalte van de 10 monsters gemeten 
door Oosterbeek was 7% hoger dan gemeten door 

ARO en het grootste verschil voor eenzelfde monster 
gemeten door beide laboratoria bedroeg 13%. Voor 
lood was de overecnstet..ming minder goed. Over de 
hele linie vond ARO wat lagere gehalten dan Ooster-
beck. gemiddeld 23% lager. Vergeleken met andere 
onderzoeken waarbij toodgehahen worden gemeten is 
dit resultaat alkszins bevredigend. 

De meetwaarden voor de pH-KCI en voor de ge¬ 
halten kan cadmium en lood in de bodemmonsters 
(vgl. tabel 1 en 2) liggen onafhankelijk van het labora¬ 
torium dat ze bepaalde in eenzelfde traject Er is 
daarom geen reden om aan ie nemen dat er een sys¬ 
tematisch verschil bestaat tussen meetresultaten van 
de betrokken laboratoria-

Meetwaarden in gewas- en bodemmonsters 
De resultaten van de op verschillende dal» getrokken 
monsters zijn gezamenlijk weergegeven in de tabellen 
1 en 2. De resultaten van de laatste monsterneming 
(21-10-1988) zijn vetgedrukt weergegeven. Bij een na¬ 
dere beschouwing van deze tabellen valt een aantal as¬ 
pecten op: 
- de spreiding in de loodgehalten m de bodemmon¬ 

sters is gering: een bereik van 110-200 mg/kg, dat 
wil zeggen minder dan een factor twee verschil lus¬ 
sen de hoogste en de laagste waarde 

Tabell 

Volkstuintjes in Kamerik: pil-waarde van de bodem en gehalten aan cadmium in de bodem en in groenten 

perceel 
nummer 

datum 
bemonstering 

pH-KCl* 
bodem 

Cd-gehalte* 
in bodem 

Cd-gehaltcn in groenten (mg/kg vers produkt) 
andijvie rode bieten wortelen koolraap knolscldcrij 

1 
2 
3 
4 

9\ 
H i 
2 
16 
19 
19 
23 
23 
26 
27B 
31 
31 
33 
34 

881021 
880711 
880711 
880711 
881021 
880711 
880711 
881021 
880711 
881021 
880711 
881021 
881021 
880711 
880711 
881021 
880711 
881021 

5,4 
4,0 
4,7 
4,8 
3,7 
4,1 
4,0 
4,7 
5,6 
5,4 
5,8 
. 
4.3 
4,3 
4,3 
4,6 
4,2 

0,6 
1.0 
0,8 
0,7 
Ofi 

<0.5 
0,6 
o* 
0,7 
. 
0.6 
0,5 
0,6 
0.7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,8 

0,046 
0,030 
0,130 
0,100 
0,090 
0,210 
0,110 
0,300 
0,031 

0.028 
0,042 
. 
0,081 
0,150 
0,072 
0,140 
0,180 

0,110 
-
-
-
0,130 
-
-
0,190 
-

0,054 
0,023 
-

0,037 
-
-
-

-
-
0,057 
-

-
0,020 
0,027 
-

0,100 
-
0,062 

0,007 
-
-
-

-
-
-
-

-
0,004 

-
-
0,012 
-

-
-
-
-
• 

-

-

-

-

0,12 
-
-
0,077 
-
-

-

* op 881021 zijn per bemonsterd perceel 2 bodemmonsters genomen, één voor en één achter op hel perceel; 
de waarden voor de pH en het Cd-gchaltc zijn de gemiddelde waarden van deze twee monsters. Cd-gchaltcn 
in de bodem zijn in mg/kg droge stof. 

- geen monster beschikbaar 

L,, 
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Tabel2 

Volkstuintjes in Kamerik: pH-waarde van de bodem en gehalten aan lood in de bodem en in groenten 

| perceel datum 
bemonstering 

pH-KCl* 
bodem 

Pb-gchallc* Pb-gehalten in groenten (mg/kg vers produkl) 
in bodem andijvie rode bieten wortelen koolraap knolscldcrij 

1 
2 
3 
4 
9A 
10B 
12 
16 
19 
19 
23 
23 
26 
27B 
31 
31 
33 
34 

881021 
880711 
880711 
880711 

881021 
880711 
880711 

881021 
880711 

881021 
880711 

881021 

881021 
88G711 

880711 

881021 
880711 

881021 

5.4 
4,0 
4.7 
4y8 
3.7 
4.1 
4,0 
4.7 
5,6 
5,4 
5,8 
-
43 
43 
43 
4,6 
4,2 

144 
180 
180 
160 
160 
110 
140 
200 
150 
. 
120 
170 
150 
160 
150 
120 
160 
150 

0,038 
0,130 
0350 
0,130 
0,060 
0.15O 
0,085 
0,069 
0,110 
. 
0.120 
0,064 
. 
0,130 
0,160 
0,035 
0.120 
0,056 

0,017 

-
-
0,025 
-
-
0,084 
-

-
0,019 
0,010 
-

-
0,032 

0,057 
-
-
-

-
-
0,110 

-
-
0,029 
0,027 
. 
-
0,098 
-
0,140 

0,005 

0,013 

* op 881021 zijn per bemonsterd perceel 2 bodemmonsters genomen, één voor en één achter op hel pcrccci; 
de waarden voor de pH en het loodgehalte zijn de gemiddelde waarden van deze twee monsters. Loodgchal-
tcn in de bodem zijn in mg/kg droge stof. 

- geen monster aanwezig 

0,009 

0,026 

- hetzelfde geldt voor de cadmiumgchaltcn in de bo¬ 
dem: een bereik van < 0,5-1 mg/kg 

- de spreiding in de Ioodgchaltcn in de groentcmon-
sters is groot: bij andijvie cen bereik van 0,035-0,35 
mg/kg, dat wil zeggen een factor 10 verschil tussen 
de hoogste en de laagste waarde 

- hetzelfde geldt voor de cadmiumgchaltcn in de 
groentcmonsters: bij andijvie een bereik van 0,028-
030 mg/kg, dat wil zeggen eveneens ruim een fac¬ 
tor 10 verschil 

- er blijkt geen enkele relatie te bestaan tussen de ge¬ 
halten aan cadmium en lood in de bodemmonsters 
en de gehalten aan deze elementen in de groenten 
(vooral andijvie) van de corresponderende percelen. 

Vergelijken van de gegevens in de tabellen met litcra-
tuurwaarden, "normale" waarden en wettelijke eisen/ 
normen levert de volgende informatie op: 
- de cadmiumgehaltcn in de bodemmonsters zijn re¬ 

latief laag tol normaal voor dit type grond (klci/-
veengrond), namelijk rond de A-waardc (ge¬ 
middelde achtergrondwaarde) zoals geformuleerd 
door VROM in de Leidraad Bcxlcmsancring, juli 
1983 (zie ook rcf. 2) 

- de loodgehalicn in de bodemmonsters zijn aan de 
hoge kant, namelijk rond de B-waarde (toetsings¬ 
waarde voor (nader) onderzoek); VROM, Leidraad 
Bodemsanering, juli 1983 

- geen enkel groentcmonster bevat cen hoger loodge¬ 
halte dan krachtens de Regeling nornen zware me¬ 
talen (Warenwet) is toegestaan, namelijk andijvie 
0,5 mg/kg, rode bieten en wortelen 0,3 mg/kg; voor 
koolraap en knolscldcrij zijn geen limieten van kracht 

- twee van de 16 monsters andijvie en 3 van de 6 
monsters rode bieten bevatten meer cadmium dan 
de Warenwet toestaat, namelijk resp. maximaal 0,2 
en 0,1 mgAg; de monsters wortelen blijven alle 6 
beneden de norm van 0,2 mg/kg; voor koolraap en 
knolscldcrij zijn geen limieten van kracht 

- de gemiddelde cadmiumgchaltcn in andijvie en rode 
bieten alsmede het gemiddelde loodgchalte in andij¬ 
vie zijn ongeveer een factor 5 keer /o hoog als bij 
een recent onderzoek gemiddeld werd gemeten in 
monsters van deze groenten uit de handel (3,4). 

De merkwaardige voorlopige conclusie is derhalve dat 
in groenten, voornamelijk andijvie, geteeld op grond 
met een relatief laag cadmiumgchaltc en enigszins ver-
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hoogd loodgehalte, sterk verhoogde gehalten aan cad¬ 
mium voorkomen, en eveneens verhoogde loodgchal-
tcn. Een aspect dat tot nu toe builen beschouwing is 
gebleven is de pH-waarde van de bodem. Uit tabel 1 
Wijkt dat er een duidelijk verband bestazt tussen de bo¬ 
dem pH en het cadmiumgchaltc in de groente: een la¬ 
ge pH gaal samen met een hoog cadmiumgchaltc in 
andijvie, en zeer waarschijnlijk geldt dit ook voor rode 
bieten. In figuur 1 is dit ter verduidelijking grafisch 

De gemeten pH-KG waarden zijn overigens zeer 
laag te noemen. Voor een verantwoord tuinbouwkun-
dig gebruik zouden deze waarden bij voorkeur 5,5 of 
hoger moeten zijn en in elk geval hoger dan 5,0 (5). 
Van de 16 geanalyseerde bodemmonsters hebben er 
slechts 4 een pH-KCl hoger dan 5,0. Uit de literatuur 
(2,5) is bekend dat de opneming van cadmium uit de 
grond door gewassen sterk kan toenemen als de pH 
daalt. Daarbij spelen zowel de aard van de bodem als 
van het gewas een rol, maar voor bladgroenten geldt 
dit vrij algemeen. Dit stemt geheel overeen met de 
door ons gevonden resultaten. 

In figuur 1 zijn twee punten verbonden met een pijl 
voorzien van een vraagteken. Op he: betreffende per¬ 
ceel (nr. 19) bleek een groot verschil te zijn lussen de 
pH van de bodemmonsters vóór en achter op hel per¬ 
ceel genomen, namelijk 4,7 en 6,4. In het bodemmon¬ 
ster genomen in juli werd een pH-KCl van 4,7 geme¬ 
ten. Het andijviemonster van dit perceel had een laag 
cadmiumgehalte (0,031 mg/kg); de bij dit monster be¬ 
horende pH-KCl is echter onzeker. 

Figuur 1 

Volkstuintjes Kamerik: relatie pll-KCl in de grond en 
Cd-gehalte in andijvie (vglkg verse waar) 

In figuur 1 is een verticale en een horizontale 
onderbroken lijn getrokken; de pH-KCl waarden zou¬ 
den rechts van de verticale lijn moeten liggen. De hori¬ 
zontale lijn correspondeert met een cadmiumgehalte 
van 0,1 mgAg verse waar. In de Warenwet is voor 
een aantal groenten (sla, andijvie, spinazic, prei en 
peen) een limiet van 0.2 mg/kg cadmium gesteld, voor 
andere groenten geldt een limiet van 0,1 mg/kg. Uit 
een recente inventarisatie van de groenteconsumptie 
door volkstuinders (6) is gebleken dat volkstuinders en 
hun gezinsleden gemiddeld per dag meer groente eten 
dan de doorsnee ncderlandcr en dat een groot deel 
daarvan uil eigen tuin afkomstig is. Uitgaande van 
deze consumptiecijfers en aannemend dat groenten 
van eigen teelt zoveel cadmium bevatten als de 
Warenwet maximaal toestaat, kan geconcludeerd 
worden dat volkstuinders en hun gezinsleden de door 
de WHO/FAO vastgestelde voorlopige grenswaarde 
voor de inname van cadmium (420 pg/week voor een 
persoon van 60 kg) kunnen overschrijden (7). In dit 
verband lijkt het zinvol om voor alle groenten door 
volks- en moestuinders voor eigen gebruik geteeld een 
adviesnorm ie stellen van 0,1 mg/Vg voor cadmium 
'7). Om deze reden is de horizontale lijn in figuur 1 bij 
dit niveau geplaatst. 

De getrokken kromme in figuur 1 geeft de expo¬ 
nentiële curve weer, berekend uit de data-puntcn. Uit 
de figuur blijkt, dat in het bestudeerde volkstuincom¬ 
plex bij een pH-KCl hoger dan 5 de bepleite advies¬ 
norm voor cadmium in groenten niet wordt overschre¬ 
den. Het lijkt dus zaak om maatregelen te adviseren 
diz de pH verhogen. Door natuurlijke processen zoals 
uitspocling van kalk en vertering van organisch mate¬ 
riaal daalt de pH van cultuurgronden. Dit effect kan 
worden tegengegaan door geregeld te bckalkcn. Door 
de provincie Utrecht en RIMH-Utrccht is dan ook ge¬ 
adviseerd aan de betrokken tuinders om te gaan bc¬ 
kalkcn en daarmee door te gaan tot de pH een accep¬ 
tabele waarde heeft bereikt. Voortgezet onderzoek in 
de toekomst zal moeten uitwijzen of dit inderdaad ook 
het gewenste gevolg heeft op de cadmiumgchaltcn in 
groenten. Blijkens informatie van deskundigen (5,7) en 
van particulieren schijnt het geregeld bckalkcn van 
volkstuintjes niet gebruikelijk te zijn. Dit zou kunnen 
betekenen dat het in Kamerik gesignaleerde pro¬ 
bleem - geen bodemverontreiniging met cadmium en 
toch onaanvaardbaar hoge gehalten in groenten - een 
veel wijder verbreid prcblccm is (8). Om deze reden is 
dc/c problematiek ook onder de aandacht gebracht 
van het Algemeen Verbond van Vokstuindcrs in Ne¬ 
derland (AVVN). 

Ten aan/icn van lood zijn er nog enkele vraagte¬ 
kens. Uit tabel 2 blijkt, zoals reeds eerder gezegd, dat 
er geen relatie bestaat tussen de loodgchaltcn in de bo¬ 
dem en die in de groenten. Anders dan bij cadmium 
blijkt er ook geen relatie te bestaan tussen de pH in de 
bodem en het loodgehalte in de groenten. Dit is niet on¬ 
verwacht omdat besmetting van gewassen met lood 
voornamelijk plaatsvindt door depositie vanuit de lucht 
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en minder door opneming vanuit de bodem. Opvallend 
is (tabel 2) dat de monsters andijvie getrokken in okto¬ 
ber 1988 veel lagere loodgehalten hebben dan de mon¬ 
sters getrokken in juli 1988: gemiddeld 0,054 en 0,15 
mg/kg; zelfs is er geen overlap tussen de gehalten van 
de twee series monsters. Bij cadmium is er geen ver¬ 
schil tussen de gehalten van beide series (gemiddeld 
0,12 resp. 0.10 mg/kg). Dit deed de vraag rijzen of dit 
verschil in loodgehalte veroorzaakt kon zijn door ver¬ 
schillen in de procedures van wassen, drogen en ho¬ 
mogeniseren van de monsters in Oosterbeek en door 
ARO. Daarom zijn de Z extra monsters andijvie, ge¬ 
trokken in juli 1988 en zonder enige verdere bewer¬ 
king, bij ARO bij -20° C bewaard, ontdooid, gewassen, 
gevriesdroogd, gemalen en geanalyseerd op cadmium 
en lood confonn de gebruikelijke procedures. Daarbij 
werden zowel voor cadmium als voor lood gehalten 
gevonden die geheel overeenstemden met die van de 
andere 10 monsters getrokken in juli. Dit betekent dat 
het verschil in loodgehalte nissen de twee series mon¬ 
sters andij* ' toe te schrijven is aan verschillen in 
voorbewer de laboratoria, maar dat de eerste 
serie mor. ., eent een veel hoger loodgehahe heeft 
dan de tv/eede serie. De oorzaak van dit verschil in 
loodgehalten is onduidelijk, maar zou mogelijk kunnen 
samenhangen met verschillen in weersomstandighe¬ 
den voorafgaand aan de beide bemonsteringen: in re¬ 
latief droge perioden zal meer bodcmmateriaal op de 
planten terecht kunnen komen, resulterend in een ver¬ 
hoogde loodopnetning. 
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Onderzoek naar het voorkomen van een aantal polaire bestrijdingsmiddelen in 
regenwater 

P.VAN ZOONEN, E.BUUSMAN, A.P.J.M. DE JONG 

Inleiding 

In 1988 bleek, onder andere naar aanleiding van de 
"bentazon affaire" (1,2), dat het vóórkomen van met 
name de polaire bestrijdingmiddelen in het nedcr-
landse drink- en regenwater nader inventariserend 
onderzoek behoefde. De directe aanleiding tot het 
starten van het hier beschreven onderzoek was de 
bekendmaking door het laboratorium van de Gemeen¬ 
tewaterleidingen te Amsterdam dat in het in Heem¬ 
stede opgevangen regenwater ca. 0,15 ng/1 van het 
herbicide bentazon was aangetoond (2). In het licht 
van de norm voor dit soort stoffen in drinkwater (0,1 
ug/I) is dit een vrij hoge concentratie. 

Een aantal bestrijdingsmiddelen werd volgens de 
internationale literatuur al eerder in mist- en regenwa¬ 
ter in Europa en in de Verenigde Staten aangetroffen 
(3-6). Een groep bestrijdingsmiddelen die sterk in de 
belangstelling staat wegens het vóórkomen in diverse 
milieucompartimenten zijn de triazinc-herbiciden. Atra-
zine en simazine zijn de meest gebruikte triazines; zij 
worden evenals bentazon toegepast als onkruidbestrij¬ 
dingsmiddel, o.a. in de maïsteek. Het grootste gebruik 
vindt plaats in het voorjaar. Andere bestrijdingsmidde¬ 
len die incidenteel in regenwater en mist zijn aange¬ 
toond zijn metolachloor, mclazachloor, een aantal 
organofosforpesticiden en sommige chloorfcnoxyherbi¬ 
ciden. 

Het laboratorium voor Luchtonderzoek beschikt al 
geruime tijd over een Landelijk Meetnet Regenwatcr-
samenslelling (LMR). In het kader van deze activiteit 
werd gedurende langere tijd gemeten aan organo-
chloor-bestrijdingsmiddelen, polychloorbifcnylen 
(PCB's), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK's) en een groot aantal anorganische parameters. 

Aangezien geen gegevens over het vóórkomen en 
de variatie in concentraties van de hierboven genoem¬ 
de stoffen in het nederlaridsc regenwater beschikbaar 
waren, werd een verkennend onderzoek gestart. Het 
onderzoek was primair bedoeld om een indicatie te 
krijgen over de mate waarin polaire bestrijdingsmid¬ 
delen vóórkomen in het nederlandse regenwater, 
waarbij de aandacht in eerste instantie gericht werd 
op de bestrijdingsmiddelen bentazon, atrazinc, sima¬ 
zine, metolachloor en mclazachloor. De keuze voor 
deze stoffen werd mede bepaald door het feit dat ze 
zeer actueel zijn in het kader van de bcstrijdingsmiddc-
lenproblcmatiek in de drinkwatervoorziening, 

Het hier gepresenteerde onderzoek werd uitgc 
voerd in het kader van het ad-hoc inspecticondcrzock 
t.b.v. de Hoofdinspectie voor de Milieuhygiëne. 

Uitvoering van het onderzoek 

De onderzoeksperiode liep van mei t/m oktober 1988; 
het onderzoek werd uitgevoerd op 6 lokaties van het 
LMR (zie figuur 1). Op deze lokaties werd een aparte 
regenvanger van het open type geïnstalleerd. Bij ge¬ 
bruik van dit vangertype is, in tegenstelling tot de huic 
ige standaardapparatuur in het LMR, beïnvloedint, 
door droge depositie niet uit te sluiten (7). 

