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PROFIEL VAN HET RlV A 

PROFIEL VAN HE n (FWffiffi 
Taak 

Het RIVM heeft, als labora..vriurr.organisatie ten behoev» v;> i de rijksoverheid, 
tot taak: het herkennen, opsporen, bestrijden en voorkóPitTi van gevaren die -
voor zover zij met biologise.ie. fysische, chemische of t cln.o'igiache middelen 
kunnen worden vastgesteld - de gezondheid van de mnrs f e's ":i>e-. kwaliteit 
bedreigen. 

Er kunnen zes taakcategov icSn worden onderscheiden: 
l.Projectsgewijs uitgevoerde meerjaren-activiteiteiiprüp'a-r iv .. r>.ze heb¬ 

ben veelal betrekking op b:!cidsvoorbereidend ondci/.o '•; er. jp raderzoek 
t.b.v. het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 

2.Produktie-programma's (voo- sera, vaccins, diagiiosiis-> .«ü^entia, refeier 
tiematerialen, enz.) onder me,r in het kader van het '.i.ics- ei: het Militair 
Vaccinatieprogramma. 

3.1n wetgeving vastgelegde wer\/aamheden (Vleeskeua*\: •. it / ' t cp men¬ 
selijk bloed, Wet op medische .ii'lomiddeleri Wet on gv .-.i nidds'envoorzie-
ning, Diergeneesmiddelenwet, *A>t op de Nederlam•*-. 5ón\ivipe„, Waren¬ 
wet, Wet op sera en vaccins Wet op >esrr.ettelijke .•.ekten Wet inzake 
luchtverontreiniging, Kemenerg:rwet V/ater'eidingwc»). • ?'. fl.^'V :' betrok¬ 
ken bij de uitvoering van het merende:' der müieuwetiei. 

4.Referentie-taken t.b.v. het vaststellet: en handhaver, vui '?ic»o»-•.•*.•« en che¬ 
mische standaarden en normen. 

5.Nationale en internationale advi jta.en '.o.v. de G t w heid yzd, u. Cen¬ 
trale Raad voor de Milieuhygiem £~. Advrescorn: iLsie Warenwet, de 
Wereldgezondheidsorganisatie, de Eui oesc Gemeen^s-j, enz.. 

ó.Optreden bij calamiteiten. Bij epiden cën van besn"ot!̂ Ii>:<e ziekten of voed¬ 
selvergiftigingen verricht en coördineert het inritun». :r. eperacht van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid melin. n en berahi jjCi Dit geschiedt 
ook bij milieu-incidenten, calamiicitcr #aarv „->r het RI -'M bcsrliikt ovc. een 
Milieu-ongcvallen-organisatie die onagebroken paraat .<> T. diverse specific 
meetwagens beheert. Het Nationaal Vergiftigingfti-:!rormitiecentrum van 
het RIVM biedt artsen, dierenartsen c 1 apothekers 24 uu -v,r .ir.g de mogw-
lijkheid om onmiddelijk telefonisch ir fr>rrnatie te vcrt'ijtei over de te ver¬ 
wachten symptomen en de noodzakeli ke behandc'iir.e va*1 .i:-Lr".ic"ties. Inza 
ke medische en technische aspecten \an vaccins - ir-'''»s:ef Lijwerkingen -
verleent het Medisch Centrum Imnunisatie:, een scongcliiV; [>tnnar.ente 
service. 

Het RIVM maakt deel uit van het minist :rie van Weirijn, Volksgezondheid en 
Cultuur en wordt mede gePnancierd doo: net ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Beide genocr de departementen zijn 
voor het instituut Je belangrijkste opdrachtgevers, ma.; orA voor andere minis¬ 
teries worden werkzaamheden verricht. In miion?a' e: 'Memationaa' verband 
werkt het RIVM samen met vele organisaties n iiueilingen (Wereldge-
zondheidsorganisat'c, OESO, Europese Gemeenschap, in.;vcrsiiciicn, TNO, 
KNMI, Rijkswaterstaat, enz.). 

Historie 

Het bestaan van hel RIVM begon in 1910 mei de o «'.-.ing va>i >"•'. -rebouw van 
het Centraal Laboratorium voor de Vo!k;gezor 'tî io n Uuii "i <Ii:t Ccrtr^al 
laboratorium, in 1909 bij Koninklijk Bes!' t opgc.ich', wcr! ,x'a.t .iet de taak 
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om laboratorium-onderzoek te verrichten ten behoeve van het Staatstoezicht 
op de Volksgezon'lheid. Dat Staatstoezicht - ontstaan in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw, op initiatief van de staatsman Thorbecke - was en is 
nog steeds het instrument waarmee de rijksoverheid zich kwijt van een van 
haar verantwoordelijkheden: de zorg voor een goede volksgezondheid en een 
schoon milieu. Het besef dat de centrale overheid op dit gebied inderdaad een 
eigen taak heeft, ontstond in het midden van de vorige eeuw en groeide parallel 
met de opmerkelijke vorderingen die destijds - door onderzoekers als Louis 
Pasteur en Robert Koch - in medisch wetenschappelijk opzicht werden 
geboekt. Men realiseerde zich in toenemende mate dat er in ieders leefomge¬ 
ving velerlei invloeden zijn die de gezondheid of de milieukwaliteit kunnen 
schaden en dat tegen die invloeden geen afdoende beveiliging mogelijk is zon¬ 
der collectieve inspanningen die vrij zijn van commercieel winstbejag. 

In latere jaren ontstonden, naast het Centraal Laboratorium, nog rijksin¬ 
stellingen voor de openbare drinkwatervoorziening, voor de produktie en con¬ 
trole van sera en vaccins en voor afvalstoffenonderzoek. Op 1 januari 1984 
werden de hier aangeduide instellingen bij Koninklijk Besluit verenigd tot één 
instituut: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

Organisatie 

Het instituut heeft drie hoofdsectoren die elk bestaan uit een aantal laboratoria 
en enkele coördinerende of adviserende bureaus. Daarnaast zijn er zeventien 
eenheden (of diensten) die een op het gehele RIVM gerichte ondersteunende 
of verzorgende functie hebben. Er is een vierhoofdige directie, bestaande uit 
een directeur-generaal en drie hoofddirecteuren. De hoofddirecteur Microbiolo¬ 
gie en Immunologie is tevens plaatsvervangend directeur-generaal. 

Drie hoofdsectoren 

De taak van hoofdsector I 'MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE' omvat 
onder meer: diagnostisch en epidemiologisch onderzoek van besmettelijke ziek¬ 
ten: produktie en controle van vaccins voor het Rijksvaccinaticprogramma en 
het Militair Vaccinaticprogramma: produktie van middelen voor de behandeling 
van sommige transplantatie- of kankerpatiënten; produktie van monoclonalc 
antistoffen en diagnostische reagentia; pathologisch en parasitologisch onder¬ 
zoek; microbiologisch kwaliteitsonderzoek van levensmiddelen en water; obser¬ 
vatie en registratie van ent-reacties; deelname aan en coördinatie van AIDS-
onderzock. 

In hoofdsector II 'FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE' wordt onder¬ 
zoek verricht naar de effecten van stoffen op mens en milieu. Dat kunnen exo¬ 
gene stoffen zijn (geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, kleurstoffen c.d.) maar 
ook endogene zoals hormonen en enzymen. De hoofdsector brengt adviezen uit 
o.rr. ten behoeve van het toelatingsbeleid van de overheid. Speciale aandacht 
werdt gegeven aan kankerverwekkende eigenschappen van stoffen en aan de 
relatie tussen in voeding aanwezige stoffen en kanker. Ook wordt diagnostisch 
onderzoek verricht en worden (klinisch-chemische) referentie-materialen 
geproduceerd. 

Hoofdsector I?I 'CHEMIE EN FYSICA' is belast met het onderzoek van 
de uitstoot, het vóórkomen, het transport en het gedrag van mogelijk schadelij¬ 
ke stoffen in bodem, water en lucht. Ook onderwerpen als radioactieve straling 
en drinkwatervoorziening zijn daarbij inbegrepen. Intensief wordt bij hel onder¬ 
zoek gebruik gemaakt van wiskundige (modcllcrings)tcchnickcn. Op de ge-
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bieden van ecologisch en milieu-toxicologisch onderzoek wordt nauw samen¬ 
gewerkt met hoofdsector II. Ten dienste van hoofdsector I worden vooral veel 
chemisch-analytische metingen gedaan. Een nationaal onderzoeksprogramma 
inzake de verzuringsproblematick wordt vanuit hoofdsector III gecoördineerd. 