De gebruikte regenvanger bestaat uit een poly-
theen trechter ( $ =22 cm) die is verbonden met een 
polytheen verzamel fles met een inhoud van S liter. De 
opvaiighoogte van de trcchteroper:ng is ca. 1,50 bo¬ 
ven het maaiveld. De verzamel fles bevindt zich in een 
kunststofbehuizing en is zodoende afgeschermd van 
lichtinvloeden. De monstemameduur bedroeg 1 maand. 

Het hier beschreven onderzoek moest onder een 
zekere tijdsdruk worden gestart en droeg een inventa¬ 
riserend karakter. Het was (nog) niet mogelijk een 
meer uitgebreid onderzoek te doen naar merites van 
de toegepaste monstemametechniek. Initiërend onder¬ 
zoek heeft echter wel aangetoond dat de stabiliteit van 
de te onderzoeken stoffen in oplossing redelijk is, 
aangezien bij een bcwaarprocf in de monstervatcn 
geen noemenswaardig verloop in de concentratie 

Figuur 1 

Meetlokaties voor monstername regenwater. 
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weid waargenomen (< 5% per twee weken op een 
niveau van 1 ppb). 

De lokatics zijn zodanig gekozen dat een gelijk¬ 
matige spreiding over Nederland werd verkregen. 
Drie van de zes lokaties, nl. Eibergen, Huijbergen en 
Leiduin, bevinden zich op terreinen van drinkwaterwin-
ningsbedrijven; de overige drie, te weten Wieringer-
werf, Vredcpecl en Kloostcrburen, op terreinen van 
landbouwproefoedrijven. De lokaties Eibergen en Vre-
depeel zijn mede geselecteerd, omdat deze meetpunt¬ 
en liggen in gebieden waar naar verwachting veel atra-
zinc en simazine wordt toegepast. Een a priori onder¬ 
zoek naar de geschiktheid van de meetlokaties, met 
name naar de representativiteit voor grotere gebieden, 
heeft in dit stadium van het or.de! zoek niet kunnen 
plaatsvinden. 

Het gaat bij de analyse van bestrijdingsmiddelen in 
regenwater om ultra-sporenanalyses (ppt niveau: 
parts per trillion=l op 1012) met alle complicaties van 
dim. Hierbij komt dat de matrix regenwater voor dit 
type analyses nog betrekkelijk onbekend is. Om deze 
redenen is bevestiging van de analyseresultaten door 
middel van een onafhankelijke techniek noodzakelijk. 
In dit type onderzoek gaat het dan vaak met name om 
bevestiging van de identiteit van het betreffende be¬ 
strijdingsmiddel. Daarom is in dit onderzoek gekozen 
voor de analyse c.q. kwantificering m.b.v. gaschro-
matografie voor de triazincs en vloeistofchromato-
grafie voor bentazon. Na kwantificering volgde beves¬ 
tiging (identificatie) met behulp van gaschromatografie-
massaspectrometrie (GC-MS). 

Omdat bentazon slecht gaschromatografeerbaar is 
zijn de analyses op dit bestrijdingsmiddel uitgevoerd 
met behulp van vloeistofchromatografie (HPLC). Er 
weid gebruik gemaakt van een reeds eerder ontwik¬ 
kelde HPLC-methode voor de bepaling van cyanizine 
en bentazon in suikermaïs (7). Door het gebruik van 
een z.g. kolom-schakel-systeem wordt hierbij het ex¬ 
tract on-line gezuiverd d.m.v. een heart-cut op een 
voorkolom. Met deze methode was het mogelijk om 
bentazon kwantitatief te bepalen tot een niveau van 
0,5 ng/1. Voor het onderzoek in regen- en drinkwater 
is, met het oog op de normstelling voor drinkwater, het 
streven echter gericht op bepalingsgrenzen van 0,01 
ng/1. Door de monstervoorbewerking verder te modifi¬ 
ceren werd de benodigde gevoeligheid bereikt; de 
ZJIC eigenschappen van bentazon maken het mogelijk 
om een groot deel van de andere matmeomponenten 
eerst met hexaan uit het monster te extraheren in ba¬ 
sisch milieu, hierna wordt he! monster aangezuurd en 
met dichloormethaan geëxtraheerd. Het relatief scho¬ 
ne dichloormcthaan-extract wordt nu verder geanaly¬ 
seerd. Om de aanwezigheid van bentazon met behulp 
van GC-MS te bevestigen moet hel molecuul op 
zodanige wijze gemodificeerd worden dat het wél 
gaschromaiografcerbaar wordt. Om dit te bereiken 
werd gebruik gemaakt van een derivatiscringsmetho-
de met behulp van pcntafluorbenzylbromide (PFB-Br). 
Een extra voordeel van het PFB-dcrivaat is dat het 

Figuur 2 

Derivatisering van bentazon 

PFB-bentazon erg gevoelig te meten is m.b.v. elcc-
tronen-invang-negatieve-ionen-chemische-ionisatie 
(ECNICI)-massaspectrometrie. De reactie tussen ben¬ 
tazon en PFB kan gemakkelijk en snel in de vorm van 
een gekatalyseerde twee-fase reactie worden uitge¬ 
voerd. 

Aan een alkalisch water/dichloormethaan systeem 
wordt PFB-BR en een tetraalkylammoniumzout toe¬ 
gevoegd; het aanwezige bentazon wordt nu door het 
quatemaire ammoniumzout naar de organische laag 
getransporteerd en daar vindt de reactie tussen PFB 
en bentazon plaats. 

De identiteit van het derivaat kan dan worden vast¬ 
gesteld aan de hand van het electron-impact (EI) mas¬ 
saspectrum (zie figuur 3a). De molecuulmassa van het 
PFB-bentazon is 420. Onder ECNICI-condities ont¬ 
staat na verlies van de PFB-groep in de ionisatickamcr 
van de massaspectromeler het ion met een massa 
239; dit wordt geïllustreerd in figuur 3b. 

De methode voor atrazine, simazine, mctolachloor 
en metazachloor is een stuk eenvoudiger omdat deze 
stoffen wel direct gaschromatografeerbaar zijn én om¬ 
dat voor deze stoffen een gevoelige en betrekkelijk se¬ 
lectieve detector, de alkaii-vlamionisatie- (A)FID of 
stikstof-fosfor-(NP) detector, beschikbaar is. Voor GC-
MS bevestiging is dan ook geen extra dcrivatiscrings-
stap nodig; om echter de benodigde gevoeligheid te 
halen voor identificatie is nog we! een concentrering 
met een factor 10 noodzakelijk t.o.v. de GC-NPD-be-
paling. In figuur 4 wordt een chromatogram getoond 
van een regenwatcrextract waarin atrazine en sima¬ 
zine aanwezig waren. Bevestiging vond plaats met be¬ 
hulp van positieve chemische lonisatie-massaspcctrom-
ctric (zie figuur 5) waarbij de volgende criteria voor 
identificatie gehanteerd werden: 

1. gelijktijdige respons voor de representatieve ionen 
(m/z,216en218) 

2. intensiteitsverhouding van de pieken bij m/z=216 
en m/z=2l8 moeten liggen binnen het interval van 
2,7 tot 3 3 

3. retentietijd moet overeenkomen met die van een 
standaard. 
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Figuur 3 

Massaspectra van bentazon-PFB. 3a: electron impact 
(El)-massaspectrum. 3b:Electron capture negative ion 

chemical ionisation fECNICI)-spectrum. 
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Figuur 5 

Gaschromatogram van een regenwater-extract op¬ 
genomen met behulp van een Stikstof-Fosfor (NPj-de¬ 

tector in de NP-mode. 
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Figuur 4 

Positieve chemische. ionisalie-(OCI)massaspectrum 
van atrazine. 
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In de monsterperiode zijn totaal 34 monsters ver¬ 
kregen. De gemeten concentraties van bentazon, sima¬ 
zine en atrazine worden, in samengevatte vorm, gepre-
sentee ..! in taoel 1. Een grafische weergave van deze 
gegc ---is is te zien in figuur 6. Uit de gegevens blijkt 
dat vou/ deze stoffen meer aan de helft van de mon¬ 
sters een concentratie beneden de bepaalbaarheids-
£rens van de gebruikte analysemethoden te zien geeft. 
Verder blijkt uit de resultaten dat in de maanden mei 
en juni voor bentazon en in de maanden mei en juli 
voor simazine en atrazine verhoogde concentraties 
voorkwamen. In de maanden september en oktober 
was geen van de stoffen nog aantoonbaar (< 0,01 
Hg/1). De stoffen mctolachloor en mctazachloor wer¬ 
den in geen van de monsters aangetoond boven een 
concentratieniveau van 0,01 ng/1. 

Met globale seizoenverloop is weergegeven in 
figuur 7. Gemiddeld over de gehele waarncmingsperio-
de kan gesteld worden dat de conccntraticniveau's in 
de orde van 0,01 (ig/1 of lager liggen. 
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Tabell 

Vóórkomen van bentazon, simazine en atrazine 
in regenwater in de periode mei tint oktober 1988 

zoals gemeten op 6 lokaties van het Landelijk 
Meetnet Regenwa'ersamenstelling. 

concentrarieklasse 
<0,01* COl-0,10 >0,10 

bentazon 
simazine 
atrazine 

23 
23 
19 

grens van aantoonbaarheid 

11 
10 
9 

Gevonden gehaltes bemazcn, clraiine en simazine in 
regenwater 

=•001 001-0.10 >010 

concent^tieklosse 

Figuur 7 

Verloop van de gehaltes bestrijdingsmiddelen in regen¬ 
water in de tijd. 
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Indien de gegevens in deposilietermen (depositie = 
concentratie x neerslaghoeveelheid) worden be¬ 
schouwd dan blijkt dat in de periode mei t/m juli ver 
hoogde deposities optreden. In mei is dit het gevolg 
van verhoogde concentrities, terwijl in juli dit juist het 
gevolg is van de aanzienlijke neersisghoeveclhedcn. 
Gedurende de onderzoeksperiode (een hs'f jzar) be¬ 
droeg de gemiddelde natte depositieflux van bcr.i ./on 
ca. 1, van simazine 2, en van atrazine 2,5 (ig/m2 maai'). 

Conclusies 

Het onderzoek zoals dat in 1988 heeft plaats gevonden 
had een duidelijk verkennend karakter zowel met be¬ 
trekking tot bepaalde analytisch-chemische aspecten 
als wat betreft de monstemame-procedure. De gepre¬ 
senteerde resultaten kunnen dan ook slechts als indi¬ 
catief worden opgevat. Bovendien is duidelijk gewor¬ 
den dat de situatie bij regenwater ingewikkelder is 'n 
vergelijking met bijv. grond- of oppervlaktewater, mm 
stemame vergt in het algemeen een tijdspanne van 
één of meer «'eken, waarbij het monster al die tijd ia 
het veld blijfL In het kader van de voortzetting van dit 
onderzoek zulien in 1989 een aantal experimenten 
worden verricht om na te gaan hoe monstername, in 
het bijzonder t e behoeve van de bepaling van organi¬ 
sche microveroi.reinigingen, het meest verantwoord 
kan plaats vinden. 

Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan 
nog niet duidelijk aangegeven worden wat de oorzaak 
is van het vóórkomen van deze bestrijdingsmiddelen in 
regenwater. Zeker de oorzaken van de gevonden ver¬ 
hoogde gehaltes in het voorjaar vergen nader onder¬ 
zoek. De vraag of deze waarnemingen veroorzaakt 
worden door toepassing van bestrijdingsmiddelen re¬ 
latief dichtbij te monsterlokalies, dan wel op een veel 
grotere afstand van het monsterpunt, dient beant¬ 
woord te worden. 

Uit een chromatogram, zoals getoond in figuur 5, 
blijkt overduidelijk dat er een relatief groot aantal stof¬ 
fen aanwezig is in regenwater. De gebruikte detector 
is specifiek voor stikstof- en fosfor-houdende verbindin¬ 
gen. Met een minder specifieke detector zullen er 
waarschijnlijk nog veel meer pieken in het chromato¬ 
gram verschijnen. Een wat bredere, meer op identifi¬ 
catie gerichte aanpak, kan meer informatie geven over 
de aard en de hoeveelheid van in regenwater voorko¬ 
mende organische microverontreinigingen. Om in de 
toekomst analylisch-chemisch meer toegerust te zijn 
op de identificatie van tot nu loc nog niet onderkende 
problemen aangaande het vóórkomen van organische 
microverontreinigingen werd mede op verzoek van 
de Hoofdinspectie voor de Milieuhygiëne een project 
"Analytisch-chemisch onderzoek van bestrijdingsmid¬ 
delen in drink- en regenwater" geformuleerd. 
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Calibratie van plan-parallelle ionisatiekamers bij hoog-energetische elektronenstraling 

F.W.WITTKaMPER 

Inleiding 

Kwaliteitsborging met betrekking tot de medische toe¬ 
passing van ioniserende straling is van groot belang 
voor de volksgezondheid. De grootste collectieve stra¬ 
lingsbelasting voor de bevolking, veroorzaakt door 
kunstmatige bronnen, komt vanuit de medische toe¬ 
passingen. Kwaliteitsborging is een belangrijk instru¬ 
ment om reductie van de toegediende dosis te realiser¬ 
en. Ook in de radiotherapie, waar een hoge lokale 
stralingsbelasting (50-70 Gy in de tumor) optreedt, 
speelt de kwaliteitsborging vanuit het volksgezond-
heidsoogpunt een bclanrrijke rol. Enerzijds moet de 
toegediende dosis hoog ge.ioeg zijn om celdood in de 
tumor te realiseren; anderzijds moet schade aan het in¬ 
herent bestraalde gezonde weefsel voorkomen worden. 

Dat kanker een belangrijke factor is in de gezond-
heidsverwachting van de mens blijkt o.a. uit de enkele 
cijfers uit een rapport van de Gezondheidsraad inzake 
de radiotherapie (1). De kankerincidentie in 1980 is ge¬ 
schat op 45800, exclusief huidrarcinoon. De mortalileit 
is momenteel ongeveer 25%. Gebaseerd op leeftijd-
specifieke kankerincidentgegevens en de te verwacht¬ 
en leeftijdsopbouw van de bevolking is de prognose 
voor het jaar 2000 60000 kankcrincidenlics. Of de toe¬ 
name in incidences gecompenseerd kan worden door 
verbeterde behandelingstechnicken wordt sterk betwij¬ 
feld. Verwacht wordt dat in het jaar 2000 1 op de 3 
mensen aan kanker overlijdt. Momenteel komt 50% 
van alle kankerpatiënten voor radiotherapie in aan¬ 
merking. Hiermee is de radiotherapie de belangrijkste 
bchandclingsmodaliteit voor kankerpatiënten. Naast 
curatieve toepassing is veelal voor de ongeneeslijk 
zieke patiënten een zinvolle palliatieve behandeling 
mogelijk. 

Bij het toepassen van straling voor de behandeling 
van tumoren wordt binnen de radiotherapie gestreefd 
naar het toedienen van een zodanige dosis dat het 
gemiddeld aantal overlevende tumorcellcn kleiner is 
dan 1. Daarnaast legt het optreden van complicaties 
bij het bestraalde gezonde weefsel beperkingen op 
aan de dosis. Het belang van kwaliteitsborging en de 
nauwkeurigheid waarmee de geabsorbeerde dosis be¬ 
kend moet zijn wordt bepaald door de steilheden van 
de dosiscffect-curvcn voor tumor-controle en gezond-
wcefsel-compiicatics en de afstand tussen deze cur¬ 
ven. 

Gewenste nauwkeurigheid in de dosimelrie 

Het bepalen van dosis-cffcct-curven bij patiënten is 
niet eenvoudig. Op grond van dierproeven of klinische 
ervaring is een benaderde waarde van de optimale do¬ 

sis bekend. Op ethische gronden is slechts een geringe 
variatie in de dosis mogelijk. Hierdoor zijn doorgaans 
slechts enkele punten van de dosis-effect-curvcn be¬ 
kend. In fig. 1 zijn als voorbeeld een dosis-effect-curve 
van een larynx-tumor en een complicatie-curve voor 
neurologische schade weergegeven. De gestippelde 
lijn geeft de kans op tumor-controle zonder compli¬ 
caties weer. 

Met behulp van mathematische modellen, geldig in 
een beperkt dosisgebied, kunnen klinische gegevens 
toch goed geanalyseerd worden. Dosis-effect-curven 
hebben een vrij lineair verloop tussen de 10% en 75%. 
Bij de analyse van de steilheden wordt dan ook geke¬ 
ken naar de helling van de curven in dit gebied. Hoe¬ 
wel verschillende methoden gebruikt worden om de 
steilheid van de curven uit te drukken zijn deze, uit¬ 
gaande van een lineair verband tussen dosis en effect, 
eenvoudig in elkaar om te rekenen. Als voorbeeld kan 
genoemd worden de genormeerde dosisgradiënt. Deze 
is gedefinieerd als 

— 
T = D * dD 

Dit dimensieloze getal geeft aan de verandering van 
de kans op tumor-controle/gezond weefsel-complicatie 
bij een 1% dosisvariatie. In tabel 1 zijn de genor¬ 
meerde dosisgradiënten van enkele tumoren en weef¬ 
sel-complicaties samengevat. De genoemde getallen 
zijn gemiddelden van data uit de literatuur. 

Figuur J 

Voorbeelden van de dosis-effect-relalies voor tumor¬ 
controle, weefselschade en tumorcontrole zonder 

weefselschade 
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Tabel 1 

Genormeerde dosis-gradiënten voor enkele tumoren 
en schades aan gezond weefsel. De getallen zijn 

gemiddelden van data 

Tumorlokatie 

Larynx 
Nasopharynx 
Blaas 
Hodgkin 

Weefselschade 

Neurologische schade 
Huidschade 
Larynx 
Rectum en blaas 
Myelitis 

Genormeerde dosis-gradiënt 

sa 
1,7 
1.5 
0.6 

5,7 
4,1 
4,1 
23 
13 

Om een uitspraak te kunnen doen welke nauw¬ 
keurigheid in de dosimetrie gewenst is moet de vraag 
beantwoord worden welke variatie in de kans op tu¬ 
mor-controle en normale weefselschade acceptabel is. 
In de literatuur wordt momenteel een variatie van on¬ 
geveer 10% (1 st. dcv.) algemeen aangenomen (2, 3). 
De genormeerde dosisgradiënt voor de meeste tumo¬ 
ren ligt tussen de 1 en 2, waarmee de gewenste nauw¬ 
keurigheid in de toegediende dosis ongeveer 5% (1 st. 
dev.) zal zijn. Echter voor bij.'. een larynx-tumor en en¬ 
kele weefselschades zijn de genormeerde dosisgra¬ 
diënten groter. Daarom wordt dan ook door sommige 
auteurs (3) gesteld dat de gewenste nauwkeurigheid 
ongeveer 3,5% (1 st. dev.) bedraagt. 

Bepaling van de geabsorbeerde dosis 

In de radiotherapie wordt momenteel voornamelijk ge¬ 
bruik gemaakt van Cobalt-60 gammaslralingbronnen 
en lineaire versnellers voor het verkrijgen van mega-
volt-röntgenbundels en -elektronenbundels. Het is ge¬ 
bruikelijk de door de bundels afgegeven dosis per tijds¬ 
eenheid te meten in water. De metingen worden ver¬ 
richt met behulp van kleine ionisatickamers waarmee 
de door direct of indirect ionise-snde straling vrijge¬ 
maakte lading in de luchtholte van de ionisatiekamcr 
wordt gemeten. Door het toepassen van een groot aan¬ 
tal conversie- en corrccticfactorcn kan uiteindelijk de 
geabsorbeerde dosis in water berekend worden. Aan¬ 
bevelingen voor te gebruiken meetapparatuur, de 
wijze waarop gemeten moet worden en de noodza¬ 
kelijke conversie- en correcticfactorcn worden gege¬ 
ven in dosimetrieprotocollcn. 

Calibralie van meetapparatuur 

De gewenste nauwkeurigheid in de dosimetrie stelt 
hoge eisen aan de nauwkeurigheid waarmee de geab¬ 
sorbeerde dosis gemeten moet kunnen worden. Een 
nauwkeurige en goed reproduceerbare calibralie van 
de meetapparatuur is dan ook een vereiste. 

Van oudsher heeft het RIVM de zorg voor de cali-
bratie van meetapparatuur voor ioniserende straling. 
Binnen de afdeling Dosimetrie van het Laboratorium 
voor Siralingsondcrzoek (LSO) bevinden zich een aan¬ 
tal primaire standaarden. Tegen deze standaarden 
worden de referectie-ionisatiekamers van alle radio-
therapie-institutcn in Nederland gecalibreerd. De groot¬ 
heid waarin de ionisatickamers gecalibreerd worden 
en de data-sets voor de fysische parameters die op 
het standaard-laboratorium gebruikt worden bepalen 
de conversie-factoren welke in de dosimetrieprotocol-
len aanbevolen worden. Vandaar dat er een nauwe sa¬ 
menhang moet bestaan tussen het door de radktfhcra-
pie-instituten gebruikte dosimetricprotocol en de cali 
bratiemethode van de ionisatickamers. 

Onder auspiciën van de Nederlandse Commissie 
voor Stralingsdosimetrie is in 1986 een dosimetricpro¬ 
tocol samengesteld door een subcommissie waarin de 
radiothcrapie-instituten en het RIVM vertegenwoor¬ 
digd waren. Dit protocol omvat de dosimetrie van 
megavolt-röntgcnbundels. Een drietal types cilidervor-
mige ionisatiekamers worden aanbevolen als refcren-
liekamcr. Inmiddels zijn alle radiothcrapie-instituten in 
Nederland voorzien van een van de aanbevolen ka¬ 
mers. 

In 1987 is de subcommissie verder gegaan met het 
samenstellen van een protocol voor megavolt-elek-
tronendosimetrie. Dit geschiedt in nauwe samenwerk¬ 
ing met de Belgische Vereniging van Ziekenhuisfysici. 
Vanuit het RIVM is vooral aandacht besteed aan de 
calibraticmethode van plan-parallelle ionisatiekamers. 
Dit type kamers wordt naast de cilindervormige ioni¬ 
satickamers voor de elcktronen-dosimetrie toegepast. 
Voor lage elektronen-energieën is dit momentcel het 
enige type kamer dat geschikt is voor de dosimetrie. 
In fig. 2 is een tekening gegeven van een cilindrische 
en een plan-parallelle ionisatiekamcr welke voor de 
mcgavolt-dosimetrie veelal gebruikt worden. 

Calibralie van plan-parallelle ionisatiekamers 

De algemeen gangbare methode om plan-parallelle 
ionisatickamers te calibrcrcn is gebaseerd op een 
vergelijking van de responsie van dit type kamer t.o.v. 
een gecalibrccrdc cilindrische ionisatickamcr in een 
hoog-cncrgctischc clektroncnbundcl (E > 18 MeV). 
De cilindrische kamer is meestal gecalibreerd in cen 
Cobalt-60 bundel, herleidbaar naar de nationale pri¬ 
maire standaard. Daar de meeste primaire standaard 
laboratoria niet over een lineaire versneller beschik¬ 
ken, zal de calibratie volgens dc/.e methode dan ook 
bij de gebruiker liggen. Gc/.icn de gewenste hoge 
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Figuur 2 

Dwarsdoorsnede van een cylindrische 'wnisaüekamer, 
type Baldwin-Farmer (a) en een plan-parallelle ioni-

saliekamer, type NACP (b) 
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Figuur 3 

Produkt van de correctie- en conversiefactoren welke 
experimenteel bepaald zijn voor de NACP en Markus 

plan-parallelle ionisatiekamen 

nauwkeurigheid en de daaruit voortvloeiende 
kwaliteitsborging is dan ook getracht om een directe 
calibratie t.o.v. de primaire standaard in de Coball-60 
gamma-bron van het RIVM mogelijk te maken. Hier¬ 
toe zijn de benodigde correctie- en conversiefactoren 
experimenteel bepaald. 

Methode 

De gevolgde methode is betrekkelijk eenvoudig. Er is 
gebruik gemaakt van een cilindrische refcrcntickamcr 
waarvan alle conversie- en corrccticfactorcn bekend 
zijn. De geabsorbeerde dosis voor een aantal elek¬ 
tronen-energieën is gemeten in een referentiepunt in 
water. Door nu de plan-parallelle kamer op hetzelfde 
punt te positioneren en te bestralen met dezelfde dosis, 
zijn de benodigde factoren voor deze kamer te bepalen. 

De metingen zijn verricht m.b.v. een lineaire ver¬ 
sneller van het Antoni van Lccuwcnhockzickcnhuis 
voor twee in Nederland gangbare types plan-parallelle 
kamers: de z.g. NACP en de Markus kamer. Voor bei¬ 
de kamcr-types zijn verscheidene exemplaren ge¬ 
bruikt om eventuele cxemplaar-afhankeiijkheid van de 
factoren te bepalen. 

Resultaten en discussie 

In fig. 3 zijn de meetresultaten van alle kamers ge¬ 
geven. Uitgezet is het produkt van de onbekende cor¬ 
rectie- en conversiefactoren als functie van de gemid¬ 
delde energie van de clcktroncnbundcl aan het opper¬ 
vlak van het waterfantoon. Van de NACP kamer zijn 
drie exemplaren onderzocht. De conversie- en correc¬ 
tiefactoren blijken specifiek voor het type ionisaticka-
mcr en zijn met een onzekerheid van 0,4% (1 st. dcv.) 
bepaald. 

Momenteel kunnen de experimentele gegevens 
nog niet vergeleken worden met op theoretische 
grondslag berekende waarden. De ionisatiekamer is 
opgebouwd uit verschillende materialen (fig. 2b). Om 
berekeningen uit te kunnen voeren moet de relatieve 
bijdrage van de diverse materialen op de gemeten ioni-
satie bekend zijn. Voor een experimentele NACP type 
kamer, opgebouwd uit zuiver grafiet, komen bere¬ 
kende en experimentele waarden goed overeen. Voor 
het tweede type plan-parallelle kamer, de Markus ka¬ 
mer, blijkt dat kamers, gebouwd voor 1980, een grote 
energie- en exemplaar-afhankelijkheid vertonen in de 
conversie- en correctiefaciorcn. Voor meer recente 
exemplaren is de exemplaar-afhankelijkheid gro¬ 
tendeels verdwenen. Het vermoeden bestaat dat en¬ 
kele constructuele wijzigingen zijn doorgevoerd. Voor 
de nieuwe exemplaren kunnen de conversie- en cor-
rccticfactoren met voldoende nauwkeurigheid ge¬ 
geven worden. 

Conclusies 

Mede aan de hand van deze metingen is een protocol 
voor de dosimetric van hoog-energetische elektronen¬ 
straling samengesteld dat medio 1989 beschikbaar zal 
komen voor alle belangstellenden. Hrt grote voordcel 
van dit protocol is dat alle in het protocol voor de rcfe-
rentie-dosimetrie aanbevolen kamers, zowel de cilin¬ 
drische als plan-parallelle kamers, direct door het 
RIVM gccalibrccrd kunnen worden. Hiermee wordt 
een voor beide types kamers eenduidige en met vol¬ 
doende nauwkeurigheid uit te voeren calibratie be¬ 
reikt. Een vereiste gezien de grote nauwkeurigheid 
waarmee de geabsorbeerde dosis in de radiotherapie 
bekend moet zijn. 

318 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

Literatuur 

1. Gezondheidsraad. Advies inzake Radiotherapie. 3. Mijnheer BJ, Battcrman JJ, Wambcr&ic A. What 
Uitgebracht door een commissie van de gezond- degree of accuracy is requited and can be 
hcidsraad, 1984. achieved in photon and neutron therapy. Radiothe-

2. Brahme A. Dosimctric precision requirements in rapy and Oncology 1987; 8:237-52. 
radiation therapy. Acta Radiologica Oncology • 
1984;23:379-91. 

319 



DEEL HI: MEDEDELINGEN 

Fundamentele aspecten van de werking van gammastraling en ultraviolette straling 

H.P.LEENHOUTS, K.H.CHADWICK, E.WIJNGAARD, MJ.SIJSMA 

Inleiding 

Er is een grote mate van overeenstemming tussen de 
werking van gammastraling en ultraviolette (UV) stra¬ 
ling (zie tabel 1). Beide soorten straling behoren tot het 
spectrum van electromagneiischc straling, waarbij de 
golflengte van ultraviolette straling zich bevindt tussen 
100 en 400 nm en die van gammastraling (veel) klei¬ 
ner is dan 10 nm. Beide soorten straling oefenen op 
cellulair niveau dezelfde soort effect uit: de cytotoxi-
sche en mutagene werking. Op organismen zijn beide 
soorten ook carcinogeen en veroorzaken zij de vor¬ 
ming van tumoren, hoewel dit door de geringe pene¬ 
tratie voor UV-straling beperkt is tot huid en ogen ter¬ 
wijl het voor gammastraling in principe voor ieder be¬ 
straald orgaan geldt. 

Een groot verschil tussen beide soorten straling is 
de penetratie: voor UV-straling is de penetratie in het 
lichaam slechts enkele millimeters waardoor alleen 
huid en ogen aan deze straling blootstaan; gammastra¬ 
ling kan diep in het lichaam doordringen. Bovendien is 
de oorsprong van UV-straling alleen gelegen in uitwen¬ 
dige stralingsbronncn (bijv. zon, zonncbanken, speciale 
lampen), terwijl gammastraling zowel door uitwendige 
bronnen als door radioactieve stoffen in het lichaam 
kan worden uitgestraald. 

Gezien de betrekkelijke vergelijkbaarheid van de 
biologische effecten van beide soorten straling is het in¬ 
teressant om te bekijken of er op fundamenteel niveau 
eveneens vergelijkbaarheid is. Deze publikatie be¬ 
schrijft enige aspecten van het werkingsmechanisme 
op cellulair niveau en de consequenties die dit moge¬ 
lijk heeft in de praktijk voor de stralingsrisico's. 

Werkingsmechanisme 

Omdat zowel gammastraling als UV-straling mutagene 
en carcinogene effecten veroorzaken, is hel voor de 
hand liggend om hun effecten afkomstig te veronder¬ 
stellen van schade aan het DNA. 

Voor ioniserende straling (waartoe ook gamma¬ 
straling behoort) wordt aangenomen dat cytoloxischc, 
mutagene en carcinogene effecten veroorzaakt wor¬ 
den door DNA-dubbclstrcngsbTeukcn (1). De dosis-ef-
fcct-rclatie van het aantal dubbclstrcngsbrcuken (N) 
van een dosis D wordt gegeven door 

N = aD + pD (1) 

Tabel I 

Kenmerken van gammastraling en ultraviolette (UV) straling 

aspect gammastraling UV-straling 

ï soort 
| golflengte 
f biologische effecten 

I 
f penetratie 
1 risico-organen 
| bronnen 
\ grootheid van 
f blootstelling 

f basisschadc 
| dosis-effcct-relalie 
'i laag blooLstclüngsniveau 
f interactie 

't 

electromagneiischc straling 
X « 1 0 n m 
cytotoxisch 
mutagecn 
carcinogeen 
tot enkele meters 
alle organen 
uitwendig en inwendig 
dosis D 
(1 Gy = 1 J/kg) 

DNA-dubbclstrengsbrcukcn 
N = aD + pD 2 

N = aD 
synergisme met UV-straling 

ckclromagnctischc straling 
\- 100-400 nm 
cytotoxiseh 
mutagecn 
carcinogeen 
enkele millimeters 
huid, ogen 
uitwendig 
exposic X 
(J/m2) 

paren pyrimidinc-dimcren 
P = rX 2 

P ~ rX 2 -* 0 
synergisme met gamma¬ 
straling 
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waarbij a de luns is op een breuk ten gevolge van de 
passage van een ioniserend deeltje, en p de kans per 
eenheid van dosis-kwadraat op een dubbele breuk 
afkomstig van twee enkelstrcngsbrcukcn in de buurt 
van elkaar. Impliciet wordt verondersteld dat enkcl-
strengsbrcuken op zich geen effect hebben, omdat de 
cel deze goed kan herstellen. 

Naar analogie hiervan wordt voor UV-straling 
eveneens verondersteld dat dubbelstrengsschadc aan 
het DNA het biologische effect veroorzaakt. De pri¬ 
maire schade van UV-straling aan DNA is de inductie 
van pyrimidine-dirneren. Het biologisch effect is afkom¬ 
stig van paren P pyrimidine-dimeren in de buurt van el¬ 
kaar. De relatie met de exposie X aan UV-straling is: 

(2) 

waarbij t de kans is per eenheid van exposie-
kwadraat op een paar dimeren in hel DNA. 

De relaties (1) en (2) worden door experimentele 
resultaten bevestigd. Figuur 1 en 5 geven twee voor¬ 
beelden van dosis-effect-relatics. Ook het daaraan ten 
grondslag liggende mechanisme vindt men terug. Voor 
ioniserende straling is recent de correlatie tussen 
DNA-dubbelstrengsbrcuken en cytotoxiciteit op over¬ 
tuigende wijze gevonden, bijvoorbeeld door Rad ford 
(zie figuur 1). Voor UV-straling is er een model¬ 
veronderstelling voor het herstel van pyrimidine-dime¬ 
ren van Park en Cleaver (2) luidende dat twee dime¬ 
ren aan weerskanten van een terminon een blokkade 
vormen in de DNA-synthese met het gevolg dal de 

cel niet meer kan delen. Dit geeft een biologische ba¬ 
sis voor de beschreven dosis-effect-relatie en de wer¬ 
king van UV-straling. 

Synergistische werking 

Het feit dat zowel voor gammastraling als UV-straling 
de werking afkomstig is van schade aan het DNA 
heeft interessante implicaties voor de schade van ge¬ 
combineerde straling. Bij blootstelling aan zowel gam¬ 
mastraling als UV-sbaling is de totale schade de som 
van de werking van beide stralingssoorten afzonderlijk 
en van een interactie-term die afkomstig is van de 
combinatie van enkelstrengsschade van gammastra¬ 
ling en enkelstrengsschade van UV-straling (zie sche¬ 
ma in fig. 2). Deze interactieterm is alleen aanwezig 
als de enkelstrengsschade van de ene soort straling 
nog niet hersteld is wanneer de cel aan de andere 
soort straling wordt blootgesteld. De mathematische 
consequenties van deze synergistische werking wordt 
eveneens experimenteel bevestigd (zie fig. 3). Dit 
synergisme bevestigt dat de primaire schade van bei¬ 
de agentia hetzelfde aangrijpingspunt heeft, namelijk 
het DNA. 

Dosistempo 

Een belangrijk aspect van schadelijke agentia voor be-
schermingsdoelcinden is hun werking bij lage bloot¬ 
stellingen. Ook hierover geeft het basis-mechanisme in¬ 
formatie. 

Figuur 1 

Cel-overleving en relatieve elusie na bestraling onder diverse omstandigheden (in lucht (0), anoxisch (&) en 
anoxich met cysteamine (a)). De rechte lijn voor de relatie tussen celoverleving en relatieve elusie (een maal 

voor de hoeveelheid DNA -dubbelslrengsbreuken) geeft het directe verband tussen beide grootheden aan 
(gegevens van Radford, ref l) 
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Figuur 2 

Schematische weergave van de interactie van ga,nma-
straling en UV-straling. Het effect van beide soorten 
straling is afkomstig van dubbelstrengsschade aan 
DNA; enkelstrengsschcde wordt hersteld en geeft 

geen effect. Bij combinatie van beide soorten straling 
kan enkelstrengsschade van gammastraling samen met 

enkelstrengsschade van UV-straling een extra bij¬ 
drage opleveren. Deze interactieterm is evenredig met 
de dosis D ten gevolge van gammastraling en de ex-

posie X van UV-straling. 

> ^ &$ <? £ rsi%E*:-sTis:-c 

Voor gammastraling is de algemene dosis-effect-re¬ 
latie gegeven door formule 1. Wanneer nu het do¬ 
sistempo verlaagd wordt, wordt het effect kleiner als 
gevolg van herstel tijdens bestraling. De lineaire term 
blijft gelijk, maar de kwadratische U-rm (f)Dz) wordt 
kleiner, omdat de gemiddelde tijd tussen de eerste en-
kelstrengsbreuk en de tweede groter wordt, waardoor 
de kans groter is dat de eerste reeds hersteld is voor¬ 
dat de tweede wordt veroorzaakt. Tenslotte zal de 
kwadratische term gelijk worden aan nul en blijft al¬ 
leen de lineaire term over. Fig. 4 vertoont dit effect 
voor cel-overleving in CHO-cellen. 

Voor UV-straling is het effect bij lage dosisniveaus 
eveneens lager dan bij hoge dosisniveaus. Er is hier 
echter geen lineaire term, zodat in principe het effect 
zeer laag kan worden. Fig. 5 toont dit verschijnsel. Het 
ontbreken van een lineaire term leidt tot een princi¬ 
pieel ander verschijnsel bij lage blootslcllingsnivcaus. 
Bij gammastraling blijft er eer lineaire term over, bij 
UV-straling ontbreekt de lineaire term en kan het ef¬ 
fect in feite zeer klein worden, vooral bij stationaire 
cellen. 

Conclusies 

Op cellulair niveau is syncrgislische interactie aange¬ 
toond voor cytotoxiciteit van gammastraling en UV-
straling. Daarnaast is de vorm voor de dosis-cffect-re-
latie belangrijk voor het gedrag bij lage blootstel -
lingsniveaus en in dit opzicht is UV-straling principieel 
verschillend van gammastraling. 

Figuur 3 

Cel-overleving in stationaire CHO-cellen na gamma-
Straling zonder en met voorafgaand een dosis UV-
straling. Het verschil tussen de som van de effecten 

na gammastraling en UV- straling en het effect na ge¬ 
combineerde blootstelling is de synergistische bij¬ 

drage die evenredig is met de dosis D, in overeenstem¬ 
ming met het model van figuur I. 

Voor het schatten van risico's bij lage blootstel -
lingsniveaus zijn deze verschijnselen zeer belangrijk. 
Voor gammastraling wordt uitgegaan van een lineaire 
extrapolatie naar nul die door het beschreven mecha¬ 
nisme ondersteund wordt op fundamentele grond. 
Voor UV-straling ontbreekt deze grondslag. Dit zou 
kunnen betekenen dat de risico's voor lage blootstel¬ 
lingsniveaus relatief klein zijn voor UV-straling. Nader 
onderzoek op dit punt zou hierover duidelijkheid kun¬ 
nen verschaffen. Hierbij zouden bijvoorbeeld de boven¬ 
staande effecten ook onderzocht moeten worden op 
hun geldigheid bij de mutagene en carcinogene wer¬ 
king van beide agentia. Wat daarnaast de rol van syn-
ergisme is bij lage blootstcllingsnivcaus is eveneens 
nog niet duidelijk en verdient verdere aandacht. Voor¬ 
alsnog is voorzichtigheid in de schatting van de effec¬ 
ten van lage blootstcllingsnivcaus gewenst. 
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Figuur 4 

Pysis-effect-relaties van stationaire CHO-celkn na 
gammastraling met verschillende dosistempi. Bij het 
laagste dosistempo (010031 Gylmin) is de kwadrati¬ 

sche term niet significant meer. 
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Dosis-effect-relaties na bestraling met UV-straling. 
Het bovenste gedeelte toont de zuiver-kwaaratische 

relatie met en zonder foto-reactivering na bestraling. 
Het onderste gedeelte toont cel-overleving na onmid¬ 
dellijke uitplating en na een 7-daags uitgestelde uil-
plating, waarbij het effect grotendeels verdwenen is 

door voortdurend herstel in stilstaande cellen. 
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De technologische mogelijkheden voor het oplossen en voorkomen van milieuproblemen 

K.VISSCHER, J.ROS 

Waarom milieutechnologie? 