Afgeronde kencijfers (31 december 1987) 

formatieplaatsen 1215 
personeelsleden*: vrouwen 445 

mannen 1060 
totaal 1505 

wetenschappelijke staf** 285 
publikaties 1987 410 
rapporten 1987 290 
jaarbudget 1987 (min. gulden) 160 
bcdrijfsoppcrvlak (m2) 90000 

* : inclusief deeltijd- en projectmedewerkers/sters 
** : artsen, biologen, chemici, dierenartsen, farmaceuten, fysici, geologen, hy¬ 

drologen, werktuigbouwkundigen, wiskundigen, c.a. 

Het RIVM is gevestigd te Bilthoven, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9. 
Postadres : RIVM 

Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 

Telefoon 
Telex 
Telefax 

(030) 749111 
47215 rivbh 
(030)742971 
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ALGEMENE INLEIDING BIJ HET JAARVERSLAG 
OVER 1987 VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR 
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE 

R.BJ.C.VAN NOORT 
EJ.RUITENBERG 
R.KROES 
B.CJ.ZOETEMAN 

Als direct gevolg van ingnjpende veranderingen in economische verhoudingen 
èn van revolutionaire technologische ontwikkelingen is, zowel in Nederland 
als daarbuiten, sedert enkele jaren een herbezinning gaande over de maat¬ 
schappelijke functies, de organisatie en de financiering van het wetenschap¬ 
pelijk onderzoek. Zeer in het bijzonder gaat het daarbij om de rol en het aan¬ 
deel van de nationale overheid. 

Gezien zijn positie en doelstellingen is het RIVM indringend bij deze dis¬ 
cussie betrokken. Dit geldt niet alleen in passieve zin (het instituut is een 
onderdeel van de nederlandse onderzoeksorganisatie en als zodanig een van 
de discussie-objecten), maar wel degelijk, ook, wil en mag het RIVM niet 
achterblijven als gesprekspartner in een proces van heroriëntatie dat belooft 
te resulteren in grote, en wellicht voor vele decennia vast te leggen, veran¬ 
deringen die het instituut zelve rechtstreeks aangaan. Hierbij moet worden 
gesignaleerd dat het, ook in Nederland, vooral de wetenschappelijke over¬ 
heidsinstellingen zijn waarop de schijnwerpers zich richten. Bovendien is, nog 
geheel afgezien van bedoelde herbezinning, hel RIVM juist nu - na enkele 
jaren van formele en organisatorische integratie sedert de fusie van 1984 -
logischerwijs verwikkeld in een intern proces van inhoudelijke heroriëntatie. 

Het kan geen verwondering wekken dal op diverse plaatsen in dit RIVM-
verslag over het jaar 1987 de weerslag van de zojuist geschetste situatie merk¬ 
baar is. Mede om die reden, maar meer nog vanuit de autonome wens om een 
expliciete bijdrage te leveren aan de hierboven aangeduide discussie, zal in 
deze Algelmene Inleiding worden ingegaan op de positie en de kerntaken van 
het instituut. 

Positionering 

Met het in 1909 uitgevaardigde Koninklijk Besluit ter oprichting van het Cen¬ 
traal Laboratorium voor de Volksgezondheid werd de kiem gelegd voor het 
huidige RIVM. Hel Centraal Laboratorium werd opgericht als Iaboratoriumor-
ganisatic voor het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Latere toevoegingen 
van en fusies met verwante rijksinstellingen hebben die basisdoelstclling ten 
principale onverlet gelaten. In de loop der jaren kreeg het instituut diverse ta¬ 
ken bij wet opgelegd: thans vigeren in Nederland in deze zin enkele tientallen 
Wetten. Ook andersoortige uitbreidingen van taken hebben zich op grote schaal 
voorgedaan. 

Hiermee is een essentieel kenmerk van het RIVM aangegeven: het RIVM 
is een rijksinstituut dat zijn produktcn (informatie, adviezen, meetgegevens, rap¬ 
porten, publikatics, biologische agentia) primair ter beschikking van de rijks¬ 
overheid stelt. Die produktcn moeten dus in eerste instantie bruikbaar zijn voor 
de ondersteuning en de uitvoering van het overheidsbeleid inzake volksgezond¬ 
heid en milieu. Wetenschappelijke kwaliteit maar ook neutraliteit moeten der¬ 
halve buiten kijf slaan. Aldus verkeert het RIVM - dit in tegenstelling tot 
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onafhankelijke instellingen als TNO, ECN, commerciële adviesbureaus en uni¬ 
versiteiten - niet in de positie om werkzaamheden te verrichten rechtsteeks ten 
behoeve van belanghebbende partners uit het bedrijfsleven. 

Tegen deze achtergrond heeft de regering onlangs nog herbevestigd dat 
er geen aanleiding is om het RIVM of onderdelen ervan te privatiseren. Overi¬ 
gens maken ook in de ons omringende landen, alsmede de Verenigde Staten, 
met het RIVM vergelijkbare instituten deel uit van het nationale overheidsappa¬ 
raat. Parallel aan een door de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid 
uitgebracht rapport over de missiepatroncn van niet-universitaire onderzoeksin¬ 
stituten, heeft de directie van het RIVM besloten haar visie inzake de positie en 
taken van het RIVM aan te scherpen. Herbevestigd is hierbij het feit dat het 
RIVM binnen de rijksoverheid functioneert als kenniscentrum op de terreinen 
van de openbare gezondheidszorg en het milieubeheer. Het is, in die positie, de 
taak van het instituut om kennis te genereren en deze te vertalen naar het 
beleid en dienstbaar te maken aan het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
waartoe, zoals bekend, de Inspectie voor de Milieuhygiëne behoort. Het RIVM 
richt zich op de diagnose en de prognose van de toestand van de volksgezond¬ 
heid en die van het milieu in Nederland. Veelal gaat het daarbij om 
vraagstukken die een multidisciplinaire benadering vergen. Op het gebied van 
de preventieve gezondheidszorg draagt het instituut, via Je produktie van vac¬ 
cins in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, bij aan de handhaving en 
de verbetering van de kwaliteit van de ncderlandsc volksgezondheid. 

Kerntaken 

De nadere precisering van de zojuist zeer beknopt geformuleerde kerntaken 
van het RIVM kan worden ontleend aan een beschouwing over de wisselwer¬ 
king en de samenhang tussen volksgezondheid en milieu. 

Voor de gezondheid en het milieu kunnen een viertal categorieën van fac¬ 
toren worden onderscheiden die samen de kwalitatieve toestand bepalen. (Zie 
ook bijgaande figuur). De eerste categorie is die der endogene of constitu¬ 
tionele factoren. Aangeboren eigenschappen zijn van invloed op de geestelijke 
en lichamelijke gezondheidstoestand van elk menselijk individu. In analogie 
hiermee vindt men met betrekking tot het milieu endogene factoren die aard en 
toestand bepalen: zceön, bergen, della's, rivierlopen, geologische formaties, 
overheersende klimatologische condities c.d. 

Naast de endogene zijn de exogene factoren te onderscheiden. Zij zijn -
met betrekking tot de lichamelijke of stoffelijke gezondheid - in het algemeen 
van biologische, chemische of fysische aard en - in tegenstelling tot de endo¬ 
gene - in hoge mate veranderlijk. Opvallend is hier een sterke wisselwerking: 
het menselijk gedrag beïnvloedt tal van biologische, chemische of fysische con¬ 
dities in het milieu terwijl, omgekeerd, vanuit het milieu langs dezelfde wegen 
invloeden worden uitgeoefend op de interne gezondheid van de mens. 

Als derde factorcatcgoric dient zich aan die van de leefwijze of het leefpa¬ 
troon. Voor de individuele mens is de invloed van de "life-style" op de eigen 
gezondheid evident (voedingspatroon, gebruik van genotmiddelen, mobiliteit, 
etc); in het milieu ziet men analoog hoc het gedrag van de levende organismen 
(dier, plant, mens) zijn invloed op de kwaliteit van dat milieu doet gelden. 

De vierde kwalitcitsbcpalcndc factor is hel beheerssysteem: enerzijds het 
systeem van de gezondheidszorg, anderzijds dat van hel milieubeheer. Beide 
systemen worden door drie elementen gekenmerkt: preventie, herstel of gene¬ 
zing, verzorging. 

Zowel de toestand van de volksgezondheid als die van het milieu is bij 
voortduring aan verandering onderhevig. Hel veranderingsproces is de resul -

10 
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De toestand van gezondheid en milieu als resultante van de werking van in vier 
categorieën gegroepeerde factoren 

toestand 
van 

gezondheid 
en 

milieu 

zondhcidszorg 
en 

milieubeleid 

tante van de invloed van de vier geschetste faclor-catcgoricön en van de daar¬ 
door weer opgeroepen reacties. In ;lc aldus wcikzamc causalitcitskctcns 
speelt derhalve de tijd een geheel eigen rol. 