Bij de oplossing van milieuproblemen hebben technolo¬ 
gische maatregelen altijd een belangrijke rol gespeeld. 
Tot nu toe waren de inspanningen hierbij voornamelijk 
gericht op het reinigen van vervuilde afvalstromen en 
de sanering van verontreinigde delen van ons milieu. 
Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk potentieel aan 
technologische mogelijkheden voor de behandeling 
van afvalwater en verontreinigde lucht, de verwerking 
van vaste afvalstoffen en de reiniging van vervuilde 
grond en waterbodems. Nederland neemt op dit ge¬ 
bied internationaal een vooraanstaande plaats in en 
nedcrlandse firma's en consultants opeieien succesvol 
op de mtemationale markt voor milieutechnologie met 
de verkoop van installaties en kennis. 

Het lange-tcrmijn milieubeleid is meer en meer ge¬ 
richt op het voorkómen van milieuproblemen, waarbij 
een duurzame ontwikkeling centraal staat. Het begrip 
"duurzame ontwikkeling", dat door de VN-commissie 
Brundtland is geïntroduceerd houdt een ontwikkeling 
in waarbij in de behoefte van huidige generaties wordt 
voorzien zonder de mogelijkheden voor toekomstige 
generaties in gevaar te brengen. 

Bij de duurzame ontwikkeling zijn aspecten van 
energie- en grondstoffen-extensivering, in combinatie 
met het integraal bezien van de keten grondstof -
produktieproces - produkt - afval, van groot belang. 
Ook kwaliteitsverbetering van produktcn en produktic-
proecssen bevordert duurzaamheid. Technologische 
ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij 
zijn immers bepalend voor de vergroting van de moge¬ 
lijkheden voor: 

Figuur 1 

Storten van afval biedt geen oplossing meer voor de 
steeds groeiende afvalberg 

- intern en extern hergebruik van potentiële afval¬ 
stromen (deelstroomzuivering) 

- verbetering, in proccstcchnologischc zin, van het 
produktieproces, waardoor de primaire bron van 
emissies wordt beïnvloed 

- vervanging, voorbehandeling en betere benutting 
van grondstoffen 

- herontwerpen of herformuleren van eindproduklen 
Kennis van milieutechnologie, waarmee zowel toe¬ 

gevoegde als preventieve technieken worden bedoeld, 
is derhalve essentieel om kansrijke oplossingsrichtin¬ 
gen voor milieuproblemen te kunnen aangeven en het 
effect ervan te kunnen inschatten. Door het RIVM, en 
met name door Laboratorium voor Afvalstoffen en 
Emissies (LAE), is de laatste jaren een aanzet ge¬ 
geven voor de ontwikkeling van een instrumentarium 
waarmee het milieubeleid op dit gebied efficiënt kan 
worden ondersteund. Hierbij moet gedacht worden 
aan onderbouwing van normstelling, regelgeving en 
het mede richting geven aan onderzoek. Het uitbren¬ 
gen van het rapport Zorgen voor Morgen is gepaard 
gegaan met het voornemen iedere twee jaar een 
dergelijke milieuverkenning uit te voeren. Het is wen¬ 
selijk dat een overzicht verkregen wordt van de moge¬ 
lijke technologische oplossingen en dat de aangedra¬ 
gen oplossingen op hun realiteitswaarde en milieucon-
sequenücs kunnen worden beoordeeld. De zojuist 
bedoelde LAE-activiteitcn zullen in de toekomst met 
name ook daarop worden gericht. In dit artikel worden 
de belangrijkste elementen van deze activiteiten eerst 
afzonderlijk en daarna in hun onderlinge samenhang 
gepresenteerd. 

Informatiesysteem Technieken 

Gedetailleerde kennis over milieutechnologie is zeer 
verspreid aanwezig in de literatuur, bij overheid, bij 
onderzoeksinstituten en bij het bedrijfsleven. Vanuit de 
ccniralc overheid (en daarmee verbonden instellingen) 
en het bedrijfsleven bestaat de behoefte deze infor¬ 
matie gebundeld, toegankelijk en toegesneden beschik¬ 
baar te hebben, teneinde onder meer: 
- studies met betrekking tot het oplossen van milieu-

knelpunten (c kunnen ondersteunen 
- inzicht te hebben in milicuproblccmvcldcn waarvoor 

nog geen geschikte milieutechnologieën voorhanden 
zijn en aldus een basis te hebben voor onderzocks-
cn ontwikkclingsprogrammcring en beoordeling van 
onderzoeksprojecten 

- kennis te hebben van de knelpunten en de witte 
plekken bij de toepassing van de potentieel beschik¬ 
bare milieutechnologieën in de praktijk 
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- normering en regelgeving te baseren op de actuele 
(milieu)technologischc mogelijkheden. 

Onder milieutechnologie wordt zowel toegevoegde 
milieutechnologie verstaan als technologie die in het 
kader van preventie kan worden toegepast. Moment¬ 
eel wordt door het RTVM/LAE het Informatiesysteem 
Technieken (TT) ontwikkeld waarin bovenbedoelde in¬ 
formatie worden vastgelegd. Eind 1988 is de definitie¬ 
studie afgerond. De eerste versie van het systeem zal 
naar verwachting in juni 1989 operationeel zijn. 

Het IT is een systeem dat in de literatuur bekend 
is onder de naam Bcslissings Ondersteunend Systeem 
of Decision Support System (BOS of DSS). De nadruk 
bij dergelijke systemen ligt op ondersteuning van be¬ 
sluitvormingsprocessen; op efficiënte en effectieve wij¬ 
ze kunnen alternatieve oplossingen opgevraagd en te¬ 
gen elkaar afgewogen worden. De informatie wordt 
vastgelegd in techniekbeschrijvingen, zgn. monogra¬ 
fieën. Een monografie bevat een twintigtal rubrieken 
en heeft een omvang van 10 a 15 pagina's A4. Voor¬ 
beelden van rubrieken zijn: 'Type te verwijderen com¬ 
ponent", "Preventiemogelijkheden" en "Kosten". Ver¬ 
wacht wordt dat het Informatiesysteem Technieken 
uiteindelijk 200 a 250 monografieën zal bevatten 
(medio 1989 ca. 50). Vele van deze monografieën 
worden door externe deskundigen samengesteld. Het 
opvragen van informatie gebeurt d.m.v. het zoeken 
naar trefwoorden in bepaalde rubrieken van de tech¬ 
niekbeschrijvingen. 

Instrumenten voor ondersteuning bij beleidsbeslissin¬ 
gen 

Het beschikbaar hebben van kennis van milieutechno¬ 
logie alleen is niet voldoende. In de praktijk is dikwijls 
een scala van oplossingen te bedenken. Wie dan de op¬ 
timale oplossing voor een milieuprobleem zoekt, stort 
zich in een complex en ook moeilijk objectief te bena¬ 
deren probleem. Als het probleem complex is komen 
modellen al snel om de hoek kijken en dat is ook in dit 
geval gebeurd. Het heeft geleid tot een aantal compu¬ 
termodellen, waarvan het galvanomodcl als eersteling 
kan worden gezien. Dit model, dat overigens toepas¬ 
baar is voor de oppervlaktebchandcling van metalen in 
ruimere zin, omvat niet alleen de verschillende eind-
zuiveringssystemen. De gebruiker kan ook voor alle 
procesonderdelen een geïntegreerd pakket samen¬ 
stellen met daarin spaarbaden, Icrugwinningstcchnic-
ken, spoclwatcrbchandcling en dergelijke. Het resul¬ 
taat is een overzicht van vrachten (vooral zware me¬ 
talen) in afvalwater, slib en in af te voeren geconcen¬ 
treerde oplossingen en van kosten op jaarbasis. 

Berekeningen met het galvanomodcl zijn He basis 
geweest voor invulling van het begrip "best uitvoer¬ 
bare technieken" voor deze bedrijfstak. Het grote 
winstpunt is geweest dat allerlei preventieve opties 
niet zijn blijven steken in kwalitatieve aanbevelingen 
maar zijn gekwantificeerd in de vorm van uitgaande 
vrachten en kosten van maatregelen. Een vergelijk¬ 

bare benadering staat in feite op stapel voor andere 
bedrijfstakken, waarbij in 1988 de farmaceutische in¬ 
dustrie nadrukkelijk in beeld is gekomen. Daarbij is 
gekozen voor de opzet van een specifiek model voor 
procesemissies, waarin ook allerlei procesgeïntegreer¬ 
de maatregelen kunnen worden verwerkt, en een 
meer algemeen saneringsmodcl (bcdrijfsmodel). Dit 
laatste wordt dan ook breed toepasbaar, in allerlei be¬ 
drijfstakken en zelfs daarbuiten. 

Integraal denken is het sleutelwoord bij deze 
ontwikkelingen. Met een instrument als het sanerings¬ 
model blijven immers alle stromen in beeld, ook als er 
verschuiving van de ene fase naar de andere optreedt. 

De omvangrijke financiële middelen, die ook in de 
toekomst nodig zijn voor de uitvoering van de lande¬ 
lijke bodemsaneringsoperatie, dienen zo efficiënt mo¬ 
gelijk te worden besteed. De keuze van de saneringsal-
tcmatieven en de prioriteitstelling moeten daartoe op 
een systematische, uniforme en doorzichtige wijze 
plaatsvinden. In 1988 is daarom door het LAE, in si-

Figuur 2 

Onderdeel van een installatie voor terugwinning van 
gehalogeneerde koolwaterstoffen in de pharmaceulis-

che industrie (foto Diosynth BV, Oss) 
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menwerking met het Instituut voor Milieuvraagstuk¬ 
ken, een project voorbereid dat de ontwikkeling be¬ 
oogt van een bcslissingsondersteunend systeem voor 
maatregelen m.b.t. lokaties van bodemverontreiniging. 
Het project, dat begin 1989 zal starten, wordt uitge¬ 
voerd in het kader van en met medefinanciering vanuit 
het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek. Er wordt 
nauw samengewerkt met DBW/REA en TNO, al¬ 
waar een soortgelijke systematiek wordt ontwikkeld 
voor de sanering van waterbodems. Er wordt naar 
gestreefd om voor beide toepassingen tot eenzelfde 
methodiek te komen. 

Bij de beoordeling van maatregelen s-alen verschil¬ 
lende aspecten een rol, te weten technische, milieuhy¬ 
giënische, economische, maatschappelijke, juridisch-
bestuurlijke en organisatorische. Het op te zetten 
(compuicr-)systeem, waarmee via een multicriteria be¬ 
nadering een afweging kan plaatsvinden, moet der¬ 
halve goed gestructureerde informatie over sanerings-
technieken, verontreinigde lokaties, wettelijke kaders 
e.d. bevatten. Een dergelijke aanpak zal ook worden 
gevolgd voor afvalverwerking. In 1989 start ook een 
project voor het maken van een integrale vergelijking 
van verschillende afvalverwerkingsmethoden. Hierbij 
wordt uiteraard zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
de bij de ontwikkeling van afwegingsmethoden voor 
bodemsanering opgedane kennis. 

Onderzoekprogramma's 

Het is van groot belang milieuhygiënisch en econo¬ 
misch verantwoorde technologie te ontwikkelen waar¬ 
mee de emissies (inclusief afval) van verontreinigingen 
naar de bodem, het water en de lucht kunnen worden 
beperkt. De overheid voert in dit kader een milicutech-
nologiebeleid dat ontleend is aan het milieubeleid en 
het innovatiegerichte technologiebeleid. Onderdeel 
hiervan is het opzetten en doen uitvoeren van onder-
zoeks- en ontwikkelingsprogramma's op voor het 
milieubeleid belangrijke probleemvelden. 

Van belang is dat in deze programma's prioriteilen 
in onderzoek worden aangegeven waarmee oplossin¬ 
gen worden gegenereerd voor de meest urgente 
milieuproblemen en die het grootste miiieurcndemen 
opleveren. Naast technologische kennis is, bij he. 
opzetten van dergelijke programma's, het hebben van 
inzicht in de aard en omvang van de milieu-aantastin¬ 
gen alsmede van de door het beleid gewenste oplos¬ 
singsrichtingen van een nog groter belang. Essentieel 
is ook dat de resultaten van de programma's worden 
geëvalueerd, omdat dan het milieurendement kan 
worden afgemeten en een blijvende toetsing aan het 
milieubeleid kan plaatsvinden. Op deze wijze kunnen 
de programma's verantwoord bijgestuurd worden. Het 
LAE ondersteunt in dit kader het Directoraat-generaal 
Milieubeheer via het opzetten, coörc";ncren van de 
uitvoering en evalueren van een aantal voor het milieu¬ 
beleid belangrijke programma's. 

Sinds 1985 wordt in dit kader voor de uitvoering 

van het "Onderzoek- en ontwikkelingsprogramma 
Milieubiotechnologie" zorggedragen. Biotechnologie 
biedt veel mogelijkheden voor het oplossen en voorko¬ 
men van milieuproblemen. Een belangrijk aspect hier¬ 
bij is dat m.b.v. biologische processen verontreinigin¬ 
gen worden afgebroken tot elementen die onderdeel 
zijn van natuurlijke kringloopprocessen. In 1988 heeft 
een evaluatie van het programma plaatsgevonden, het¬ 
geen resulteerde in een aangepast programma dat be¬ 
gin 1989 zal worden uitgebracht. Hierin zullen onder 
meer de mogelijkheden onderzocht worden om ver¬ 
vuilende chemische processen in de industrie te ver¬ 
vangen door biotechnologischc. Voorts wordt aan¬ 
dacht besteed aan biologische gewasbescherming. 

Door het LAE zijn in 1988, in samenwerking met 
anderen, onderzoekslijnen van het in 1987 gestarte 
"Speerpuntprogramma Bodemonderzoek" programma¬ 
tisch ingevuld. Het betreft onder meer de ontwikkeling 
van verwerkingsmethoden voor verontreinigde terris-
tische bodems en de ontwikkeling en evaluatie van 
keuringsmethodieken vrr»- de toepassing van gerei¬ 
nigde grond. Eerder genoemd is de ontwikkeling van 
afwegingsmethodieken. Van deze onderzoekslijnen 
wordt de uitvoering gecoördineerd en vindt evaluatie 
van de onderzoeksresultaten plaats. Er is op dit gebied 
een aanzienlijke internationale samenwerking opge¬ 
bouwd. Zo is het LAE "co-director" van het NATO-
CCMS project "Demonstration of Remedial Action 
Technique* for Contaminated Soil and Groundwater". 

Op het gebied van hergebruik van afvalstoffen is 
het "Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik 
(NOH)" opgezet. Dit programma wordt uitgevoerd 
door het RIVM samen met NOVEM (Nederlandse 
Maatschappij voor Energie en Milieu). Het program¬ 
ma is opgebouwd uit vier noodlijnen: preventie, grond-
stoffenwinning en conversie, directe energiewinning 
en kennisoverdracht. Het NOH legt voor wat betreft 
de verbetering van de milieukwaliteit het accent bij 

Figuur 3 

Thermische grondreiniging met een installatie van 
Ecotechniek 
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het kwantitatieve aspect n.I. aandacht voor buikafval¬ 
stoffen. 

In 1988 zijn, voorts, voorbereidingen getroffen voor 
het opzetten van een tweetal programma's die vooral 
op de ontwikkeling van preventiemogelijkhedcn ge¬ 
richt zijn. Afgestemd op de kamemotitie "Preventie en 
Hergebruik van Afvalstoffen" zal een onderzoekpro¬ 
gramma voor afvalstoffen-preventie opgezet worden. 
Ten behoeve van een programma voor Preventieve 
Bodcmbeschcrmcndc Technieken zal in 1989 een in¬ 
ventarisatie worden afgerond. Op basis hiervan zal 
duidelijk moeten worden welke technische beheers¬ 
maatregelen in samenhang met organisatorische be¬ 
heersmaatregelen kunnen leiden tot een toereikende 
milieurendabele bodembescherming. 

Tenslotte 

De in de vorige paragrafen afzonderlijk genoemde in¬ 
strumenten en informatiebronnen vertonen in feite een 
sterke samenhang. Zo zal een beschrijving van de 
technieken die 5n het bedrijfsmodel voor de verschil¬ 
lende sancringsop'ics worden vergeleken beschikbaar 
moeten zijn in het Informatiesysteem Technieken. Bij 
het operationeel maken van afwegingsmethoden is 
veel gestructureerde informatie over technieken nodig, 
waarvoor IT eveneens uitkomst moet bieden. Bij de 
toepassing van deze beslissingsondersteunende syste¬ 
men wordt duidelijk waar gewenste oplossingen ont¬ 
breken en waar ontwikkelingen gestimuleerd moeten 
worden. Een sterke betrokkenheid bij de uitvoering 
van technologie-onderzoeksprogramma's geeft zicht 
op nieuwe technologische ontwikkelingen en toegang 
tot informatie die in IT kan worden opgenomen. 

Dit samenhangend pakket aan instrumenten en 
kennis op technolcgic-gebicd dient als een directe 
beleidsonderstcuning in de vorm van bijv. onderbou¬ 
wing van regelgeving (zoals A.M.v.B's) en normstel¬ 
ling en de sturing van onderzoeksprogramma's. 

Van zeker zo groot belang is echter dat deze ac¬ 
tiviteiten ook deel uitmaken van een stelsel van 
werkzaamheden die gericht zijn op het uitvoeren van 
langc-termijn verkenningen. Zo is voor het Reken- en 
Informatiesysteem Milieuhygiëne (RIM), een model 
waarmee de milieuaspecten voor verschillende scena-

Figuur4 

Schematisch overzicht van systemen en modellen die 
in ontwikkeling zijn bij het LAE t.b.v. de technologi¬ 

sche ondersteuning van het beleid en bij lange-termijn 
verkenningen 
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rio's van maatschappelijke en technologische ontwik¬ 
kelingen worden doorgerekend, essentieel dat up to 
date informatie over emissies en over mogelijkheden 
om deze te bestrijden beschikbaar is. Ook voor andere 
modellen waarmee voor verschillende probleemge¬ 
bieden lange-termijn voorspellingen moeten worden 
gedaan is informatie hierover nodig. Eén en ander is 
schematisch weergegeven in afbeelding 4. Dit alles is 
er uiteindelijk op gericht om in de komende versies 
van "Zorgen voor Morgen" ook de oplossingsmoge¬ 
lijkheden voor morgen verantwoord mee te kunnen 
wegen. 

a 
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De Coördinatie-Commissie voor de Metingen van Radioactiviteit en 
Xenobiotische Stoffen (CCRX) 

G.F.VAN WENT, IJ. BUURMA 

De Coördinatie-Commissie voor de Metingen van Ra¬ 
dioactiviteit en Xenobiotische Stoffen heeft vooral door 
haar samenvattende rapportage in 1986 - op verzoek 
van de Minister van VROM - over de extra radioac¬ 
tieve besmetting van mens en milieu in Nederland ten 
gevolge van het kemreactorongeval in Tsjemobyl in 
bredere kring bekendheid gekregen. De commissie be¬ 
stond echter in 1988 reeds 25 jaar en is in 1963 door 
de toenmalige Ministers van Sociale Zaken en Volks¬ 
gezondheid, Verkeer en Waterstaat en Landbouw en 
Voedselvoorziening ingesteld teneinde door coördinatie 
van de metingen van de onder hun ministeries ressor¬ 
terende diensten en instituten een doelmatige bewa¬ 
king te bewerkstelligen van de kunstmatige radioac¬ 
tiviteit in het biologisch milieu in ons land. 