Voortbouwend op de zojuist geschetste gedachtengang zij eraan herinnerd 
dat de primaire missie van het RIVM rechtstreeks voortvloeit uu de opdracht 
die de overheid zichzelf grondwettelijk heeft gegeven: do bevordering van de 
volksgezondheid en van de milieukwaliteit. Het is duidelijk dat de overheid deze 
opdracht niet kan uitvoeren zonder de beschikking te hebben over adequate en 
actuele informatie aangaande de feitelijke toestand van volksgezondheid en 
milieu, over de wijze waarop die is ontstaan onder invloed van uiteenlopende 
factoren en, eveneens, over voorzienbare effecten van maatregelen d'c in het 
kader van het volksgezondheids- en milieubeleid (zullen) worden genomen. 
Gelet op de gesignalccric sterke wisselwerking tussen mens en milieu is het 
evenzeer evident dat bij al deze facetten een geïntegreerde benadering van 
vitale betekenis is. F/r. volksgezondheidsbeleid dat geen aandacht schenkt aan 
of geen rekening houdt met vanuit het milieu werkende invloeden is on¬ 
denkbaar. Evenzeer 'il het milieubeleid zich moeten uitstrekken tol talloze 
aspecten van de menselijke samenleving die immers door haar gedrag de 
milieukwaliteit mcic bepaalt. 

11 
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Aldus geredeneerd kunnen de kerntaken van het RIVM als volgt worden 
geformuleerd: 

Het is de taak van het instituut om aan de rijksoverheid inzicht te verschaf¬ 
fen in 
l.de toestand van de gezondheid van het nederlandse volk en die van het 

milieu, voor zover deze door (exogene) biologische, chemische en fysische 
factoren worden beïnvloed 

2. de processen die aan bedoelde beïnvloeding ten grondslag liggen, waarbij 
enerzijds de nadruk ligt op de wisselwerking tussen volksgezondheid en 
milieu en anderzijds op de invloeden die endogene factoren uitoefenen op de 
effecten van exogene factoren 

3. de te verwachten ontwikkeling van de toestand van de volksgezondheid en 
de milieukwaliteit, dit door middel van permanente observatie en bestudering 
van causale mechanismen (onder meer door modelontwikkeling). 

Voorts moet het RIVM 
4. de technologieën en produkten verschaffen die gezondheidszorg en milieube¬ 

heer voor hun praktisch functioneren nodig hebben, voor zover deze niet 
elders beschikbaar komen en voor zover hun ontwikkeling en produktie zich 
voegt binnen het wettelijk kader van de aan het RIVM opgedragen taken. 

Benadrukt zij nog eens de meerwaarde die wordt verkregen uit een 
geïntegieerde benadering van de terreinen van volksgezondheid en milieu. In 
de multidisciplinaire opzet van het RIVM is die geïntegreerde benadering ten 
volle gehonoreerd: vrijwel alle hiertoe noodzakelijke disciplines zijn in het insti¬ 
tuut onder één dak verenigd. In weerwil van afslankingen en bezuinigingen zal 
dit verenigde multidisciplinaire potentieel onverkort moeten woruen geopti¬ 
maliseerd in kwantitatief en kwalitatief opzicht. 

Diagnose en prognose zijn de centrale begrippen in de hierboven gegeven 
formulering van de taakstelling van het RIVM: de beschrijving van de actuele 
toestand van volksgezondheid en milieu, de voorspelling van de ontwikkelingen 
die dienaangaande verwacht kunnen worden, beide voor zover biologische, 
chemische of fysische factoren een rol spelen. Daarmee is in de klassieke 
taakopvatting van het instituut (zie de aanhef van het profiel waarmee dit 
jaarverslag opent) een accentverschuiving aangebracht die, in de visie van de 
directie, recht doet aan de belangrijkste hedendaagse ontwikkelingen in de 
maatschappij. In hiema volgende paragrafen zal worden uiteengezet hoe de 
beide kernfuncties - diagnose en prognose - gestalte krijgen in het brede scala 
van de deeltaken waarvoor het RIVM zich thans geplaatst ziet. 

Diagnose-functie 

Ingaande 1989 zal de actuele milieukwaliteit in Nederland jaarlijks door het 
RIVM in een overzichtsrapport worden vastgelegd. Voor latere jaren kan op 
het gebied van de preventieve gezondheidszorg een soortgelijke jaarlijkse rap¬ 
portage tegemoet worden gezien. Naast de netwerk-structuur van de 
Strceklaboratoria-organisatie zijn o.m. diverse RIVM-milieumeetnetten de dia¬ 
gnostische instrumenten waarmee de gegevens kunnen worden verkregen die 
voor dergelijke overzichten nodig zijn. In het onderstaande zullen enkele spe¬ 
ciale facetten van deze diagnose-functie nader worden belicht. 

Epidemiologisch onderzoek 
Zowel de epidemiologie van infectieziekten als de milieu-epidemiologie en het 
epidemiologisch onderzoek naar de causaliteit van levensstijlfactoren zijn van 
groot belang om enerzijds determinanten te herkennen die gezondheid en 

12 
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milieu bedreigen en anderzijds de effecten van beheersmaatregelen te evalu¬ 
eren. Uitbreiding en verdieping van het epidemiologisch onderzoek is dan ook 
dringend geboden. 

Inmiddels worden op verschillende plaatsen in Nederland data-bestanden 
opgebouwd die gericht zijn op specifieke gezondheidsfactoren. Via de uitbouw 
van Basisgezondheidsdiensten en via de bestaande Streeklaboraloria komt 
steeds méér kennis beschikbaar die onmisbaar is voor de beschrijving van de 
huidige gezondheidstoestand en voor het uitspreken van toekomstverwachting¬ 
en. De RIVM-directie heeft voorstellen gedaan voor de opzet van een landelijk 
coördinerende epidemiologische functie van het instituut ten behoeve van het 
overheidsbeleid en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Op korte termijn 
zal hierover een besluit kunnen worden genomen. 

Infectieziekten 
Onderzoek op het gebied van infectieziekten blijft sterk de aandacht vragen. 
Vaccinatie is een van de meest sprekende voorbeelden die aantonen dat 
dergelijk onderzoek tot grote besparingen kan leiden. 

Bij huisartsen, Basisgezondheidsdiensten e.d. groeit de behoefte aan aan¬ 
vullende informatie-bronnen op het gebied van infectieziekten. De RIVM-direc¬ 
tie overweegt in dit verband de oprichting van een Centrum voor Infectieziek¬ 
ten naar analogie van het Center for Disease Control in de Verenigde Staten. 
Voor de financiering van een dergelijk Centrum zijn voorstellen ontwikkeld 
waarin gewezen wordt op de langs die weg te bereiken kosten-besparingen in 
de gezondheidszorg. 

Intensivering van AIDS-onderzoek kan in slechts zeer beperkte mate 
plaatsvinden omdat hiervoor pas vanaf 1988 extra gelden door de regering zijn 
uitgetrokken. De modelontwikkeling voor AIDS wordt ernstig bemoeilijkt door¬ 
dat gegevens in onvoldoende mate voorhanden zijn. Om in deze lacune te 
voorzien is door het RIVM voorgesteld om landelijke AIDS-onderzoekingen te 
overwegen. Intussen moet de uitbreiding van het AIDS-problcem alarmerend 
genoemd worden. Voor het jaar 2000 worden, op wereldschaal, 100 miljoen 
AIDS-patiënien verwacht. Grotere inspanningen zijn nodig om aan deze 
wereld-epidemie het hoofd te bieden. Mede tegen de achtergrond van inspan¬ 
ningen van andere landen zijn de in Nederland uitgetrokken extra onderzoeks¬ 
gelden minimaal te noemen, dit in weerwil van de omstandigheid dal Neder¬ 
land over diverse sterke onderzoeksgroepen beschikt. Bedacht moet worden 
dat ook ons land in deze een eigen verantwoordelijkheid heeft die het onjuist 
maakt om te veel te laten afhangen van activiteiten in het buitenland. 

Calamiteiten 
Door middel van meldingen bij de Milieuongevallendienst-RIVM en het Natio¬ 
naal Vergiftigingen Informatiecentrum-RIVM beschikt het instituut over een 
goed overzicht van de zich voordoende problemen. Het gaat hierbij om 
ongeveer 18.000 meldingen per jaar. Steeds meer blijkt de noodzaak van ken¬ 
nisuitwisseling met Inspecties, Basisgezondheidsdiensten, Gezondheidsdiensten 
voor dieren e.d.. De hierdoor optredende capaciteitsproblemen zullen bespro¬ 
ken worden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat fondsen ter 
beschikking stelt voor de Civiele Verdediging. 

De Coördinatie-commissie voor de metingen van radioactiviteit en xeno-
biotischc stoffen (CCRX) heeft haar grote waarde bewezen door de opge¬ 
stelde rapporten over de gevolgen voor hel leefmilieu van het kernongeval te 
Tsjcmobyl en de lozing van Sandoz op de Rijn. Tussen de betreffende rijksinsti¬ 
tuten wordt gesproken over een verdere optimalisatie van de gezamenlijke 
mectinspanningen bij calamiteiten. Het RIVM participeert in het Project Kem-
ongevallenbestrijding (PKOB), dat zal leiden tot voorstellen inzake een aantal 
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algemene regels en gedragscodes voor het overheidsoptreden bij toekomstige 
nucleaire incidenten. 

Müieutneetnetten 
In maart 1987 werd het nieuwe landelijke Meetnet Luchtkwaliteit geopend. Dit 
instrument, deel uitmakend van een geïntegreerd milieumeetnet, is een moder¬ 
nisering van een in het begin van de jaren zeventig gerealiseerd meetsysteem. 
Het aantal stations is teruggebracht van 220 tot 85, waarmee een belangrijke 
kostenbesparing bereikt is. Het ligt in de bedoeling ook meetpunten in het 
buitenland aan het meetnet te koppelen. Naar verwachting zal binnenkort een 
meetpunt in Polen op het klVM-meetsysteem worden aangesloten. 

In opdracht van de regering is, naar aanleiding van het kernongeval te 
Tsjemobyl, begonnen met de opbouw van een nationaal Meetnet Radioac¬ 
tiviteit. Het zal tevens dienst doen als signaleringsinstrument voor de rampenbe¬ 
strijdingsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Tevens is in 1987 een begin gemaakt met de realisatie van het Meetnet 
Bodemkwaliteit. Na voltooiing van beide genoemde meetnetten zal het RIVM 
in 1989 beschikken over een geïntegreerd milieukwaliteitsmeetnet waarmee -
in aansluiting op in ontwikkeling zijnde modellen - beschrijvingen en ver¬ 
wachtingen kunnen worden geformuleerd over de milieukwaliteit en het effect 
van maatregelen. 

Verzuring 
In 1987 is besloten om het additionele programma Verzuringsonderzoek te ver¬ 
lengen. In de tweede fase van dit succesvolle programma zal aandacht worden 
besteed aan de uitwerking van de verzurende effecten en aan de verbetering 
van het Systeemonderzoek Verzuringen. Door die tweede fase zal het mogelijk 
worden de meerjarige meetresultaten te oogsten op de met veel moeite tot 
stand gekomen veldmeetlokatics op de Veluwe. Eind 1987 werd - via een 
Tussentijdse Evaluatie - op verzoek van minister Nijpcls de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de voortgang van het hier bedoelde onderzoek. 

Prognose-functie 

Het RIVM heeft van het Ministerie van VROM opdracht ontvangen om, ten 
behoeve van het milieubeheer, een achtergronddocument op te stellen waarin, 
voor de periode 1985-2010 en daarna, de te verwachten omwikkelingen van de 
milieukwaliteit worden geschetst voor uiteenlopende ontwikkelingssccnario's. 
Deze scenario's worden opgesteld voor de thema's verzuring, vermesting, ver¬ 
spreiding, verwijdering en verstoring, e.e.a. bij het CPB-middcnscenario voor 
kolen en voor het geval waarin maximale bestrijdingsmiddelen worden ingezet. 
De bewuste toekomstverkenningen worden in korte tijd uitgevoerd in samen¬ 
werking met vele andere instituten waaronder Dienst Binnenwate¬ 
ren/Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater, Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Instituut voor 
Milieuvraagstukken, Centrum voor Milieukunde Leiden, e.a.. 

Met de zojuist geschetste activiteiten is het RIVM de weg ingeslagen van 
versterking van zijn rol als planbureau voor het milieu- en het volksgezond¬ 
heidsbeleid. Ook bij het volksgezondheidsbeleid en -onderzoek spelen scenario-
studies in toenemende mate een rol. Zo heeft het instituut, in opdracht van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, inzake de uitbreiding van AIDS een voor¬ 
spel lingsmodel ontwikkeld dat in internationaal verband reeds belangrijke dien¬ 
sten heeft bewezen. Soortgelijke computermodellen zijn in het RIVM operatio¬ 
neel voor luchtverontreiniging, slralingscalamitcilen en verzuring. 
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Integrale modcllcringsmcthodcn, gekoppeld aan landelijke informatie¬ 
bestanden, spelen een sleutelrol bij het realiseren van de diagnose en prognose-
taken van het RIVM. Met de ontwikkeling van een daarbij evenzeer essentieel 
Milieumanagemcnt-informaiiesystecm (MILMAN), en een op termijn te ont¬ 
wikkelen vergelijkbaar systeem op volksgezondheidsgebied, wordt beoogd te 
functioneren als rijksinstituut dat onderzoeksresultaten op verantwoorde wijze 
vertaalt voor beleidsmakers en inspecteurs. Daarbij stelt het RIVM zich, ten 
behoeve van de opdrachrverlencnde departementen, op als coördinerend en 
informatie-bundelend onderdeel in een netwerk van samenwerkende rijksin¬ 
stellingen. Een belangrijke rol valt hierbij toe aan de Coördinatie-commissie 
voor de metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen (CCRX) die 
wordt voorgezeten door de directeur-generaal van het RIVM en die is inge¬ 
steld door de bewindslieden van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Vis¬ 
serij, van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Evenzeer van belang voor de prognose van de toestand van volksgezond¬ 
heid en milieu is het onderzoek inzake de risico's van stoffen en de op preven¬ 
tie gerichte ontwikkeling van vaccins. 

Vaccinontwikkeling 
Op 1 januari 1987 werd het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond 
in het Rijksvacjinatie-pn. gramma (RVP) opgenomen. Gememoreerd mag wor¬ 
den dat deze activiteit - wgen de achtergrond van de afslanking van de 
rijksoverheidsdienst - door het RIVM zonder extra personeel moest worden uit¬ 
gevoerd en slechts via grote krachtsinspanningen kon worden gerealiseerd. 

De besprekingen over en de ontwikkeling van een llaemophilus influen-
zae type B vaccin werden voltooid. Dit vaccin zou met ingang van 1 januari 
1989 in het RVP kunnen worden opgenomen. Het laat zich echter aanzien dat 
de Gezondheidsraad zal adviseren het vaccin te combineren met de DKTP-
cocktail. Mocht daartoe worden besloten dan zal dit cen vertraging van 
ongeveer twee jaar betekenen. 

Ook met de ontwikkeling van een vaccin tegen mcningococccn werden 
goede vorderingen gemaakt zoals bij het ILinjluenzae vaccin gaat het hierbij 
om onderzoekingen die in samenwerking met buitenlandse onderzoeksinstituten 
worden verricht. 

Introductie van nieuwe vaccins in Nederland ondervindt bij voortduring 
vertraging omdat bij de besluitvorming hierover te veel naar de directe kosten 
en te weinig naar de baten wordt gekeken. Niettemin staat vast dat verdere 
toepassing van vaccins tot voortgaande kostenbesparingen kan leiden, terwijl 
moderne technieken de mogelijkheid bieden om een sterker accent op de 
ontwikkeling van nieuwe vaccins te leggen (rccombinant-DNA- en syntheti¬ 
sche vaccins). 

De vaccinoniwikkcling ten behoeve van ontwikkelingslanden baart grote 
zorgen. In opdracht van de 'Task Force for Child Survival", waarin WHO, 
Unicef, Rockefeller Foundation, Wereldbank en UNDP participeren, is zeer 
onlangs een rapport uigebrachi waarin deze problematiek wordt behandeld. 
Het blijkt dat de noodzaak van zeer lage vaccinprijzen voor ontwikkelingslan¬ 
den ertoe leidt dat commerciële producenten en ovcrhcidsinstitulcn nic' mee: 
lorcid en in staat zijn om te investeren in de ontwikkeling en de produktic van 
vaccins voor ontwikkelingslanden. In de recente World Health Assembly te 
Geneve is opgeroepen tot grotere financiële steun. Vooral overheidsinstellingen 
zoals het RIVM - dat in de periode 1967-1977 voor de WHO heeft gefungeerd 
als referentie-instituut op wereldschaal voor de beoordeling van pokkenvac-
cins - kunnen hier cen belangrijke rol spelen. Een van de mogelijkheden om de 
vaccinproduklic voor oniwikkclingslandcn veilig ie slcllcn is hel opzetten van 
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produktk-faciliteiten in grote ontwikkelingslanden. Inmiddels zijn voorstellen 
geformuleerd voor produktie-projecten in Pakistan, India. China, Indonesië en 
Colombia. Het nederlandse bedrijfsleven moet in staat worden geacht dergelij¬ 
ke projecten uit te voeren. Ter zake zijn reeds initiatieven genomen. Het aan¬ 
deel van het RIVM, als overheidsinstituut, zal hierbij beperkt blijven tot pro¬ 
jectvoorbereiding, supervisie en training. In dit kader wordt het RIVM, door 
middel van een subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Ontwikkelingssamenwerking) en van het ministerie van Economische Zaken, 
in staat gesteld een Trainingscentrum op te richten voor Technology Transfer. 