Oorspronkelijk lag de nadruk hierbij op de "fall¬ 
out" ten gevolge van de kemwapenproeven, later 
kwam daar de zorg over de mogelijke verspreiding 
van radioactiviteit door kemreactorinstallaties bij. In 
1974 werd het werkterrein van de Coördinatie-Com¬ 
missie voor Radioactiviteitsmctingcn uitgebreid met de 
coördinatie van de metingen die moeten worden ver¬ 
richt ter bewaking van de aanwezigheid van xenobio¬ 
tische - lichaamsvreemde - stoffen in het biologische 
milieu. 

Samenstelling van de Commissie 

In de CCRX werken thans samen het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), de 
Dienst Binnenwateren/Rijksinstituut voor Zuivering 
van Afvalwater (DBW/RIZA), de Dienst Getijdewa-
teren (DGW), het Rijkskwalitcitsinstituut voor Land¬ 
en Tuinbouwproduktcn (RIKILT), het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer (RIN), het Rijksinstituut voor Vis-
serijonderzock (RIVO), het Instituut voor Bodem¬ 
vruchtbaarheid (IB), de Stichting Energie Onderzoek 
Centrum Nederland (ECN), instituten van de Neder¬ 
landse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschap¬ 
pelijk Onderzoek (TNO), het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Rijks Keu¬ 
ringsdienst van Waren (RKvW). De directeuren van 
deze instituten zijn bij ministeriële beschikking be¬ 
noemd tot lid van de CCRX. Verder maken van de 
commissie onder andere deel uit: de Hoofdinspecteurs 
voor de Milieuhygiëne en de Levensmiddelen en de 
Veterinaire Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(veelal opdrachtgevers van de metingen) en de Voor¬ 
zitters van de Gezondheidsraad en de Voedingsraad, 
alsmede van de Landbouwadvicscommissie Milieu-
kritische Stoffen (LAC) - onder auspiciën waarvan di¬ 
verse meetprogramma's in de voedingsmiddelensector 
worden uitgevoerd. 

De Directeur-generaal van het RIVM zit de com¬ 
missie voor. Het technisch secretariaat bestaat uit 
vertegenwoordigers in de CCRX van de betrokken de¬ 
partementen (thans: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or¬ 
dening en Milieubeheer; Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur; Verkeer en Waterstaat; Landbouw en Visse¬ 
rij; Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

Taak van de commissie 

De - systematische - meetprogramma's van de betrok¬ 
ken rijksdiensten en -instituten zijn, afhankelijk van de 
verantwoordelijkheden van de ministeries waaronder 
ze ressorteren, op verschillende compartimenten van 
het milieu gericht: lucht, oppervlaktewater, bodem, 
plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen en in som¬ 
mige gevallen de mens. De CCRX heeft tot taak deze 
monitoringprogramma's zodanig op elkaar af te stem¬ 
men dat een zo volledig mogelijk beeld van de belas¬ 
ting van het milieu wordt verkregen. Zij dient de onder¬ 
linge uitwisseling van meetgegevens te coördineren en 
de interpretaties van de meetuitkomsten ten behoeve 
van het beleid van de betrokken ministers met elkaar 
in overeenstemming te brengen. 

In de commissie wordt in gezamenlijk overleg door 
de leden vastgesteld welke stoffen moeten worden 
gevolgd en welke metingen moeten worden verricht, 
met het oog op de bewaking van de kwaliteit van het 
biologisch milieu. De commissie vervult haar taak door 
het verzamelen en evalueren van de uitkomsten van 
deze metingen - die zijn opgenomen in het Nationaal 
Meetprogramma van de CCRX. 

Nationaal Meetprogramma (NMP) 

Het NMP Radioactiviteit omvat het tntaal van al die 
metingen op nationaal niveau die noodzakelijk worden 
geacht voor een doelmatige controle van de radioac¬ 
tieve besmetting van het biologische milieu. De metin¬ 
gen worden uitgevoerd in lucht, droge en natte deposi¬ 
tie (neerslag), oppervlaktewater, melk en visserij-
produkten. Ook worden melk- en grasmonsters uit de 
omgeving van nucleaire installaties geanalyseerd. Het 
betreft hier een minimum-mectprogramma dat is sa¬ 
mengesteld uit onderdelen van de - soms uitgebrei¬ 
dere - meetprogramma's van de betreffende instituten. 
De bepalingen van radionuclidcn in bodemmonsters 
zijn in 1980 uit het NMP verwijderd omdat het moge¬ 
lijk is gebleken de concentraties van de belangrijkste 
nucliden, Sr-90 en Cs-137, in grond aan de hand van 
de depositiegegevens met behulp van modellen vol¬ 
doende nauwkeurig te berekenen. De radioactiviteit in 
melk geeft (onder normale omstandigheden) een indi-
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catie van de belasting van de mens via het totale voed-
selpakket. Het RIVM heeft een belangrijk aandeel in 
de metingen. De metingen in oppervlaktewater vallen 
grotendeels onder de verantwoordelijkheid van 
DBW/REA. 

In het NMP Xenobiotische stoffen zijn systemati¬ 
sche metingen opgenomen van die stoffen, die door de 
commissie relevant worden geacht voor het milieu¬ 
beleid. Als criterium voor de opname van een stof in 
het NMP gold in het verleden "het toxisch of schade¬ 
lijk zijn voor levende organismen, het niet of slechts 
langzaam verdwijnen uit het biologisch milieu (persis¬ 
tentie c.q. voortdurende aanvulling) en het wijd ver¬ 
breid voorkomen in het milieu en niet afkomstig zijn 
van een enkele vervuilingsbron". In de komende jaren 
zal het NMP meer en meer gericht worden op de zo¬ 
genaamde prioritaire stoffen voor het milieubeleid, om¬ 
dat met de vaststelling van (integrale) milieukwaliteits¬ 
eisen voor deze stoffen ook de noodzaak ontstaat van 
toetsing, door metingen, van de milieukwaliteit aan 
deze eisen. 

Momenteel omvat het NMP de meting van de vol¬ 
gende stoffen: zwaveldioxide, stikstofoxiden en andere 
stikstofverbindingen, ozon, kwik, lood, cadmium, 
chroom, zink, koper, arseen, broom, benzeen, poly-
chloorbifenylen (PCB's), bestrijdingsmiddelen op basis 
van organochloorvcrbindingcn, cholinesteraseremmen-
de stoffen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen, 
chloorfenolen, polycyclische aromaten (PAK), en inci¬ 
denteel asbest en dibenzodioxinen en dibenzofuranen 
(PCDD's en PCDF's). 

Bij het NMP Xenobiotische Stoffen heeft de na¬ 
druk tot nu toe gelegen op het verzamelen en rappor¬ 
teren van gegevens uit bestaande meetprogramma's 
zoals die door de samenwerkende instituten ir. de 
CCRX worden ingebracht. Het gaat hierbij steeds om 
"monitoring"-gegevens omdat het doel van de metin¬ 
gen in het kader van het NMP is, door systematische 
metingen veranderingen of trendmatige ontwikkelin¬ 
gen in de milieukwaliteit vast te stellen. In de komende 
jaren zal de aandacht meer dan voorheen worden ge¬ 
richt op het optimaliseren van de meetprogramma's. 
Daarnaast wordt ook de behoefte aan metingen van 
stoffen in organismen (onder andere met het oog op 
het natuurbehoud) steeds groter. 

Het RIVM participeert in het NMP onder andere 
met metingen die worden verricht in het kader van het 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (inclusief het Lande¬ 
lijk Meetnet Regenwatersamcnstclling, samen met het 
KNMI), het Landelijk Meetnet Grondwatcrkwaliteit 
en het Landelijk Meetprogramma Bodemkwaliteit 
(samen met het IB, RIKILT en Stiboka), waarmee 
dankzij initiatieven en adviezen van de CCRX in 1987 
een begin kon worden gemaakt. Verder worden door 
het RIVM metingen verricht in drinkwater afkomstig 
van alle pompstations in Nederland en vindt van tijd 
tot tijd onderzoek plaats van humaan vet en moeder¬ 
melk op de aanwezigheid van organochloorbestrij-
dingsmiddclcn, PCB's en dioxinen. 

Het meetprogramma voor oppervlaktewater be¬ 
staat hoofdzakelijk uit delen van de meetprogramma's 
van DBW/RIZA, terwijl voor voedingsmiddelen voor¬ 
namelijk de monttoringsprogramma's van RIKILT en 
RIVO (in het kader van de LAC) worden aangehou¬ 
den. Daarnaast worden de uitkomsten van onderzoek 
verricht aan het totale voedselpakket - door het RIVM 
aan 24 uurs duplicaatmaaltijden en door het CIVO 
door middel van "market-basket-onderzoek" - ver¬ 
werkt. 

Rapportage 

De uitkomsten van de metingen van radioactieve en 
xenobiotische stoffen in het kader van het NMP met 
de daaruit getrokken conclusies worden gepubliceerd 
in een beknopt jaarverslag waarin voor elk van de stof¬ 
fen in het kort wordt aangegeven hoe het met de aan¬ 
wezigheid daarvan in lucht, water, bodem en/of voe¬ 
dingsmiddelen is gesteld. Er is in 1974 gekozen voor 
een presentatie per stof en niet voor een overzicht van 
alle stoffen te zamen per milieucompartiment omdat 
deze presentatievorm beter aansluit bij de stofgerichte 
vraagstelling van het milieubeleid. Voor meer uitgebrei¬ 
de evaluaties - onder andere van trendmatige ontwik¬ 
kelingen en onderlinge samenhangen tussen de ver¬ 
schillende compartimenten - is gekozen voor publikatie 
in de vorm van evaluatierapporten waarin eens in de 4 
a S jaar de situatie met betrekking tot elk van de stof¬ 
fen uitvoerig wordt geanalyseerd. 

Sinds 1982 zijn de volgende evaluatierapporten en 
calamitcitenrapportages verschenen (inclusief de 
CCRX-jaarverslagen zijn deze documenten - indien 
nog voorradig - verkrijgbaar bij het CCRX-secretari-
aat. Postbus 450,2260 MB Leidschendam): 
- Cholinesterase-remmende Stoffen in Nederland 
- Cadmium, de Belasting van het Nederlandse Milieu 
- Kwik in het Nederlandse Milieu 
- PCB's in Nederland 
- Broom en broomverbindtngen 
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen in het 

Nederlandse Milieu 
- Stikstof en Stikstofverbindingen in Milieu en Voeding 

in Nederland 
- Koper in Milieu en Voeding in Nederland 
- Arsccn in het Nederlandse Milieu 
- De Radioactieve Besmetting in Nederland ten gevol¬ 

ge van het Kemreactorongeva] in Tsjemobyl 
- Rapportage Aanvullend Meetprogramma Tsjemobyl 
- Betc'swnis van de Sandoz-calamiteil voor de Bewa¬ 

king van de Kwaliteit van de Rijn. 

Belangrijkste conclusies 

De belangrijkste algemene conclusies met betrekking 
tot de toestand van het milieu, die uit de tot 1988 ver¬ 
richte metingen in het kader van het Nationaal Meet¬ 
programma van de CCRX kunnen worden getrokken, 
worden hieronder voor alle xenobiotische stoffen te za-
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men per milieucompartiment samengevat. De conclu¬ 
sies met betrekking tot radioactieve stoffen zijn aan 
het eind van dit overzicht vermeld. 

Lucht en regenwater 
Zwaveldioxide, stikstofoxiden en ozon zijn luchtveront-
reinigende componenten. Ook voor benzeen is lucht 
het belangrijkste compartiment. Door ongunstige 
weersomstandigheden én een tijdelijk toegenomen ge¬ 
bruik van brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden 
kunnen de concentratieniveaus van SOz en NO2 sterk 
oplopen. In de jaren 1979, 1985 en 1987 werden ex¬ 
treem hoge 98-percentielwaarden van deze stoffen 
gevonden door het optreden van zogenaamde lucht-
verontreinigingsepisoden. In de tweede helft van janua¬ 
ri 1987 vond zo'n episode plaats met aanvankelijk aan¬ 
zienlijk verhoogde zwaveldioxide-concentratics en la¬ 
ter ook hoge stikstofdioxide-concentraties. Enkele 
malen is tijdens deze episode in Limburg overschrij¬ 
ding opgetreden van de wettelijk vastgestelde grens¬ 
waarden. 

Het gemiddelde niveau van SO2, gekarakteriseerd 
door het 50-pcrcentiel, is sinds 1979 met 50% gedaald, 
hetgeen de afneming van de ntJcrlandsc emissies van 
zwaveldioxide met 40% - voornamelijk in de jaren na 
1981 - mede weerspiegelt. Voor stikstofdioxide is geen 
duidelijke daling aanwezig. In verkeersrijke situaties is 
zelfs sprake van een geringe verhoging van de ni¬ 
veaus. Ook worden aanzienlijk hogere NO2-gehalten 
in binnenlucht - voornamelijk afkomstig van kooktoe-
slcllcn - gevonden. 

De vooral uit de landbouw afkomstige emissies 
van ammoniak zijn licht gestegen. 

Het algemene conccntraticniveau (beschreven 
zowel als 50- en 98-pcrcentiel) aan ozon ligt sedert 
1984 iets lager dan in de jaren daarvoor. Overschrijdin¬ 
gen van de (ontwerp)grenswaarden voor ozon zijn in 
de afgelopen jaren niet waargenomen. 

Op landelijk niveau wordt de jaargemiddelde ont-
werp-grenswaarde voor benzeen niet overschreden. 
Overschrijdingen zijn wel te verwachten bij drukke 
verkeerssituaties en nabij inrichtingen waar benzine 
wordt op- of overgeslagen (o.a. benzinestations) Tij¬ 
dens de verkcersspitsen kunnen pieken tot twintigmaal 
de ontwerpgrenswaarde optreden. 

De benzeenconcentratie in de binnenlucht van 
woningen blijkt circa tweemaal 7.0 hoog te zijn als die 
in de buitenlucht. Extreme verontreiniging kan op¬ 
treden in een slecht geventileerde omgeving als bijv. 
tunnels en in auto's. 

Wat de zware metalen betreft wordt de grootste 
belasting van het milieu met lood veroorzaakt door een 
diffuse verspreiding door het autoverkeer. Na de 
beperking van het loodgchallc in benzine in 1978 en 
1986 is het loodgehaltc in de buitenlucht duidelijk 
gedaald op plaatsen die in belangrijke mate door het 
gemotoriseerde verkeer worden beïnvloed. Dit blijkt 
tevens uit de daling van liet loodgehaltc in regenwater. 

Uit de waargenomen kwikgehalten in regenwater 
kan geconcludeerd worden dat neerslag slechts een 
geringe bijdrage levert aan de belasting van bodem en 
oppervlaktewater. 

De directe bijdrage via de lucht aan de belasting 
van de bevolking is voor cadmium (niet-rokers 1%) en 
koper laag. Incidenteel verhoogde koperwaarden 
worden aangetroffen op industrieterreinen en in de di¬ 
recte nabijheid van het spoorwegnet. 

De opname van polycyclische aromatische koolwa¬ 
terstoffen (PAK's) door de mens kan vooral in ver¬ 
band gebracht worden met de emissie van PAK's 
naar de lucht; de directe opname via ingeademde 
lucht is klein. Door ruimteverwarming zijn de waarden 
voor de zwaardere aan deeltjes gebonden PAK's in 
de winter hoger. De PAK-concentratie in het ncder-
landse milieu neemt toe in de volgorde lucht - water -
bodem - waterbodem. 

De jaargemiddelden van de concentraties van 
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen liggen op een 
niveau waarop geen effecten op de gezondheid zijn te 
verwachten danwei verwaarloosbaar zijn. 

Wat de bestrijdingsmiddelen betreft zijn de meest 
voorkomende organochloorverbindingen in natte depo¬ 
sitie HCB, a-HCH en r-HCH (lindaan). Dankzij het ge¬ 
bruik van gasdichte folies bij grondontsmetting met me¬ 
thylbromide zijn de emissies hiervan naar de lucht 
sterk beperkt. 

Oppervlaktewater, sedimenten en waterorganismen 
Wat de belasting van de rijkswateren met zware me¬ 
talen betreft worden voor kwik, lood, koper, chroom 
en zink geen gehalten meer boven de basiskwaliteit 
gemeten. Vooral de gehalten van koper, zink en cadmi¬ 
um in het Rijnwater vertonen een dalende trend, de 
concentraties van cadmium en kwik zijn in 1987 nog 
slechts een tiende van die in de jaren zeventig. In de 
Maas wordt incidenteel een cadmium- en zinkgehalte 
boven de basiskwaliteit gemeten. 

De gehalten in regen- en oppervlaktewater voor 
koper en zink zijn thans op een vergelijkbaar niveau. 
Er is een duidelijke afname van het kopergehalte in 
Rijn, Maas, Ketelmeer en IJsselmcer; in de Noordzee 
en de Waddenzee is dit laag en er wordt een daling ge¬ 
constateerd bij toenemende afstand uit de kust. Voor 
lood en cadmium zijn de gehalten in regenwater thans 
hoger dan in Rijnwater. 

In sedimenten ijlt de daling van de kwikgchaltcn 
na op de daling van het gehalte in water. In sommige 
wateren fungeert het sediment waarschijnlijk als dif¬ 
fuse kwikbron. De gehalten van cadmium en koper in 
sedimenten van de Noordzee en de Waddenzee zijn in 
1986/1987 gedaald ten opzichte van 1981. Dit strookt 
met de geconstateerde daling in de belasting van de 
Rijn met zware metalen. De afnemende koperbelas¬ 
ting is ook zichtbaar in waterorganismen: in dric-
hocksmossclcn in Ketelmeer, Rijn en IJssei werd tus¬ 
sen 1976 en 1982 een duidelijk dalende trend waar-
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genomen. Ook werd een daling van het cadmium-
gehalte in mosselen uit de Westcrscheldc gezien. 

De zeer toxische polychloordibenzofuranen 
(PCDD's en PCDF's) komen in zeer lage concen¬ 
traties in sedimenten van oppervlaktewateren voor. 

De gemeten gehalten aan microverontreinigingen 
als polycyclische aromaten en vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen in Rijnwater zijn in de de afgelopen 
jaren duidelijk afgenomen. 

Ook het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's) 
in oppervlaktewater vertoont een (licht) dalende trend. 

De belasting van het oppervlaktewater met bestrij¬ 
dingsmiddelen is in het glastuinbouwgebied van Zuid 
Holland voor cholinesterasercmmende stoffen proble¬ 
matisch. Ook in 1987 is er geen verbetering waar¬ 
genomen, zodat nog steeds kan worden gesproken 
van een uiterst zorgwekkende toestand van het opper¬ 
vlaktewater. Het gehalte in Rijn en Maas voldoet nog 
niet aan de norm voor de basiskwaliteit. 

Het spoelen van de grond na giondonlsmclting met 
methylbromide om de bromide-rcsiduen in gewassen 
voldoende laag te houden heeft - met name in het na¬ 
jaar als ontsmettingsseizoen - verhoogde bromide-con¬ 
centraties in het Westlandse oppervlaktewater tot 
gevolg. De afname van het mcthylbromide-gcbruik 
sinds 1980 heeft hierop geen invloed gehad. 

In de rijkswateren worden reeds vele jaren geen 
aantoonbare hoeveelheden DDT en andere stoffen 
van het DDT-complex aangetroffen. De gehalten aan 
HCB en y-HCH in de Rijn zijn sinds de jaren zeventig 
sterk gedaald. 