Geneesmiddelen-beoordeling 
In 1967 kon uitbreiding worden gegeven aan de capaciteit voor de beoordeling 
van geneesmiddelen bestemd voor gebruik bij de mens. Daardoor werd de 
jarenlange stijging van het aantal nog niet verwerkte beoordelingen omgezet in 
een daling. Het extreem grote aantal (ca. 4500) voorlopige registraties van dier¬ 
geneesmiddelen - een direct gevolg van de nieuwe Wet op dt diergeneesmid¬ 
delen - werpt zijn schaduw vooruit met betrekking tot het te verrichten beoor-
delingswerk met een te beperkte capaciteit. Verwacht moet worden dat het 
zeker niet mogelijk zal zijn om deze 4500 middelen of zelfs maar een belangrijk 
deel ervan in 1991 reeds beoordeeld te nebben. 

Gezondheidseffecten van milieuverontreiniging 
Calamiteiten zoals de bodemverontreiniging in Lekkerkerk (1980) en het nu¬ 
cleaire ongeval in Tsjemobyl (1986) hebben de gevaren van de milieuveron-
teiniging voor de gezondheid duidelijk gemaakt. Niettemin moet geconcludeerd 
worden dat er veelal nog onvoldoende kennis bestaat over de gevaren van 
langdurige blootstelling aan relatief lage concentraties van stoffen en straling, 
zowel via drinkwater als via voedsel en lucht. Overigens spelen bij de beleving 
van milieuvervuiling ook psychologische effecten een rol. Onderzoek naar de 
effecten van omgevingsfactoren moet geïntensiveerd worden. Zoals blijkt uit 
het onderzoek naar de gevolgen van de cadmium-beEasting in de Kempen is 
veel nog onopgehelderd. 

Goede vorderingen zijn gemaakt met het opstellen van basisdocumenten 
waarin de kennis inzake prioritaire stoffen wordt samengebracht. In 1987 kwa¬ 
men basisdocumenten gereed over: asbest, benzeen, cadmium, dichloorme-
thaan, hexachloorcyclohexaan, koper, nitraat, ozon, propyleenoxide en tolueen. 

Mondiale biosfeer 
In het Brundland-rapport, dat in opdracht van de Verenigde Naties in 1987 is 
opgesteld, is duidelijk gemaakt dat de luchtverontreiniging op wereldschaal 
grote gevolgen zal hebben voor de mondiale biosfeer. De daling van de ozon¬ 
concentratie in de stratosfeer onder invloed van CFC's leidt tot meer ultra-vio¬ 
lette instraling op leefniveau. Huidkanker, oogaandoeningen en schade aan flo¬ 
ra en fauna zijn hiervan gevolgen. In de troposfeer, daarentegen, stijgt de ozon¬ 
concentratie als gevolg van de mondiale emissies van stikstofoxiden, 
koolmonoxide, methaan en lagere koolwaterstoffen. Behalve de directe schade 
op leefniveau door de hogere ozonconcentratie, zullen daardoor klimaatsveran¬ 
deringen ontstaan die op hun beurt kunnen resulteren in zeespiegelstijging, 
grondstoffen-uitputting, verstoring van biologische evenwichten en, mogelijk, 
tot nieuwe infectieziekten. Hoewel al deze gevolgen nog niet volledig te kwan¬ 
tificeren zijn, is het duidelijk dat belangrijke besparingen kunnen worden 
verwacht van onderzoek dat gericht is op probleemanalyse en verkenning van 
oplossingsrichtingen. Verhoogde onderzoeksinspanningen zijn dan ook noodza¬ 
kelijk. 
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Momenteel bereidt het RIVM met het KNMI en andere instituten een 
onderzoeksprogramma voor in opdracht van de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Tevens is het instituut doende met de 
ontwikkeling van een remoiesensing-opsieWing voor de meting van ozoncon¬ 
centraties in de atmosfeer. 

7992 

Met bezorgdheid moet worden vastgesteld dat het wegvallen van de EG-bin-
nengrenzen (1992) nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheids¬ 
bescherming. Op milieu-gebied worden binnen de 5G veelal minder stringente 
milieunormen gehanteerd dan er buiten. In Zweden, Oostenrijk en Zwitserland 
rijden, bijvoorbeeld, schonere auto's dan in de EG-Ianden. Ook bij geneesmid¬ 
delen, bioedprodukten en voedsel dreigt verschraling van kwaliteitseisen of van 
de toepassing ervan. Veelal zijn milieu- en volksgezondheidseisen onderge¬ 
schikt aan de opheffing van handelsbelemmeringen. Onvoldoende ervaring is 
opgedaan met het afstemmen van beoordeling;- en controlemethoden, bij uit¬ 
stek een van de taakgebieden van het RIVM. In dit verband moet ook 
gewezen worden op de heersende onduidelijkheid over centrale melding op 
EG-niveau van milieu- of gezondheidscaiamiieiten. Te vrezen valt dat die 
onduidelijkheid belemmerend kan werken op de effectiviteit van sommige be-
oordclings- en controle-activiteiten van het RIVM. 
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BEHEERS VERSLA O INSTklULTSB .0* t :*•'. 
RÜJ.C.VAN N'ORT 

Zoals te verwachten was :f 1S>A7 voor bc. RIVM ,cwcrd:n '-« het jaar an de 
paradox. Enerzijds moest, ir. .:« karfer van de i:s" HLI, .cat* " 2 n de 
rijksoveiheid vt<r Je periode '«9*7-1990, W < K ! I bega i e . n -n ^cn ••• rminde-
ring van de formatie met 115 plaatsen, fi nderrijrfs HOOJT et steeds sterker 
wordende maatschappelijke bcroio op let inxuuu .'. Je voomerciJing van 
een op groei gerxht? strategie. Met eni^e voido" r.g k'i wixd-r vastgesteld 
dat zkh in de loop van het vers'agjxj- enkele ^.lA.^kc'snfu: he' ben afgete¬ 
kend die de hoop wettigen dat dez» paradoxale si'uatk. tiet geh^l uitzichtloos 
is. 

Zo heeft het kabinet besloten om i>itbn:ioingcn van kostendekkende 
activiteiten ir principe toe te sbun en om. gekt op de beviru'mjen na het nu¬ 
cleaire ongeval te Tsjemobyl (19S6), het nederiandse stralingsonderzoek te ver¬ 
sterken. Voor het RIVM hebben deze twee beslissingen mogelijkheden 
geopend voor personeelsuitbreiding op de terreinen van " alingsonderzoek, 
beoordeling van geneesmiddelen en technology transfer ta.-. vaccinproduktie 
in ontwkkelingslanden. De inmiddels aangevangen intensivering van het AIDS-
onderzoek in Nederland zal naar verwachting ook m het RIVM uitbreiding 
mogelijk maken. Evenzeer mag worden verwacht dat op het gebied van het 
milieu-onderzoek intensiveringen mogelijk zullen worden met betrekking tot 
verzuring, mondiale luchtverontreiniging, milieu-informatievoorziening en milieu¬ 
modellering. De urgentie van dergelijke intensiveringen moge blijken uit het 
gegeven dat - als gevolg van personeelsreductie, afslanking en herallocatie ten 
behoeve van milieubeheersfuncties (meetnetten, basisdocumenten) - de RIVM-
capacitrit voor vernieuwend milieu-onderzoek sedert 1984 in numerieke zin is 
afgenomen. 

In een hieronder volgende paragraaf zal de zojuist geschetste situatie wat 
meer in detail worden belicht en zal woroen aangegeven langs welke weg de 
instituutsdirectie zich voorstelt de impasse te doorbreken. 

1987 bracht de voltooiing van de besluitvorming inzake de noodzakelijke 
renovatie van het in de jaren vijftig en zestig gerealiseerde RIVM-gcbouwcn-
complex. Het inmiddels reeds gestarte renovatie-project zal er bij zijn voltooi¬ 
ing in 1993 toe hebben geleid dat het instituut over een huisvesting beschikt die 
voldoet aan alle moderne eisen inzake brandveiligheid, arbeidsomstandigheden, 
Good Manufacturing Practice (GMP) en Good Laboratory Practice (GLP). 

Overleden 

In 1987 zijn overleden de heren W.H.H.Anokkcc (Bedrijfstcchnischc dienst) en 
J.L.A.van Osch (laboratorium voor Bacteriologie). Het RIVM verloor in hen 
twee medewerkers wier inzet en persoonlijke betrokkenheid alom werden 
gewaardeerd. 

Koninklijke onderscheidingen 

Door Hare Majesteit de Koningin werd op 30 april 1987 de heer A D.dc Booy 
benoemd lot Ridder en de heer dr.ir.T.Schncidcr tol Officier in de Orde van 
Oranje Nassau. De heer irJ.F.Stoutjcsdijk, die wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd het RIVM heeft verlaten, werd bij zijrt afscheid 
eveneens benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
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Personele omvang 

De inmiddels voltooide 4x2%-pcrsoncelsrcductic-opc atic (1983-1986) en cc 
nog in gang zijnde afslanking 1987-1990 zullen samcr. resuitcren in een daling 
van de fonnatieve sterkte van het RIVM met 1X0 pfeiisen. Daaimcc zal dan 
de personele omvang van het instituut zijn teruggekeerd naar het niveau uit het 
begin van de jaren zeventig (zie figuur). 

In het verleden heeft in het instiuul diverse malen een hcraliocatic van 
functies plaatsgevonden wanneer oude laken konden worden beëindigd en 
nieuwe om aandacht vroegen. Zo werd ontwikkeld diagnostisch onderzoek 
overgedragen aan de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid, drinkwatcron-
derzoek verminderd en het werk dat samenhing met de pokkcnvaccinatic 
beëindigd. Vanaf het midden van de jaren zestig werd op deze wijze de ruimte 
geschapen die de omwikkeling mogelijk maakte van het milieu-onderzoek dat 
thans ongeveer de hcSft van alle instituuiswerkzaamhcdcn uitmaakt. 

Enerzijds wegens de genoemde personele reducties en anderzijds wegens 
de sterke groei van beheerstaken (zoals: calamiieitcn-organisaiic, vergiftigin¬ 
gen-informatie, milieumeetnetten, basisdocumenten, wiskundige modellering), is 
het niet meer mogelijk om binnen de resterende primaire ondcrzocksfunclics te 
heralloceren zonder dat in Nederland prioritaire en vitale rcfcrcmiciakcn in het 
gedrang komen. Juist nu. echter, dienen zich belangrijke maatschappelijke pro¬ 
blemen aan waarvoor het onderzoek het meest doelmatig bij het RIVM kan 
worden ondergebracht. Te denken is aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins 
(ook voor ontwikkelingslanden), AIDS-ondcrzock (het RIVM fungeert reeds 
als WHO Collaborating Centre on AIDS), scrccningsondcrzock, onderzoek 
inzake de preventie van aangeboren afwijkingen, intensivering van het epide¬ 
miologisch onderzoek ook t.a.v. infectieziekten, verzuringsonderzock, bestude¬ 
ring van de samenhang tussen milieu en klimaat, kwaliteitsborging in gezond-
hcidslabcratoria, biotcchnologischc samenwerking met het bedrijfsleven. 

Alle zojuist aangeduide probleemvelden liggen binnen of direct in het ver¬ 
lengde van de doelstellingen van hel RIVM. In veel gevallen zullen voor de 
Financiering van het benodigde onderzoek nadere fondsen door de maatschap¬ 
pij ter beschikking worden gesteld. De directie van het instituut acht het wen¬ 
selijk om in deze samenhang te analyseren of en in hoeverre diverse insliluut-
sacttvitcitcn kostendekkend zijn of dat kunnen worden. Onder bepaalde voor¬ 
waarden zou dan voor sommige van dergelijke kostendekkende activiteiten 
een meer flexibel personeelsbestand kunnen worden gehanteerd. Reeds zijn in 
het buitenland, onder meer bij het IHE in België, in deze zin stappen gezet. De 
RIVM-dircctic overweegt op dit moment de oprichting van cen stichting die, 
onder directie-voering vanuit het instituut, belast zou kunnen worden met de 
uitvoering van kostendekkende activiteiten die gelegen zijn binnen of in het ver¬ 
lengde van de laken die wettelijk aan hel RIVM zijn opgedragen. Besluitvor¬ 
ming hierover zal naai verwachting medio 1988 plaatsvinden. 

Investeringen 

In "Wetenschapsbudget 1988" is gewezen op de zorgelijke situatie rond de 
investeringen bij onderzoeksinstituten, dit vooral met betrekking tot de tijdige 
modernisering en vervanging van apparatuur die benodigd is bij door de 
rijksoverheid gefinancierd onderzoek. Dow cen complex van oorzaken is het 
volume van dergelijke investeringen sterk achtergebleven. Hierbij hebben niet 
alleen achterwege gelaten prijscompensaties en aanvullende bezuinigingen cen 
rol gespeeld, maar ook de cffcclcn van de kosicndoorhcrckcningcn van dien¬ 
sten die in het verleden dtxw andere overheidsdiensten om niel werden ver¬ 
leend. Als voorbeelden kunnen genoemd worden: portokosten (vroeger cen-

19 



DEEL L- INLEIDING. PERSONEEL. FINANCIEN. PRODUCTIE 

mal geregeld), personeelsadverieniiekosten (vroeger Rijks Psychologische 
Dienst), klein onderhoud van gebouwen (vroeger Rijks Gehouwen Dienst) 
kosten van inkoop van materialen (vroeger Rijksinkoopbureau). 

Niet alleen de aanschaf van apparatus* maar ook de automatisering en 
scherpere eisen inzake GIJ* en GMP nopen lot investeringen die aanzienlijk 
hoger moeten zijn dan de laatste jaren bet geval is geweest. Deze pro¬ 
blematiek zal betrokken worden bij de begrotingsvoorbereiding 1949. 

Prodiéat 

Elders in dit jaarverslag (Deel 1) vindt men specificaties van RIVM-produk-
miakf goederen, ditnmii, informaoeverstrekking. wctuwrhappr 

Itjkc bijeenkomsten cd.. Eveneens zijn daar opgenomen de grdftaillcfrdc regi¬ 
straties van in 1987 verschenen RIVM-rapponen en van de wetenschappelijke 
pubiftaties die in net verslagjaar met directe medewerking van RTVM-onder-
luckns bet licht zagen. Vergeleken bij de voorgaande jaren vertoont het *—**a* 
rapporten (290) een sterke stijging V1985: 215; 1916: 236). Ook het aantal pubü-
kaóes (411) is gestegen (1985: 350; I9S6: 399). maar hierbij moet worden 
opgemerkt dat er ditmaal, in afwijking van vorige jaren, bewust naar is ge¬ 
streefd om alle gepubliceerde abstracts als zodanig in de lijst van pubUkanes op 
te nemen. 

Vermeld zij. tenslotte, dat in bet verslagjaar vijf RIVM-mede wei kers de 
doctorsgraad verwierven, te weten de heren: 
- WAH.Asman (lab. voor Luchtonderzoek) aan de Landbouwuniversiteit te 

• Uvan Bree (lab. voor Toxicologie) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
- I~A.van Grnkel (tot 1 okt: lab. voor Klinische Chemie, daarna: lab. voor Ana¬ 

lytisch Residu-onderzoek) aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
- W.Slob (centrum voor Wiskundige Methoden) aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam 
- P.van Zoonen (lab. voor Organisch-analytische Chemie) aan de Vrije Univer¬ 

siteit te Amsterdam. 

Voorlichting 

In het verslagjaar werd een voorlichtingsbeleid geformuleerd in overleg met de 
Centrale Directie Voorlichting Documentatie en Bibliotheek (ministerie van 
WVC). Dat beleid is, globaal gesproken, gericht op het presenteren van h, 
RIVM als multidisciplinair rijksinstituut, tevens kenniscentrum, tn dit kader zijn 
en worden verzoeken om informatie, vooral van journalisten, zoveel mogelijk 
gchononoreerd. Regelmatig werden RIVM-deskundigen door journalisten geïn¬ 
terviewd, hetgeen resulteerde in een bijna wekelijkse aanwezigheid van het 
instituut in de media in 1987. 

Verscheidene folders en brochures werden geproduceerd alsmede een 
geheel nieuwe, enigszins bekorte, versie van het RIVM-diaklankbeeld. Over 
het thema Verzuring kwam een tentoonstelling tol stand. 

Onder het instituutspersoneel werd een wedstrijd uitgeschreven om te 
komen tot een korte kernachtige omschrijving van het RIVM. Dit resulteerde in 
de zin "RIVM: onderzoek in dienst van mens en milieu", die verwerkt werd in 
het logo van het instituut. 

Intern werd een klankbordgroep geformeerd voor het ontwikkelen van 
suggesties en ideeën waarmee het RIVM naar buiten zou kunnen treden. Ook 
werkt de klankbordgroep mee aan de totstandkoming van een Jaarplan Voor¬ 
lichting RIVM. 
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OVERLEG DIENSTLEIDING- DIENSTCOMMISSIE 
AJLV AN VLIET 

In 1987 vonden 6 reguliere en 4 extra overlegveigaderirgen plaats. De extra 
overlegvergaderingen werden gehouden naar aanleiding van bet fonnatie-on-
derzoek. de afslankingioucKic. de privatisering van de algemeen verzorgende 
functies en de algemene gang van zaken bij bet instituut. Naast de bovenge¬ 
noemde onderwerpen vroegen de nieuwbouw, de renovatie de veiligheid en de 
ARBO-wo de aandacht. 