Bij de stikstofverbindingen nitraat, nitriet en ammo¬ 
nium is de aandacht in eerste instantie gericht op de 
belasting van het oppervlakte- en grondwater en 
daaraan gekoppeld in drinkwater. Een directe bedrei¬ 
ging van de gezondheid van de mens is op dit punt nau¬ 
welijks aanwezig te achten. 

Bodem en grondwater 
Een zorgwekkende ontwikkeling in de afgelopen jaren 
was de snel toener.icndc verzuring en daarnaast de 
stijging van het ritraatgchaltc van het grondwater in 
zandgronden met een agrarische bestemming. In 1987 
is voor het eem sprake van een geringe vermindering 
van het aantal plaatsen in zandgebieden waar een 
hoge zuurconcentratie in het grondwater is aangetrof¬ 
fen. De komende jaren zal moeten blijken of er al dan 
niet sprake is van een ombuiging in de verzuring van 
het grondwater in de zandgebieden. 

De aluminium-conccntratic in grondwater - die in 
sterke male met verzuring samenhangt - is toegeno¬ 
men. 

Door het gebruik van meststoffen en door depositie 
vanuit de lucht wordt de bodem in toenemende mate 
belast met zware metalen. Hoewel de cadmium- en 
kopcrgchaltcn in de bodem stijgen, zal door de recente 
verlaging van de norm voor koper in voer voor mest-
varkens de kopertoevocr naar de bodem via dierlijke 
mest aanmerkelijk dalen. 

In grondwater werden geen PCB's en chloor-
fenolcn aangetoond, terwijl de gehalten aan polycycli¬ 
sche aromaten en van 14 organochloorbestrijdingsmid-
delen rond de detectiegrens lagen. Wel werden veel¬ 
vuldig vluchtige organische chloorverbindingen en 
vluchtige aromaten (benzeen) in relatief hoge concen¬ 
traties in het grondwater gevonden. 

Voeding en drinkwater 
Wat de belasting van ons voedsclpakkct met zware 
metalen betreft ligt de gemiddelde dagelijkse opname 
voor kwik, lood en cadmium beneden de (WHO)-norm. 

De kwikgehalten in de voeding zijn, met uitzonde¬ 
ring van die gevonden in sommige soorten vis, zeer 
laag. Het gehalte in vis is echter dusdanig dat ook bij 
verhoogde consumptie van deze eetwaar geen onaan¬ 
vaardbare risico's voor de gebruiker zullen ontstaan. 

De voornaamste bronnen van lood voor de mens 
zijn voedsel (65%), water (20%) en lucht (15%); voor 
zuigelingen op flesvoeding levert drinkwater een 
hogere bijdrage dan 20%, voor kinderen is ingestie 
van grond- en stofdeeltjes een belangrijke blootstel¬ 
lingsroute. De concentraties van lood in drinkwater 
zijn in het algemeen lager dan de gestelde grens¬ 
waarde. In het geval van uit lood samengestelde bin¬ 
nenleidingen kan echter benadering of overschrijding 
van de grenswaarde voorkomen. 

De belangrijkste bijdrage (95%) aan cadmium is 
via voedsel; het komt vooral voor in orgaanvlees en 
schelpdicren. De cadmiumgchalten in orgaanvlees 
(nier en lever) en .nosselcn zijn sinds het einde van de 
jaren zeventig duidelijk gedaald. Hoewel de huidige 
gemiddelde belasting van de ncdcrlander met cad¬ 
mium onder de WHO-norm blijft, kan deze onder 
bepaalde omstandigheden (veel roken, hoge consump¬ 
tie van bepaalde levensmiddelen) echter worden over¬ 
schreden. 

Voor zink en koper ligt de mediane opname rond 
de benodigde hoeveelheid. Het door landbouwhuis¬ 
dieren gcabsoi beerde koper wordt grotendeels opge¬ 
slagen in de lever. Vooral mcstkalveren kunnen hoge 
gehalten hebben. Ook voor arseen ligt de gemiddelde 
opname (ver) beneden de WHO-norm, zeker als de op¬ 
name uitsluitend anorganisch arseen betreft. Boven¬ 
dien komt het meeste arseen in vis voor, in de vorm 
van het weinig giftige arsenobctainc. Voor arseen zijn 
daarom geen grenswaarden voor voedingsmiddelen 
voorgesteld. 

De gemiddelde bromide-opnamc overschrijdt de 
WHO-norm niet. Groenten en zuivclprodukien leveren 
een naar verhouding grote bijdrage aan de dagelijkse 
bromidc-bclasting. Groenten geteeld in het Westland 
bezitten een duidelijk hoger bromide gehalte dan el¬ 
ders in Nederland. 

Via voeding en inhataloir wordt minimaal 15 - 270 
jig benzeen per dag opgenomen. Dit basisniveau kan 
verhoogd worden met 0 - 170 ng (wonen in stedelijk 
gebied), 15 Mg (autorijden), 10-70 (ig (passief roken) 
en 105 - 855 \ig (actief roken). Een .aanvaardbare 
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dagelijkse opname is nog niet vastgesteld. 
Wat bestrijdingsmiddelen betreft zijn de risico's 

van aanwezigheid van cholineslerascrcmmcrs in het 
vocdsclpakkel gering en vertonen de gehalten aan 
HCB en rHCH in rundvet, varkensvet en pluimveevet 
de afgelopen jaren een dalende tendens. 

Accumulatie van polycyclische aromatische kool¬ 
waterstoffen in voedselketens komt nauwelijks voor 
omdat PAK's door de meeste hogere organismen snel 
afgebroken kunnen worden. Indirecte opname van 
PAK's na depositie op groenten en gewassen kan na 
consumptie hiervan aanzienlijk zijn, vooral in de nabij¬ 
heid van emissiebronnen. Ook door actief en passief 
roken kunnen grote hoeveelheden opgenomen worden. 

De PCB-verontreiniging van het milieu resulteert in 
een niet onaanzienlijke belasting van de mens via dier¬ 
lijke voedingsmiddelen. De PCB-gehalten in voeding 
(melk, melkprodukten en visserijprodukten) vertonen 
een licht dalende trend. Liefhebbersconsumptie van 
aal uit verontreinigde wateren kan een verhoogde 
PCB-opnamc tot gevolg hebben. 

Humane "biota" 
In humaan vetweefscl en moedermelk komen een aan¬ 
tal stoffen terecht wegens hun grote persistentie en 
goede vetoplosbaarheid, waardoor ze in deze weefsels 
accumuleren. De belangrijkste blootstellingsroute voor 
de mens loopt via de vctfractie van zijn voeding. 

PCB's komen nog steeds in moedermelk en hu¬ 
maan vet voor. 

Wat betreft de gehalten aan organochloorbestrij-
dingsmiddclcn vertonen p,p'-DDE, p-HCH en dicldrin 
in humaan vet geen duidelijke trend, en HCB en p,p'-
DDT een dalende tendens. Andere bestrijdingsmid¬ 
delen worden niet (meer) aangetroffen. De dalende 
tendens in moedcnnelk weerspiegelt waarschijnlijk de 
dalende trend in verontreiniging van voedingsmiddelen 
door de in de jaren zestig genomen maatregelen tegen 
het gebruik van organochloorbcslrijdingsmiddclcn. 

Polychloordibenzodioxinen en -furanen komen als 
verontreiniging in moedermelk voor. 

Radioactieve stoffen 
De stralingsdosis die de nedcrlandse bevolking in de 
jaren vóór mei 1986 gemiddeld per hoofd ontving bo¬ 

ven de dosis ten gevolge van natuurlijke radionucliden 
en door medische handelingen - in 198S 8 |iüv (micro-
sievert) - was hoofdzakelijk afkomstig van splijtings-
produktcn die door kemwapenproeven in de atmos¬ 
feer zijn gebracht. De bijdrage van lozingen door nu¬ 
cleaire installaties was uiterst gering. Het kern-
rcaclorongeval in Tsjemobyl, waardoor relatief grote 
hoeveelheden kunstmatige radionuclidcn in het milieu 
en de voedselketens zijn terechtgekomen, heeft hierin 
verandering gebracht. 

Uit de metingen in het NMP en de extra metingen 
die door CCRX - en andere instituten - na hel kern-
reactorongeval zijn uitgevoerd, blijkt dat de gemiddel¬ 
de jaardosis voor volwassenen in 1986 is toegenomen 
tot circa SS |iSv - ongeveer even groot als in het begin 
van de jaren zestig, na het beëindigen van de 
grootschalige bovengrondse kemwapenproerhemin-
gen. In 1987 was de gemiddelde dosis nog 33 pSv, ter¬ 
wijl rond 1990 doses van 20 |iSv worden verwacht. 
Ter vergelijking dicne dat de nederlander jaarlijks ca. 
2000 nSv uit natuurlijke bronnen ontvangt, zodat Tsjer-
nobyl deze dosis ir 1986 met 2,4% en in 1987 met ca. 
1,3% heeft verhoogd. 

De maximale lichaamsbelasiing met radiocesium 
ten gevolge van Tsjemobyl werd niet in 1986, maar 
medio 1987 bereikt. Deze vertraging wordt verklaard 
door een tweede piek in de concentratie van radioce¬ 
sium in melk, veroorzaakt door het gebruik van hooi 
en kuilvoer m de winter 1986/1987, dat in mei 1986 be¬ 
smet is geraakt door directe depositie. 

De gevolgen van "Tsjemobyl" voor Nederland 
worden uitvoerig besproken in de CCRX-rapporten 
De Radioactieve Besmetting in Nederland ten gevolge 
van het kernreactor ongeval in Tsjemobyl en Rap¬ 
portage Aanvullend Meetprogramma Tsjemobyl. 

Als uitvloeisel van een van de aanbevelingen uit 
het eerstgenoemd rapport wordt thans gewerkt aan de 
opzet van een volledig geautomatiseerd nationaal ra-
dioactivitcitsmeetnet (NRM) dat zal worden beheerd 
door het RIVM en dat gebruik zal maken van meetsta¬ 
tions van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Met 
dit meetnet voor de vroegtijdige signalering en de prog¬ 
nose van de cmst van kernongevallen, wordt de pa¬ 
raatheid tijdens calamiteiten vergroot. 

U 
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Biotechnologie en de Europese Gemeenschap 

H.J.M.VANDEDONK 

Sinds 1977 worden personen die verantwoordelijk zijn 
voor de registratie van geneesmiddelen in staat ge¬ 
steld een alternatieve procedure te volgen teneinde 
een registratie voor de lidstaten van de EG te verkrij¬ 
gen. In plaats van het rechtstreeks aanbieden van dos-
::-rs aan de nationale autoriteiten van elke lidstaat is 
de mogelijkheid gerealiseerd om het dossier aan vijf of 
meer lidstaten aan te bieden middels de CPMP (Com¬ 
mittee for Proprietary Medicinal Preparations) na 
eerst een registratie in een lidstaat verworven te heb¬ 
ben. 

Sinds 1985 is het minimum aantal lidstaten dat bij 
een dergelijke procedure betrokken dient te zijn gere¬ 
duceerd van vijf tot twee. Bovendien dienen de ove¬ 
rige lidstaten de verstrekte registratie als een zwaar 
wegend advies te beschouwen. 

In 1987 werd de boven beschreven 'multi-state 
procedure' uitgebreid met een ontwerp richtlijn voor 
'high-tech' produkten, die zelfs van toepassing is als 
deze bij slechts één lidstaat worden ingediend. Echter, 
de keus is niet langer aan de fabrikant voorbehouden: 
deze procedure is verplicht. Het doel van deze specia¬ 
le procedure is om principiële vragen ten aanzien van 
kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van biotechnolo-
gische geneesmiddelen op het niveau van de EG bin¬ 
nen de CPMP op tr lossen, voordat een nationale bes¬ 
lissing is gevallen m.b.t. het verlenen van een handels¬ 
vergunning. Het gebruik van deze procedure zal 
derhalve de toegang tot de markten van de lidstaten 
dienen te bevorderen. Bovendien zal de Europese 
Commissie een lijst publiceren van produkten waar de 
procedure op is toegepast en deze produkten zullen 
automatisch profiteren van een tien jaar lange inno¬ 
vatie-bescherming. Dit houdt in dat elke fabrikant die 
een geneesmiddel wil registreren dal gelijkwaardig is 
aan een reeds op bovenbeschreven wijze geregi¬ 
streerd geneesmiddel, een volledig dossier dient te 
overleggen ongeacht of een patent verlopen is zo lang 
de tienjaars periode niet verstreken is. 

De 'high-tech' procedure bttreft o.m. geneesmid¬ 
delen die bereid zijn via DNA-recombinatie en mono-
klonale antistoffen. 

De Europese Commissie heeft, gezien het econo¬ 
misch belang van biotechnologie voor Europa en de 
achterstand ten opzichte van de VS en Japan, besloten 
een ad hoc werkgroep in het leven te roepen 

(Working Party on Biotechnology & Pharmacy) welke 
vooral de harmonisatie van de chemisch/farmaceuti¬ 
sche eisen te stellen aan deze produkten diende te be¬ 
hartigen. Van deze werkgroep maakt het Rijkscontrole¬ 
laboratorium (RCL) van het RIVM deel uit. In haar 
eerste jaren was deze werkgroep zeer actief in het 
produceren van 'Notes to Applicants* (minimum¬ 
eisen) t.a.v. recombinant DNA produkten, monoklo-
nale antistoffen en cytokines. Hierbij werd in hoge 
mate van de nederlandse normen gebruik gemaakt. 
Bovendien werden richtlijnen opgesteld voor preklini¬ 
sche proeven met biotechnologische geneesmiddelen, 
in samenwerking met de werkgroep 'Safety' van de 
CPMP. Vanaf eind 1987 werd de werkgroep echter in 
toenemende mate in beslag genomen door het beoor¬ 
delen van registratie-dossiers van biotechnologische 
geneesmiddelen. Dit was een uitkomst voor de lidsta¬ 
ten die niet of nauwelijk in staat waren om de dossiers 
zelfstandig te beoordelen. Bovendien kwam het ook 
het functioneren van de CPMP ten goede, die de ad¬ 
viezen van de werkgroep over het algemeen zonder 
verdere discussie overnam. Echter, van de oorspron¬ 
kelijke taak, namelijk de registratie en het toezicht op 
de harmonisatie van procedures, kwam niets meer 
terecht. De lidstaten met een beperkte bezetting van 
de beoordelingsorganen waren er inmiddels al aanzien¬ 
lijk op vooruit gegaan; de 'sterkere' lidstaten laadden 
de verdenking op zich liever hun machtspositie te con¬ 
solideren dan deze te willen delen met andere lidsta¬ 
ten. Voorstellen vanuit het RCL om tot werderzijdse 
erkenning van nationale controle-laboratoria te komen 
werden bij herhaling niet in overweging genomen. 
Niettemin zette in dezelfde tijd het RCL de met Nefar-
ma overeengekomen strategie voort om van produkl-
conlrole naar systeemcontrole over te gaan. In 1988 
werden drie buitenlandse firma's geïnspecteerd om te 
beoordelen of het regime van partijgewijs keuren kan 
worden verminderd c.q. afgeschaft. De betreffende fir¬ 
ma's dienen dan wel door een 'GMP ringetje' gehaald 
te kunnen worden. Bovendien werd in hetzelfde jaar 
bij verschillende gelegenheden deze filosofie voor een 
internationaal fonm uiteen gezet. De resultaten van de 
inspecties wijzen uit dat zeker een gefaseerde over¬ 
gang van produkt- naar systccmcontrolc realiseerbaar 
is. 

• 
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Toepassing van statistiek bij het ontwikkelen van microbiologische referentie¬ 
materialen 

S.H.HEISTERKAMP, J.A.HOEKSTRA, K.A.MOOUMAN, P.H.IN 'T VELD 

Inleiding 

Honderden laboratoria in de gehele Europese Gemeen¬ 
schap houden zich dagelijks bezig met de microbiolo¬ 
gische analyse van water en levensmiddelen. De ge¬ 
bruikte analysemethoden zijn gewoonlijk gebaseerd op 
nationale of internationale standaarden, en worden 
vastgesteld door de regering of nationale en internatio¬ 
nale standaardisatie-instituten. De gebruikte methoden 
beschrijven in detail de wijze waarop de microbiologi¬ 
sche analyse dient plaats te vinden; de te gebruiken 
voedingsbodem, de incubatie-temperaturen en -tijden 
etc. Maar het gebruik van gestandaardiseerde metho¬ 
den is slechts een eerste stap in de kwaliteitscontrole 
van het werk van laboratoria. Verschillen tussen en 
binnen laboratoria blijven bestaan ondanks de verre¬ 
gaande standaardisatie. Deze verschillen zijn ten dele 
toe te schrijven aan menselijke factoren, zoals vaardig¬ 
heid en interesse, ten dele aan laboratorium-omstan-
digheden, zoals opslag, temperatuurcontrole etc. 

Teneinde een constante kwaliteit van laboratorium¬ 
analyses te garanderen is hel een algemeen aan¬ 
vaarde gedachte dat naast gestandaardiseerde metho¬ 
den óók referentie-materiaal van gegarandeerde ge¬ 
halten een verdere verbetering zal geven. In de ana¬ 
lytische microbiologie wordt de ontwikkeling van 
referentie-materiaal echter bemoeilijkt door o.a. de in¬ 
stabiliteit van de levende organismen. 

In 1985 is het RIVM, in samenwerking met het Bu¬ 
reau Communautaire de Reference te Brussel, be¬ 
gonnen met de verdere ontwikkeling van microbiologi¬ 
sche referentie-materialen en toetsing van gestandaar¬ 
diseerde analyse-methoden. Dit materiaal bestaat uit 
capsules gevuld met gesprocidroogde melk, kunstma¬ 
tig besmet met micro-organismen, bijv. Salmonella 
typhimurium of Enterobacter cloacae. Het onderzoek 
vindt plaats bij het laboratorium voor Water- en Lc-
vcnsmiddelenmicrobiologie (LWL) terwijl het Cen¬ 
trum voor Wiskundige Methoden (CWM) vanaf het be¬ 
gin betrokken is geweest bij opzet en uitwerking van 
het onderzoek. 

De microbiologische referentie-materialen en de 
ontwikkelde analysemethoden worden in herhaald in-
tcrlaboratorium-ondcrzock (ringondcr/ock) in de EG 
alsmede in Nederland getest. 

Opzet van het onderzoek 

De ringonderzoeken voor water- en levcnsmiddclcnmi-
crobiologie zijn qua techniek, opzet en uitwerking ver¬ 
schillend. Een gemeenschappelijk punt is echter dat in 
beide onderzoeker, gebruik wordt gemaakt van etiket¬ 

ten met randomnummers ter verkrijging van zo objec¬ 
tief mogelijke uitkomsten; tevens zijn opslag en ver¬ 
werking in hoge mate geautomatiseerd. 

Het gebruik van etiketten met randomnummers 
op de petrischalen maakt het mogelijk deze schalen in 
een 'willekeurige' volgorde te zetten, zodat het tellen 
van bacteriën en het toepassen van de microbiologi¬ 
sche analyse-methode gescheiden kunnen worden. Dit 
is vooral belangrijk indien meer analyse-methoden op 
één capsule worden toegepast: de tellende laborant is 
onkundig van de toegepaste analyse-methode. De sleu¬ 
tel tussen random-volgorde en de gebruikte methoden 
is alleen bekend in het computersysteem van het 
RIVM. Het tellen van de bacteriën in de petrischalen 
vindt pas plaats nadat deze schalen in een door middel 
van de etiketten aangegeven random-volgorde zijn ge-
herrangschikt. 

Het interlaboratorium-onderzock met Salmonella 
kende een soortgelijke aanpak, zij het dat de telling 
hier werd vervangen door een aan- of afwezighcids-
test. 