De directeur-generaal fungeerde als voorzitter van het overleg. Als vaste 
adviseur van de diensttadnig was bet hoofd van de afdeling lymfiwrirralTTn 
aanwezig. Daarnaast weid mddentecl aan deskundigen gevraagd in bet over¬ 
leg een toelichting op een bijzonder onderwcfp te geven. 

Op 13 mei 1987 werden verkiezingen voor de Dwiiuconwrossie gehouden. 
De heren de Booy, v_d.Mculen en Vu hagen maakten plaats voor mw.Mcsters-
Bakhuys en de heren Koops, Koster en Verschraagen (allen AbvaKabo). De 
heer Vos (CFO) stelde zich niet herkiesbaar. 

Het secretariaat van het Overleg was in handen van mwJDanse-van 
Amste! en schrijver dezes. 

Voor een uitgebreide weergave van de in bet Overleg behandelde onder¬ 
werpen wonit verwezen naar de notulen van de vergaderingen, die in de 
RIVM-bibiioiheek ter inzage liggen. 

a 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 
SjUMJtEUNDERS 

Algemeen 

Diverse kenmerken van de samenstelling van het RIVM-personeel (totaal 1506 
personen, inclusief deeltijd- en projectmedewerkers, bij een fotmatieve om¬ 
vang van 1214.9 formatieplaatsen; situatie 31 december 19K7) zijn tot uit¬ 
drukking gebracht in de figuren 1,2 en 3. 

Het onderzoekswerk in het RIVM wordt door vooraamdi^ hoog gekwali¬ 
ficeerde beta-wetenschappers verricht. Voor verscheidene dicipines is - zowel 
voor academisch ais HBO-opgeteidcn - sprake van een gespannen arbeids¬ 
markt (viroiogeit, bkrtechnici, informatici, wiskundigen, epidemiologen, mdus-
tricel-farmaceuten, tnassaspectrooietrie-deskundigen, organisch-chemici). Ge¬ 
tracht is de wervingskracht van het RIVM ie vqgimen, ojn. via het nastreven 
van een beter gezicht naar buiten, dit zowel in de media in het algemeen als 
meer specifiek in personeelsadvertentie. Over het geheel genomen hebben 
deze acties tot positieve resultaten geleid. Niettemin blijkt, bij de intiede-onder-
handelingen met kandidaat-personeelsleden. dal het vooral ULV. de primaire 
arbeidsvoorwaarden steeds moeilijcer wordt om tot elkaar ie komen. In het 
algemeen heersen in de profltsecior maar ook in een deel van de nonprofit-sec¬ 
tor, betere arbeidsvoorwaarden dan bij de rijksdienst. Bij de verdeling van aan 
het RIVM toegekende geldbedragen bestemd voor beloningsdifferentiatie is 
vooruitgelopen op te treffen overheidsmaatregelen m.b.i. de beloning van top¬ 
onderzoekers en specialisten. Blijven dergelijke maatregelen uit dan moet 
gevreesd worden voor een aantasting van de kwaliteit van het door en in 
opdracht van de overheid verrichte onderzoek ten behoeve van volksgezond¬ 
heid en milieu. 

Afslanking 

Door de minister van WVC werd, voor de periode 1987-1990, aan het RIVM 
ccn afslanking van US formatieplaatsen opgelegd. In het begin van het vcrslag-

Figuur 1 

Leeftijdsopbouw RIVM-personeel. exclusief pro¬ 
jectmedewerkers, per 31 december 1987. gesplitst 

in academisch en niet-academisch geschoolden 

Figuur 2 

Leeftijdsopbouw RIVM-personeel. exclusief pro¬ 
jectmedewerkers, per 31 december 1987, gesplitst 

in mannen en vrouwen 
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jaar werd voor de invulling daarvan een plan ingediend bij de ministers van 
WVC en van VROM. In grote lijnen kent dat plan de navolgende verdeling: 
- efficiency-verbetering: 11 plaatsen 
- uitbesteding van werkzaamheden 23 plaatsen 
- laakafstotingen en -beperkingen: 31 plaatsen 
- verzelfstandiging 50 plaatsen 

Teneinde een dergelijke forse inkrimping (ca. 9%) zonder gedwongen 
ontslagen en zonder verlies van vooral jonge onderzoekers te kunnen realise¬ 
ren, werd nagegaan hoe een verantwoord gbruik zou kunnen worden 
gemaakt van het natuurlijke verloop en van maatregelen in het kader van het 
flankerend beleid. Zo is een enquête gehouden naar de animo voor vervroegde 
uittreding in laatstbedoeld kader. Gebleken is dat daarvoor in eerste instantie 
ongeveer 100 gegadigden in het RIVM aanwezig zijn. In zorgvuldig overleg 
tussen betrokkenen en dienstleiding is, aansluitend, nagegaan wie, in welke 
functie, wanneer en onder welke voorwaarden zou kunnen vertrekken. Een 
groot gedeelte van het afslankingsplan blijk: langs deze weg te kunnen worden 
gerealiseerd. 

Figuur 3 

Procentuele verdeling RIVM-personeel. exclusief projectmedewerkers, over salarisschalen, per 31 december 1987 
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De kantinedienst, de wasserij en bepaalde onderhoudswerkzaamheden 
(tuin, schoonmaak) werden grotendeels voorlopig uitbesteed. De meesten der 
betrokken medewerkers/sters zijn op eigen verzoek overgeplaatst naar andere 
functies in het instituut. In 1988 zal een dennilief besluit genomen worden over 
deze uitbestedingen; reeds hebben uitgebreide onderhandelingen plaats gehad 
over personele en financiële gevolgen. 

De beëindiging van de referentietaken van het laboratorium voor Klinische 
Chemie leidde tot het voornemen om dit laboratorium op te heffen; begonnen is 
met een onderzoek van de mogelijkheden om de resterende taken van het labo¬ 
ratorium elders in hoofdsector II onder te brengen. 

De oprichting van een stichting, waarin de te verzelfstandigen dienst voor 
Parenteralia en Media zal worden ondergebracht, is in 1987 ter hand geno¬ 
men. Hiertoe werden verkenningen gemaakt van financiële gevolgen, statuten, 
convenant, overgangs- en arbeidsvoorwaarden. 

Het algemene gevoelen is dat de afslanking veel energie vraagi, die aldus 
onthouden blijft aan de opbouw en uitbouw van het instituutspotentieel dat 
nodig is voor de behandeling van de vele maatschappelijke vraagstukken 
waarmee het RIVM zich geconfronteerd ziet. Van mogelijk nog groter belang 
is dat, hoewel in vee' ' ':viduelc gevallen adequate oplossingen kunnen worden 
gevonden, telkens lijkt dat de meeste mensen er veel moeite mee 
hebben om afstam joen van hun werk, hun collega's of het instituut. 
Ondanks veel aandacht, gesprekken en begeleiding lukt het dan niet altijd om 
goed uit elkaar te gaan. 

Organisatie 

Formeel-organisatorische veranderingen deden zich in 1987, vergeleken bij 
voorgaande jaren, relatief weinig voor in het RIVM. 

Het bureau Internationale Vaccinzakcn is opgeheven. De activiteiten van 
dit bureau worden voortgezet door het bureau Ontwikkelingssamenwerking; de 
uitvoering van de beoogde Technology Transfer zal grotendeels worden 
opgevangen via de toewijzing van extra (tijdelijke) formatieplaatsen aan de 
vaccinproduktic- en vaccincontrolelaboratoria. Aan het ministerie van Binnen¬ 
landse Zaken is gevraagd hiervoor arbcidscontractantcn te mogen aantrekken. 

Bij de centrale diensten en stafafdelingen is het bureau Interne Controle 
vervallen. De accountantsdienst van het ministerie van WVC zal voortaan de 
interne controle verzorgen. De personeelsleden (en de formatieplaatsen) van 
genoemd bureau werden naar ieders tevredenheid ondergebracht binnen de 
nieuwe structuur van de Bedrijfseconomische dienst. 

Gelet op de beoogde renovatie van de Bilthovcnse oudbouw is de naam 
van het bureau Bouwzaken gewijzigd in Projectbureau Vernieuwbouw. 

Voor de sector Immunologie van hoofdsector I is begonnen met een onder¬ 
zoek dat gericht is op het uitbrengen van een advies over de meest gewenste 
organisatiestructuur van de sector met het oog op belangrijke ontwikkelingen 
zoals de invoering van GMP en de vergroting van de (internationale) 
afzetmarkt voor biologische produktcn. Vooruitlopend op de resultaten van dat 
onderzoek is - om redenen van doelmatigheid en in verband met GMP-nor-
men - besloten lot opheffing van de afdeling Serumbcrciding van het laborato¬ 
rium voor Baclcriclc Vaccins. Mede in goed overleg met de vier betrokken 
medewerkers is die opheffing inmiddels voorbereid. 