De analyse van beide soorten onderzoek werd ge¬ 
dicteerd door de proefopzet. Zo werd bijv. rekening ge¬ 
houden met het feit dat verschillende ielmethoden wer¬ 
den verricht aan monsters afkomstig uit de oplossing 
van één capsule. Naar verwachting lijken tellingen 
van één capsule méér op elkaar dan tellingen van ver¬ 
schillende capsules. 

Beide onderzoeken zijn echter ook verschillend 
geanalyseerd; het watcrmicrobiologisch onderzoek 
met behulp van een conventionele split-plot variantie-
analysc op de logarithmisch getransformeerde tel¬ 
lingen, het levensmiddelen-ringondcr/ock met behulp 
van een quasi-likclihood methode. In het nu volgende 
worden beide analyses afzonderlijk besproken. 

Ringondenoek watermicrobiolcgie 

In het eerste EG-ondcrzock ten behoeve van watermi-
crobioiogic (1) werden aan veertig laboratoria in de 
EG acht capsules gestuurd in twee zendingen, elk met 
een besmettingsgraad van 400-500 kolonievormcndc 
eenheden (kve) per capsule. De capsules dienden op 
een voorgeschreven wijze te worden opgelost in een li¬ 
ter fysiologische zoutoplossing. De verkregen zoge¬ 
naamde gesimuleerde watermonsters werden ieder 
geanalyseerd met drie verschillende kweekmethoden. 
Iedere methode werd per monster in duplo uitgevoerd 
(resulterend in totaal zes petrischalen). 

De volgende methoden werden gebruikt: 
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- een referentiemethode, volgens de nederlandse 
NEN, voor het bepalen van het aantal bacteriën van 
de coligroep (bij 37° C); deze methode was in ieder 
laboratorium gelijk; 

- een nationale methode voor het bepalen van het to¬ 
taal aantal coli's 

- een nationale methode voor het bepalen van het aan¬ 
tal thermotolcrantc bacteriën van de coligroep (bij 
44 °C); deze methode verschilde ook per laboratori¬ 
um (of per land). 

Gezien de in het algemeen hoge aantallen kve's 
werd een benadering gekozen waarbij de aantallen 
kvc lognormaal verdeeld werden verondersteld in 
plaats van Poisson-verdeeld. Met analyse van de resi¬ 
duen werd aannemelijk gemaakt dat deze benadering 
redelijk was. Variantie-analyse werd uitgevoerd op de 
logarilhmisch getransformeerde gegevens (2), zodat 
de variantie-analyse in feite verhoudingen tussen aan¬ 
tallen analyseerde, hetgeen perfect aansluit bij het ge¬ 
bruik van vergelijkingen tussen laboratoria: "Dit labora¬ 
torium heeft tweemaal zoveel..." 

De data werden uitvoerig doorgelicht op uitschie¬ 
ters, tenslotte werd een cluster-analyse uitgevoerd op 
de gemiddelden van de laboratoria, waarbij waar¬ 
schijnlijkheden voor verschillen tussen clusters wer¬ 
den berekend (3). Met behulp van de clusters werd gc-
trac?" ".en beter inzicht te krijgen in het waarom van 
de 'verschillen' tussen laboratoria, hetgeen in een aan¬ 
tal gevallen bevredigende uitkomsten gaf. 

RUigonderzoek voor levensmiddelenmicrobiologie 

In het eerste ringonderzock met betrekking tot Salmo¬ 
nella typhimurium (4) werden capsules met een ge¬ 
middelde besmetting van ongeveer vier kolonicvor-
mende eenheden gebruikt. Elk laboratorium ontving 25 
capsules, waarvan er vijf, met een voor de deelne¬ 
mende laboratoria onbekend nummer, bewust Salmo¬ 
nella-vrij waren gehouden. Na oplossing van een cap¬ 
sule en incubatie in een voorophopingsmedium, werd 
met behulp van drie verschillende verrijkingsmedia 
een inlwoord verkregen op de vraag: bevat deze cap¬ 
sule Salmonella ja of nee? 

Voor de statistische verwerking van aan- of af-
wezigheidsgegevens bij een ringonderzock zijn geen 
standaard-methoden beschikbaar. Begrippen als "her¬ 
haalbaarheid" en "reproduceerbaarheid" die normaal 
een rol spelen bij intcrlaboratorium-onderzoek zijn hic. 
niet direct toepasbaar. 

De analyse werd als volgt uitgevoerd. De uitkom¬ 
sten behorende bij de vijf bewust Salmonella-vrije cap¬ 
sules werden apart bekeken, zonder formele statisti¬ 
sche analyse. De bewerking van de uitkomsten van de 
20 besmette capsules bestond uit drie stappen: 
1. Uitgaande van de Poisson-vcrdeling werd uitgere¬ 

kend hoc groot de kans is om bij 20 met besmet 
poedc- gevulde capsules door het toeval toch een of 
meer Salmonella-vrije te krijgen. De kans om meer 
dan twee Salmonella-vrije capsules te krijgen bleek 

praktisch nihil. Voor elk laboratorium werd bekeken 
of en zo ja, met welk verrijkingsmedium het minder 
dan 18 positieven scoorde en dus vals-negatieven 
had. 

2. Vervolgens weid per laboratorium getoetst of het 
gevonden aantal negatieven tussen de drie media 
verschilde. Dit werd gedaan met de klassieke niet-
parametrische Cochran's Q-test (5). 

3.Om te toetsen of er over de laboratoria heen syste¬ 
matische verschillen tussen de media bestonden 
(dus of één medium overal het beste was), werden 
de gegevens van alle labs gecombineerd in een 
"quasi-li!:elihood"-analyse. Dit is een moderne tech¬ 
niek die zeer eenvoudig met het programma-pakket 
Genstat kan worden uitgevoerd en ook binnen het 
RIVM inmiddels een brede toepassing vindt (6.) Er 
werden met behulp van deze techniek verschillende 
modellen aan de gegevens aangepast. Een model 
mèt medium- en laboratoriumeffecten bleek signifi¬ 
cant beter te passen dan een waarin of de labs öf de 
media waren weggelaten. Hieruit mag worden 
geconcludeerd dat beide effecten bestaan. Tenslotte 
werd ook een schatting van het verschil in percen¬ 
tage positieven tussen de media gegeven. 

Homogeniteit van de referentiematerialen 

Homogeniteit is bij microbiologische referentiemateria¬ 
len nog moeilijker te verwezenlijken dan bij chemi¬ 
sche referentiematerialen. De "meest homogene" ver¬ 
deling voor capsules die men in principe kan bereiken 
door een droog, besmet poeder eerst grondig te men¬ 
gen en dan in elke capsule exact evenveel poeder te 
doen, kan vorden beschreven met de Poisson-verde-
ling. Door (foutloos') tellen van het aantal kolonievor-
mende eenheden in een groot aantal capsules kan 
men te weten komen of deze mate van homogeniteit 
ook is bereikt. 

Wanneer cen hoog bc<mettingsnivcau wordt na¬ 
gestreefd (bijv. voor hel WK1 referentiemateriaal, met 
een gemiddeld besmettingsniveau van 400-500 kve 
per capsule) is het niet doenlijk de capsule-inhoud 
volledig te bepalen. In dat geval worden uit de vloei¬ 
stof waarin een capsule is opgelost, dcelmonstcrs ge¬ 
nomen. In (6) wordt cen procedure beschreven waar¬ 
mee eerst de homogeniteit van de duplo's, en vervol¬ 
gens die van de capsules wordt getoetst. 

Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid 

De meeste ringonderzocken zijn opgezet met het idee 
dat de betrokken laboratoria een steekproef vormen 
uit een grote populatie van laboratoria. Dit is de reden 
dat men 'vanouds' geïnteresseerd is in herhaalbaar¬ 
heid (r) en reproduceerbaarheid (R) van een meet¬ 
methode. Het hangt af van de betrokken variabelen of 
deze r en R als verschil of als ratio worden gerepre¬ 
senteerd; in het geval van tellingen is het zinvol deze 
als ratio tussen twee tellingen te definiëren in plaats 
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van als verschil tussen twee tellingen. 
De in dit project voorkomende ringonderzoeken 

hadden een ander karakter per land werden een aan¬ 
tal laboratoria 'gekozen', c.q. voorgeschreven. In feite 
ging het erom de betrokken laboratoria op één lijn te 
brengen met betrekking tot de gebruikte telmethodcn 
en het geheel van referentiematerialen. De laboratoria 
worden dan niet beschouwd als trekkingen uit een po¬ 
pulatie. 

Conclusies 

Opzetten en uitvoeren van ringonderzoeken is een ar¬ 
beidsintensief karwei. Het gebruik van statistische 
methoden en automatische dataverwerking is daarbij 
onontbeerlijk. Standaardmethoden laten het voor wat 
betreft tellingen en aan- afwezigheidskenmerken vaak 
afweten. Bijna elk ringonderzock is maatwerk, waarbij 
telkens opzet en analyse in overeenstemming met het 
doel moeten worden gebracht. 
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Over de stroming in geroerde vaten 

B.J.DE HAAN, M.C.PHILIPPI 

Samenvatting 

In valcn die gebruikt worden voor het kweken van 
bepaalde dierlijke cellen met als doel vaccinproduktie 
weid de vlocistofstroming onderzocht. Er is onder¬ 
scheid tussen de primaire stroming in de tangentiële 
richting en de secundaire stroming daar loodrecht op. 
Het is deze laatste stroming die van groot belang is 
voor het transport van voedingsstoffen naar de cellen. 
In de nabijheid van de roerbladcn en het spinfilter 
vindt intensieve menging plaats door turbulente wer¬ 
vels. Er is een numeriek model van de secundaire 
stroming ontwikkeld. De resultaten van de berekenin¬ 
gen met het model worden gepresenteerd. 

Inleiding 

Door het Centrum voor Wiskundige Methoden wordt 
deelgenomen aan het onderzoek naar de optimalisatie 
van geroeide vaten, zoals die in gebruik zijn bij het 
Laboratorium voor Geïnactiveerde Virusvaccins. Het 
gaat hierbij om een studie naar de hydrodynamische 
effecten op cellen, die in perfusie-cultuur gekweekt 
worden. De resultaten van de studie zijn vooral van be¬ 
lang voor de zogenaamde opschaling, dat wil zeggen 
het kweken van cellen in grotere vaten dan nu ge¬ 
bruikelijk is. 

In de tweede paragraaf wordt nader ingegaan op 
de hydrodynamica en de gevolgen van de hydrody-
namica voor de cellen. Vervolgens presenteren we 
een numeriek model, dat de snelheid van de stroming 
in het vat beschrijft. De resultaten van een toepassing 
van het model worden toegelicht in de laatste para¬ 
graaf. 

Menging en transport 

De stroming in een vat (zie fig. 1) wordt overheerst 
door de tangentiële - ronddraaiende - beweging opge¬ 
wekt door de roerbladcn en het spinfilter. Deze primai¬ 
re stroming is de aandrijfkracht voor de secundaire 
stroming die cellen en voedingsstoffen transporteert en 
de turbulentie die de vloeistof mengt. 

Afhankelijk van de grootte van het val en de toege¬ 
paste rocrsnclhcid is de stroming in het vat turbulent. 
Deze afhankelijkheid wordt uitgedrukt in het zoge¬ 
naamde Taylorgctal, vergelijkbaar met het Rcynolds-
getal voor stroming langs een vlakke plaat. De inten¬ 
siteit van de turbulentie is een functie van de tangen-
liclc snelheid. Wc mogen verwachten dat het maxi¬ 
mum van de intensiteit in de nabijheid van de roerblad¬ 
cn en het spinfiltcr ligt. Bij de wanden van het vat is 
de turbulentie zeer klein. De kleinste wervels - Kolmo-

goroffschaal (1) - in de buurt van het maximum zijn 
verantwoordelijk voor de intense menging van de 
vloeistof. 

De menging van de vloeistof is van belang voor de 
toevoer van voedingsstoffen naar en de afvoer van 
afvalstoffen van de cellen. Echter deze wervels veroor¬ 
zaken ook grote shear - snelhekbverschillcn - die de 
cclwanden kan beschadigen. Dit is vooral het geval 
voor dierlijke cellen. Een cel kan uiteindelijk gedood 
worden indien deze enkele malen snel na elkaar de 
zone met intensieve turbulentie passeert (2). 

De primaire stroming wordt afgeremd door de wrij¬ 
ving aan de bodem van het vat. De verticale snelheids-
verschillen, die hierdoor ontstaan, veroorzaken een se¬ 
cundaire stroming. Deze stroming is van groot belang 
voor het transport van cellen en voedingsstoffen door 
het gehele vat. De zuurstof die aan het vloeistofopper¬ 
vlak wordt opgenomen, wordt door deze stroming 
naar de onderliggende vloeistof vervoerd. 

De secundaire stroming is georganiseerd in verti¬ 
cale vlakken en staat daarmee loodrecht op de pri¬ 
maire stroming. De vloeistof stroomt opwaarts nabij 
de omwentelingas, naar buiten aan het oppervlak, 
neerwaarts langs de wand en naar het midden gericht 
«an de bodem van het vat. 

Indien de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het vat 
onder een kritische waarde daalt, komen de cr'.ien in 
"ademnood". Men zou dan kunnen besluiten de roer-
snelheid - tijdelijk - te verhogen. Dit nu hei ft antago-

Figuur I 
Schematische voorstelling van een reactorvat 
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nistische gevolgen. Enerzijds zal de intensiteit van de 
secundaire stroming toenemen. Daarmee wordt het 
transport van zuurstof van het vlocistofoppervlak naar 
de cellen bevorderd. Anderzijds neemt de intensiteit 
van de turbulentie toe, hetgeen desastreuze gevolgen 
kan hebben voor de eelwanden. De vitaliteit van de 
cellen wordt zowel bevorderd als bedreigd door zo'n 
maatregel. 

Numeriek model 

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat de 
kweek van cellen in een geroerd val ook fysisch een 
complex probleem is. Teneinde een onderbouwd oor¬ 
dcel te kunnen geven over voorstellen betreffende ver¬ 
groting van de vaten en/of de rocrsnclhcid, hebben we 
een numeriek model van de secundaire stroming ge¬ 
maakt. 

De stroming in een geroerd vat kan worden bere¬ 
kend op basis van de Navier Stokes-vcrgelijkingen in 
cilindrische coördinaten (3). Ter vereenvoudiging 
hebben we tangemiële variaties in het snelheidsveld 
verwaarloosd. We ontwikkelen daarmee een tweedi¬ 
mensionaal model voor de tangentiele snelheid en vor-
ticiteit, een maat van de intensiteit van de secundaire 
stroming. Uit deze twee grootheden kunnen we de 
radiële en verticale snelheid afleiden met behulp van 
de continuïteitsvergelijking. 

De vergelijkingen luiden: 

3 , i . v 
— ? • »r c - i 
dl ar r 

; 
3r r dr 

dt ° rdr r ir — o 
dr r 3r 

dr r r)r r)z rh 

i 3 . dv t} Ir) 

r r)r dr dr. r UT 

Hierbij .* r de rarfiütc afstand lol de omwtnieJifrgttS 

z de verticale afnvd 101 de bodem van het vat 

0 dc tangcmiöe ricfiüng 

v de sncUKidsvccior (v . v » ) 

^ de tangentiele vorticital; C * V f - / i 

(A) 

(•»> 

(O 

(D) 

ar 
v de vitt 

t * iHKX)7jkelijke randvooraurden worden gegeven door de geomelnc van Sri 

rnir.lnrvsf en (V omw«iteling«nelheid van de ratwbladcn en her spinfiiter. 

De vergelijkingen A en B hebben wc opgelost met 
de zogenaamde leap frog methode voor de adveclieve 
termen rcsprccticvelijk Eulcr expliciet voor de dissi-
patievc termen. De vergelijkingen C en D kunnen 

worden opgelost met bijv. een successieve overrelax-
atie-techniek. Een overzicht van veel gebruikte nu¬ 
merieke technieken in de hydrodynamica vindt de geïn¬ 
teresseerde lezer in (4). 

Hoewel we geïnteresseerd zijn in de steady state 
oplossing van de vergelijkingen A, B, C en D hebben 
we de tijdsafhankelijkheid in A en B gehandhaafd. Dit 
heeft twee redenen. Ten eerste is de oplossing van het 
stelsel niet bekend, het is daardoor zeer moeilijk een 
goede bcginschatting te geven voor het probleem 
zonder de tendens-termen - d/dl -. Door nu van een 
eenvoudige beginwaarde uit te gaan met een stelstel 
met tendens-termen, verwachten we op een 
"fysische" manier naar de juiste steady state te evolue¬ 
ren. Een tweede argument om de tendens-termen te 
handhaven is dat het niet zeker is of de steady state 

Figuur 2 
Resultaten van een modelberekening 

Afgebeeld is het rekendemein: de helft van cen verti¬ 
cale doorsnede door het reactorval. De horizontale 
arcering w i l hei filterhuis voor, de vertical^ hel roer-
blad. Met pijlen is de axiale/verticale snelheidsvector 
gerepresenteerd. De grootste pijl representeert een 
snelheid van 0,12 m/s. De vol getrokken lijnen verbin¬ 
den punten met gelijke Ungenüële snelheid vf l respec¬ 
tievelijk 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 m/s. 
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wel bestaat. In een niet-'ineair stelsel is men daar niet 
van verzekerd. De oplossing kan chaotisch gedrag ver¬ 
tonen. 

Resultaten 

In deze paragraaf geven we het resultaat van een be¬ 
rekening van het stromingspatroon in een klein vat. De 
afmetingen zijn: hoogte vat 2G cm, diameter vat 20 
cm, hoogte spinfilter 10 cm, diameter spinfilter 7 cm 
en straal van het roerblad 3,5 cm. De rocrsnclhcid 
werd "ingesteld" op een frequentie van 60 omwentelin¬ 
gen per minuut. De berekeningen zijn uitgevoerd met 
een beperkt oplossend vermogen, namelijk 21 rooster-
rijen en 15 roosterkolommen. Op deze wijze gaan de 
vereisten van het model de rekenkracht van een pc 
nog niet te boven. 

In fig. 2 zien we dat het secundaire stromingspa¬ 
troon zich inderdaad instelt zoals voorspeld in de 
tweede paragraaf, namelijk omhoog gericht langs de 
omwentelingsas. Een bijzonderheid is dat zich een te-
genstroom nabij het vloeistofoppervlak heeft gevormd. 
Dit is te wijten aan het feit dat het vat relatief nauw is. 
Door deze tegenstrocm zal de zuurstofuitwisseling in 
het vat belemmerd worden. 

Het oplossend vermogen in bovenbeschreven toe¬ 
passing van het model is klein. Een verhoging vraagt 
echter aanzienlijk meer computerkracht. Daarnaast is 

ook een uitbreiding van het model gewenst. Bij een 
perfusiecultuur worden lateraal voedingsstoffen toe¬ 
gevoegd, terwijl in gelijke mate cultuurvloeistof door 
het filler wordt afgepompt. Naast deze voorziening is 
het gewenst het transport van zuurstof en eventueel 
andere voedingsstoffen te modelleren. 

Concluderend kunnen we stellen dat er een model 
is ontwikkeld dat het stromingspatroon in een geroerd 
vat beschrijft. Indien het model nog wordt uitgebreid, 
kunnen we met behulp van dit model uitspraken doen 
over de efficiëntie van nog te bouwen grotere vaten. 
Indien het model op een krachtige rekenmachine 
wordt verwerkt, kunnen we "on line" voorspellingen 
doen over de gevolgen van bepaalde maatregelen op 
de vitaliteit van de cellen. 

Literatuur 

1. Tennekes, Lumley. A first course in turbulence. 
Cambridge: The MITpress, Nass. 1982. 

2. Croughan, Hamel, Wang. Hydrodynamic effects on 
animal cells grown in microcarrier cultures. Bio¬ 
technology and Bioenginccring, Vol. XXIX. 1987; 
pp 130-42. 

3. Bird, Stewart, Lightfood. Transport Phenomena. 
New York: John Wiley, 1960. 

4. Patankar. Numerical Heaitransfer and fluid flow. 
Hemisphere Publishing Corporation, 1980. 

• 

339 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

Levensstijl-factoren inclusief voeding en kanker van de alvleesklier. 
Een samenwerkingsproject met het Internationale Kankerinstituut van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 

H.BAS BUENO DE MESQUITA, CLAARJ.MOERMAN, SYTSKE RUNIA 

Inleiding 

In 1981 en 1982 vormde het Internationale Kankerin¬ 
stituut (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie 
in Lyon, h samenwerking met een aantal internatio¬ 
nale onderzoekscentra, het zogenaamde SEARCH-
programma. De afkorting SEARCH staat voor "Sur¬ 
veillance of the Environmental Aspects in Relation to 
Cancer in Humans" (1). Het doel van het SEARCH-
programma is het in internationaal verband genereren, 
formuleren en toetsen van hypothesen, middels epide¬ 
miologische methoden, over een mogelijke samenhang 
tussen exogene factoren en levensstijl en het ontstaan 
van kanker. Als voornaamste onderzoeksmethode 
werd gekozen voor patiënt-controle onderzoek in de al-
geroent bevolking. Het in internationaal verband gelijk¬ 
tijdig uitvoeren van c;/elfde patiënt-controle onder¬ 
zoeken in verspreid wonende en ongelijksoortige be¬ 
volkingsgroepen heeft als voordeel dat belangrijke 
bevindingen reed., in eer. vroeg -.•"duim op herhaal¬ 
baarheid worden getest. De bewijskracht van resultat¬ 
en van dergelijk "multi-centre" onderzoek is krachti¬ 
ger dan de resultaten van een onderzoek uitgevoerd in 
een enkel onderzoekscentrum. In 1983 werd besloten 
dat het eerste onderzoek in het kader van het 
SEARCH-programma onder meer zou gaan over kan¬ 
ker van het sxocriene deel van de alvleesklier. Op het 
ogenblik werken zes centra samen in dit onderzoek, 1 
in Australië, 3 in Canada, 1 in Polen en 1 in Nederland. 
De alvleesklier of pancreas is gelegen in de bovenbuik 
achter de maag. Het exocriene deel van de al¬ 
vleesklier produceert iedere dag ongeveer anderhalve 
liter vocht waarin een groot aantal enzymen voorko¬ 
men. Het pancreassap wordt in de dunne darm afgesc¬ 
heiden en is betrokken bij de vertering van de voeding. 
Het endocriene deel maakt hormonen zoals insuline 
die in de bloedbaan terecht komen. Er waren een aan¬ 
tal redenen voor het bestuderen van kanker van het 
exocriene deel van de pancreas. In de eerste plaats 
bestonden er aanwijzingen voor een mogelijk verband 
met roken en voeding, factoren die vooruitzichten 
bieden voor preventie. Alhoewel een van de meer fre¬ 
quent voorkomende malignitcitcn - in 1986 overleden 
in Nederland 863 mannen en 786 vrouwen met als pri¬ 
maire doodsoorzaak kanker van de ï'.vleesklicr (2) - is 
kanker van de alvleesklier toch betrekkelijk weinig be¬ 
studeerd, waarschijnlijk ten gevolge van de problemen 
bij de diagnose. Tenslotte is de prognose uitgesproken 
slecht. Onafhankelijk van de therapie bedraagt de rae-
dianc ovcrlevingsduur 2 tot 3 maanden na het stellen 
van de diagnose (3). 

De specifieke hypothesen betreffen onder meer 
risicofactoren die de functie van de alvleesklier kun¬ 
nen stimuleren middels het darm-hormoon cholecysto-
kinine, te weten voedsel in het algemeen en meer in 
het bijzonder een aantal voedingsstoffen zoals eiwitten 
en vetten (3, 4, 5, 6, 8). Een al langer bestaand ver¬ 
moeden dat roken ook bij dit type kanker risico-verho¬ 
gend werkt (3. 5, 7), is uitgebreid getest. Voorts is de 
rol van het gebruik van een aantal soorten alcohol (5, 
8,9) en koffie (5, 8 ,9,10) onderzocht. 

Materiaal en methode 

Het onderzoek is uitgevoerd in de provincie Utrecht. 
In 1983 bestond er nog geen complete kankerregi-
stratie in het onderzoeksgebied. Om dan ook een zo 
compleet mogelijke patiëntengroep te verkrijgen, wer¬ 
den de patiënten geïdentificeerd via diverse bronnen, 
te weten internisten, gastro-enterologen, chirurgen, 
patholoog-anatomen binnen en buiten het onderzoeks¬ 
gebied, de medische registratie van verscheidene zie¬ 
kenhuizen en later ook het Integrale Kanker Centrum 
Midden Nederland. Specialisten speelden vervolgens 
een centrale rol bij het uitleggen van het onderzoek en 
het vragen van toestemming voor het vraaggesprek. 
Patiënten waren gedefinieerd als alle personen van 35 
tot 79 jaar die gedurende 1984 tot maart '87 in het 
onderzoeksgebied woonachtig waren ten tijde van het 
stellen van de diagnose kanker van de alvleesklier. 
Personen uit de algemene bevolking oud 35 tot 79 jaar 
fungeerden als vergelijkingsgrocp. Hiertoe zijn binnen 
5-jaars leeftijdsklassen en geslacht aselecte steekproe¬ 
ven gelrokken uit de gemeentelijke bevolkingsregis¬ 
ters van het onderzoeksgebied. 

Bij iedere persoon werden twee vraaggesprekken 
afgenomen op verschillende dagen. De vraaggesprek¬ 
ken werden zowel bij patiënten als bij controle-perso¬ 
nen meestal thuis afgenomen in aanwezigheid van de 
meest geschikte personen die behulpzaam konden zijn 
bij het geven van betrouwbare antwoorden. Het 
eerste vraargesprek handelde onder meer over het ge¬ 
bruik van verschillende soorten koffie en alcohol en 
tabak en tijdens het tweede vraaggesprek werden vra¬ 
gen over de voeding gesteld. Het hoofddoel van de vo-
edingsenquete, ontwikkeld in samenwerking met de 
afdeling Voeding van het Centraal Instituut voor Voe-
dings Onderzoek van TNO te Zeist, was een schatting 
te krijgen van de gebruikelijke opname ongeveer een 
jaar geleden van circa 120 voedingsmiddelen. Hierbij 
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werd niet alleen gevraagd naar de frequentie van ge¬ 
bruik, maar werd ook met behulp van een fotoboek 
met maaltijden en voorbeelden van servies en bestek 
een schatting verkregen van de gebruikelijke portie-
grootte. 

Op basis van de frequentie, het aantal porties en 
het gewicht van de standaardportie is de gebruikelijke 
opname in grammen pei dag bciekcnJ van alle gecon¬ 
sumeerde voedingsmiddelen. De nutriënt-analyses van 
alle geconsumeerde voedingsmiddelen berustten op de 
UCV-tabel van 1985 (nu NEVO-tabel geheten) (11), 
aanvullende gegevens van CIVO-TNO (12) en verder 
bronnen-onderzoek uitgevoerd in eigen beheer (13). 
Aan de hand van de gegevens over de opname van 
voedingsmiddelen werd voor iedere persoon de op¬ 
name van een groot aantal voedingsstoffen berekend. 
Alle risico's zijn gecontroleerd voor mogelijk ver¬ 
storende effecten van leeftijd, geslacht, roken en voor 
response-status, d.w.z. of de patiënt of controle-per¬ 
soon zelf wel of niet bij het vraaggesprek aanwezig 
was (14). De risico's voor totaal-energie, macro- en 
micronutriënten zijn eerst berekend zonder controle 
voor totaal-energie. Vervolgens werden de risico's be¬ 
rekend door in het regressie-model een term op te ne¬ 
men voor totaal-energie als een continue variabele. 
Tenslotte werd het effect van energie-leverende voe¬ 
dingsstoffen nog gecontroleerd voor energie geleverd 
door overige voedingsstoffen. De voor totaal-energie 
gecontroleerde risico's voor de opname van voe¬ 
dingsstoffen zijn nog niet gecontroleerd voor roken. 

Eerste resultaten 

Gedurende de periode 1984 - 1988 kwamen 189 per¬ 
sonen met kanker van dc alvleesklier en 702 controles 
in aanmerking om ir. het onderzoek te worden op¬ 
genomen. De deelname aan het eerste vraaggesprek 
was hoger bij patiënten dan bij controle-personen. In 
totaal werd bij 663 personen (176 patiënten en 487 
controle-personen) het eerste vraaggesprek afgenom¬ 
en. Van de 655 personen die deelnamen aan de voe¬ 
dingsenquête waren bij 8 patiënten en 3 controle-per¬ 
sonen de vragen over de vocdselfirequcntie niet com¬ 
pleet. 

Aan dc hand van belangrijke gebeurtenissen in dc 
levensgeschiedenis, zoals verhuizing, verandering van 
werk, oorlog, verandering van burgerlijke status, kin¬ 
deren, etc, is getracht het levenslange gebruik van 
soorten koffie en soorten alcohol te schatten met maxi¬ 
maal 6 verschillende frequentie-perioden. Recent is 
aandacht besteed aan een mogelijke risico-verhogen¬ 
de rol van koffie. Als er al een effect was van het aan¬ 
tal liters koffie, gesommeerd over alle soorten, dat cen 
persoon gedurende het gehele leven heeft gedronken, 
dan wezen de risico's in dit onderzoek eerder op cen 
beschermende dan een risico-verhogende richting, 
zonder overigens statistische significantie te bereiken. 
De schatting van het levenslange gebruik van alcohol, 
gesommeerd over verschillende typen alcohol, leverde 

geen aanwijzing op voor een verhoogd risico. Bij het 
kijken naar de verschillende types alcohol wzren de 
relatieve risico's van de klasse met het meeste ge¬ 
bruik bij sterke drank weliswaar wat hoger, maar niet 
statistisch significant. Het levenslange gebruik van 
wijn leek een ander beeld te geven: rode wijn volgde 
het patroon van totaal-alcohol en sterke drank, maar 
patiënten dronken daarentegen significant minder wit¬ 
te wijn dan controle-personen. De schatting van het 
levenslange gebruik van tabak, gesommeerd over de 
verschillende rookgewoonten, is op dezelfde manier 
tot stand gekomen als bij koffie en alcohol. Vergeleken 
met niet-rokers nam het risico aanzienlijk toe met het 
aantal sigaretten, inclusief shag, dat werd gerookt. 

Er werd geen verband gevonden met Quctelet's in¬ 
dex (gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat). De 
energie-inname, uitgedrukt in kcal, gedurende een ge¬ 
wone dag een jaar geleden was echter sterk positief 
geassocieerd met kanker van dc alvleesklier. De re¬ 
latieve risico's voor totaal-vet, totaal-eiwit en totaal¬ 
koolhydraat zonder controle voor totaal-energie liepen 
op in sujgroepen met hogere opname. Zonder controle 
voor totaal-energie toonden de risico's van veel an¬ 
dere nutriënten eveneens een dose-response-relatie 
met oplopende risico's in subgroepen met hogere op¬ 
name. De uitzondering werd gevormd door de inname 
van beta-carotcen dat in alle subgroepen een on¬ 
geveer even sterk beschermend effect toonde met re¬ 
latieve risico's. Na controle voor totaal-energie 
toonden alleen de inname van koolhydraten een statis¬ 
tisch significant risico-verhogend effect en van voed¬ 
ingsvezel en beta-carotcen een significant bescher¬ 
mend effect. 

Discussie 

Eerder patiënt-controlc-ondcrzoek suggereerde een 
mogelijk risico-verhogend effect van koffie. Andere 
onderzoekers vonden aanwijzingen dat dit effect be¬ 
perkt was tot de periode direct voorafgaand aan het 
klinisch manifest worden van het pancreas-carcinoom 
en postuleerden een door dc ziekte veroorzaakt ver¬ 
hoogd dorstgevoel als grond voor verhoogd koffiege-
bruik, dus geen oorzaak maar een gevolg van het ziek¬ 
teproces (15). De resultaten van dit onderzoek wezen 
eerder op een beschermende dan in een risico-verho¬ 
gend effect van het levenslange gebruik van koffie. 
Een onderschatting van het gebruik door patiënten als 
verklaring voor dit beeld is natuurlijk niet uit te sluiten, 
maar lijkt minder waarschijnlijk, aangezien ook de risi¬ 
co's voor dc vraaggesprekken waarbij dc patiënt niet 
aanwezig was niet verhoogd waren. Het levenslange 
gebruik van alcoholische dranken te zamen en af¬ 
zonderlijk leek niet samen te hangen met het ontstaan 
van kanker van dc alvleesklier. Dc enige uitzondering 
werd gevormd door de bevinding dat witte wijn moge¬ 
lijk beschermt, maar dit kan ook samenhangen met 
levensstijl-factoren die verband houden met het drin¬ 
ken van witte wijn. Het positieve verband lussen het 
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levenslange gebruik van sigaretten inclusief shag is 
consistent met bevindingen in eerder onderzoek. In 
een verdere analyse zal ondermeer gekeken worden 
naar het gebruik van genotsmiddelen in meer beperkte 
tijdsperioden, bijv. de laatste 20 jaar. 

Dit onderzoek toonde tevens aan dat patiënten met 
alvleesklier-kanker mogelijk meer energie tot zich na¬ 
men dan personen uit de algemene bevolking. Een ver¬ 
der spoor werd gevormd door het resultaat dat meer 
eten blijkbaar geen invloed had op de Quctelet's index, 
een maat voor het gewicht gecorrigeerd voor de 
lengte. 

Het feit dat de risico's voor veel andere voedings¬ 
stoffen een soortgelijk oplopend patroon vertoonden, 
hangt natuurlijk samen met de sterke onderlinge sa¬ 
menhang van de opname van de verschillende voe¬ 
dingsstoffen. Eventuele risico-verhogende of bescher¬ 
mende invloeden van specifieke voedingsstoffen zijn 
met deze methode van analyseren moeilijk op te spo¬ 
ren. Als eerste benadering van dit probleem werd 
gekozen voor het controleren voor energie, d.w.z. risi¬ 
co's van voedingsstoffen te beschouwen binnen sub¬ 
groepen met dezelfde energie-opname. Het moet 
echter duidelijk zijn dat correctie voor totaal-energie 
voor voedingsstoffen die afkomstig zijn van voe¬ 
dingsmiddelen die weinig bijdragen aan lotaal-energie, 
nauwelijks enige tot geen verandering van de relatieve 
risico's teweeg hoeft te brengen. Geen van de voe¬ 
dingsstoffen, uitgezonderd koolhydraten, voedingsvezel 
en beta-caroteen, toonden nu nog statistisch signifi¬ 
cante relaties. Voedingsvczcl vertegenwoordigt het 
niet-verteerbare deel van de koolhydraten en komt 
voor in groene planten en fruit. Beta-caroteen vormt 
een belangrijke bron van vitamine A en is voorname¬ 
lijk afkomstig uit bladgroenten, wortels, knollen en 
fruit, voedingsmiddelen die maar weinig bijdragen aan 
de energie die we opnemen. Patiënten kregen dus 
mogelijk meer energie en meer koolhydraten binnen, 
maar de opname van vocdingsvezel en beta-caroteen 
bevattende voedingsmiddelen nam niet toe. 

De besproken resultaten vormen het begin van een 
veel uitgebreidere analyse, waaronder het analyseren 
op voedingsmiddelen-niveau en het kijken naar de re¬ 
sultaten van de andere centra met daar waar mogelijk 
een gemeenschappelijke analyse steeds gecorrigeerd 
voor onderzoekscentrum. Pas in de loop van 1989 
/.uilen verdere resultaten bekend worden. Eind 1987 
waren in alle zes onderzoekscentra te zamen reeds te¬ 
gen de achthonderd patiënten met kanker van de al¬ 
vleesklier en ruim twaalfhonderd controle-personen 
ondervraagd, tot de dag van vandaag het grootste pa¬ 
tiënt-controle onderzoek naar de rol var. lcvcnsstijl-fac-
toren inclusief voeding. Steeds zal echter bedacht 
moeten worden dat resultaten van patiënt-controle¬ 
onderzoek geen absoluut bewijs vormen voor oorza¬ 
ken voor het ontstaan van ziekten. 

Conclusie 

Een patiënt-controle-onderzoek uitgevoerd in de al¬ 
gemene bevolking van de provincie Utrecht toonde 
geen risico-verhogend effect aan voor het levenslange 
gebruik van verschillende soorten koffie. Het levens¬ 
lange gebruik van verschillende soorten alcohol was 
niet met alvleesklier-kanker geassocieerd. Een moge¬ 
lijk beschermend effect van witte wijn verdient nader 
onderzoek. In vergelijking met personen die geen siga¬ 
retten en geen shag rookten nam het risico op het ont¬ 
staan van alvleesklier aanzienlijk toe naarmate meer 
sigaretten werden gerookt. De gemiddelde dagelijkse 
inname van energie en koolhydraten was sterk positief 
geassocieerd met het ontstaan van alvleesklier-kan¬ 
ker. Voedingsvezel er. beta-caroteen daarentegen wa¬ 
ren invers gerelateerd aan ziekte en spelen dus moge¬ 
lijk een beschermende rol bij het ontstaan van kanker 
van de alvleesklier. 

Nawoord 

Het nederlandse onderzoek werd mogelijk gemaakt 
door een subsidie van het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, voorheen Volksgezond¬ 
heid en Milieuhygiëne. 
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Staartvenapunctie bij de rat 

A.TIMMERMAN 

Een nieuwe bloedafnamemcthodc is ontwikkeld om, in 
tegenstelling tot hetgeen bij toepassing van de klas¬ 
sieke orbitapunctic het geval is, zonder anaesthesie 
bloed te kunnen verzamelen bij de rat. Bij deze 
nieuwe methode wordt de rat in een perspex dwang¬ 
buis geplaatst, waarna de staart één minuut in water 
van 43 ° C wordt verwarmd. De staart wordt daarna 
onder een lamp van 40W gehouden (afb. 1) om de 
vzatverwijding en dus sterkere doorbloeding van de 
staart, welke door verwarming optreedt, te continue¬ 
ren. Een laterale staartvene wordt in de onderste helft 
van de staart aangeprikt met een 21G-buttcrfly (afb. 
2). Het bloed dat uit de stalen canule druppelt kan in 
elk willekeurig buisjc opgevangen worden. Per keer 
kan met deze methode ca. 1 ml bloed verzameld 
worden. 

Voordelen van deze staartvenapunctie vergeleken 
met de orbitapunctie zijn: 
- bloedafname kan steriel uitgevoerd worden 
- meerdere puncties zijn per dag mogelijk 
- geen beïnvloeding van klinisch-chcmische parame¬ 

ters door anacslhetica 
- geen sterfte van dieren door anaesthesie. 

Door een onderzoek te verrichten naar de mate van 
stress bij het dier bij toepassing van beide bloedaf-
name-melhodcn (in voorbereiding) zal de welzijns-
bclasting vergeleken kunnen worden, waardoor een 
verantwoorde keuze tussen de 2 genoemde methoden 
gemaakt kan worden. 

Figuur I 

De voorverwarmde staart wordt door een lamp op tem¬ 
peratuur gehouden 

Figuur 2 

Bloedafname met behulp van een butterfly uil een 
staartvene van de rat 
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