Binnen de drie hoofdscclorcn vonden diverse benoemingen en interne ver¬ 
schuivingen plaats die in de afzonderlijke verslagen (Deel II) zijn vermeld. 

ü 
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FINANCIEN 
M.ROOK 

De materiele uitgaven en ontvangsten lieten in 1987 grote verschillen zien ten 
opzichte van de voorgaande jaren. Dit is voornamelijk het gevolg van twee fac¬ 
toren: 
- het ministerie van WVC verhoogde eenmalig het RIVM-budget met een 

bedrag van f 8 miljoen voor vemieuwbouw-activiteiten; 
- in 1987 is het BMR-vaccin geïntroduceerd; dit vaccin wordt in de Verenigde 

Staten gekocht vi 8 3 miljoen extra-uitgaven) en vervolgens na controle en 
etikettering in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gedistribueerd 
(f 9,0 miljoen extra-ontvangsten). 

Evenals in 1986 was er sprake van een begrotingsoverschrijding, mede 
als gevolg van eenmalige afslankingskosten en de doorberekening van klein 
onderhoud, advertentiekosten, dienstkleding, e.d.. Teneinde de zeer noodzakelij¬ 
ke aanschaf van apparatuur op het huidige peil te handhaven is een budget-
uitbreiding nodig. Het RIVM staat voor aanzienlijke investeringen in apparatuur 
in het kader van Good Manufacturing Practices (GMP) en Good Laboratory 
Practices (GLP), kwaliteitseisen die worden gesteld aan de produktie van sera 
en vaccins en aan laboratoriumonderzoek. Uit het wetenschapsbudget 1988 
van het ministerie van O en W en uit rapportage van de OECD blijkt dat de 
investeringen in wetenschappelijke apparatuur bij overheidsinstellingen sterk 
achterblijven bij die in het bedrijfsleven. Veel apparaten zijn verouderd (meer 
dan 20 jaar oud), versleten of kapot; hierdoor komen essentiële, wettelijke ta¬ 
ken van het RIVM ernstig in de knel. 

Volgens informatie van het accountantskantoor KPMG Klijnveld bedraagt 
het jaarlijkse investeringsniveau bij instellingen van wetenschappelijk onder¬ 
zoek, algemene research en farmaceutische industrie (over 1985) gemiddeld 
11,3% van de jaarlijkse exploitatielasten; bij het RIVM is dit ca. 9%, uitgaande 
van begrotingscijfers. Het advies van de delftse hoogleraar prof.dr.ir.HJ.Sips 
(Advies Automatisering RIVM, september 1987) laat zien dat de inversterin-
gen in automatisering structureel onvoldoende zijn. 

Nadrukkelijker dan voorheen zal aanspraak gemaakt worden op re-allo-
catie-mogelijkheden die zich voordoen binnen het zogenaamde Financieel 
Overzicht Gezondheidszorg en Maatschappelijk Welzijn (FOGM). In dit kader 
worden alle uitgaven in de gezondheidszorg (ca. 35 miljard) verantwoord, 
inclusief de beleidsintensiveringen en -extensivering. De collectieve preventie is 
daarbij een groeisector. 

In het verslagjaar vertoonden de personele uitgaven een lichte stijging, 
mede als gevolg van relatief hoge bedragen voor uitzendkrachten en overwerk. 
Mede als gevolg van de afslanking dreigt in de komende jaren een budgetover¬ 
schrijding. 

De opbrengsten van gedeclareerde onderzoekingen daalden opnieuw, 
mede door het afstoten van enkele activiteiten. Naar verwachting zal in 1988 
een licht herstel optreden. Los van het BMR-vaccin zijn de inkomsten 
sera/vaccins licht gestegen. Deze stijging is het gevolg van de verschuiving van 
multidoses naar de iets duurdere monodoses. 

De omzet kennisexplotatie ontwikkelde zich naar verwachting voor¬ 
spoedig. In de cijfers zijn tot 1987 alleen de ontvangsten verantwoord voor¬ 
zover daar uitgaven (produktiekosten en investeringen) tegenover stonden. In 
1987 is ook een reservering van ca. f 4,9 miljoen verantwoord. 
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In het hierbij afgedrukte financieel overzicht zijn de uitgaven en ontvang¬ 
sten van projecten pro memorie opgenomen. De projecten (incl. die ten laste 
van de additionele financiering VROM) worden extra-comptabel verantwoord. 
Aan salarissen van projectmedewerkers werd in 1987 een bedrag van f 4,4 
miljoen uitgegeven. In de Berichten RIVM 1988 zal de post projecten wèl 
opgenomen worden. 

Uitgaven en ontvangsten RIVM (in miljoen guldens) per jaar 

materiële uitgaven 
algemene exploitatie 
specifieke posten 
aanschaf inventaris 
(w.o. onderzoeksapparatuur) 
mat. project-uitgaven incl. 
additionele financiering VROM 
strecklab-activiteiten 

personele uitgaven 
RIVM-formatie 
projectmedewerkers 

Totaal der uitgaven (excl. projecten) 

ontvangsten 
algemeen 
sera/vaccins, e.d. 
gedeclareerde onderzoekingen 
kennisexploitatie 
project-inkomsten 

Totaal der ontvangsten (excl. proj.) 

1985 

11,7 
22,3 
15,8 

PM 
15,8 

70,9c 

PM 

136,5 

0,5 
18,7 
8,9 
5,0 
PM 

33,1 

1986 

11,3 
24,8 
20,1 

PM 
8,0 

75,3 
PM 

139,5 

0,4 
20,6 
4,5 
1,9 
PM 

27,4 

1987 

23,8' 
29,9b 

19,2 

PM 
9,4 

76,7 
PM 

159,0 

0,1 
30,5 b 

3 '2„ 
7,5d 

PM 

41,3 

Toelicht' ig: 
a: inclus.jf budgetaanpassing van f 8 miljoen voor vernieuwbouw 
b: inclusief BRM-vaccin 
c: juiste cijfer ligt ca. f 5 miljoen hoger 
d: hiertegenover staan f 2,6 miljoen uitgaven; een bedrag van f 4,9 miljoen 

betreft een reservering voor 1988 (inrichting vernieuwbouw en GMP). 
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In het verslagjaar kwam de financiering van de (vernieuwbouw rond. 
Hiermee is tussen 1987 en 1993 een bedrag gemoeid van f 88,3 miljoen. De 
financiering geschiedt als volgt (bedragen in min. gld.). 
- Rijksgebouwendienst 43,0 
- verkoop Sterrenbos 7,6 
- bijdrage VROM/WVC/RIVM 37,7 

(deels in de vorm van lease) 
Met de ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken (Ont¬ 
wikkelingssamenwerking) werd overeenstemming bereikt over een aanzien¬ 
lijke startsubsidie voor activiteiten op het gebied van Technology Transfer. In 
dit kader worden ontwikkelingslanden ondersteund bij de opzet van faciliteiten 
voor vaccinbereiding. Met de startsubsidie kunnen trainingsvoorzieningen wor¬ 
den gecreëerd en kan personeel aangetrokken worden. 

Los van de comptabele administratie van het departement voert het RIVM 
sinds de jaren vijftig een extra-comptabele bedrijfsadministratie, waarin de 
kosten van het instituut bedrijfseconomisch verantwoord worden. Een groot 
verschil met de comptabele verantwoording is dat in de bedrijfsadministratie 
wordt afgeschreven op apparatuur en gebouwen. De bedrijfsadministratie is 
samen met de urenregistratie onmisbaar bij een juiste calculatie van kostprij¬ 
zen, produktprijzen en uurtarieven, in het separaat van dit instituutsjaarverslag 
uitgebrachte Financieel Overzicht 1988 is de bedrijfseconomische verantwoor¬ 
ding opgenomen. 

• 
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GECONFECTIONEERDE EN GELEVERDE 
EENHEDEN VACCINS, SERA EN REAGENTIA, PER 
JAAR (DIENST VOOR PARENTERALIA EN MEDIA) 
GJ.GULJT 

VACCINS EN SERA 

cholera 
cholera 
tyfus 
tyfus 
tetanus 
tetanus 
tetanus 
DTP 
DTP 
polio 
polio 
polio 
DKTP 
DKTP 
DKTP (dubbele samen¬ 

stelling) 
DKTP (dubbele samen¬ 

stelling) 
DKTP (dubbele samen¬ 

stelling) 
stafylococcen fosf. tox. 
rubella 
rubella 
BCG 
BCG immunostimulatie 
BCG 
pokstof 
mazelen 
mazelen 
mazelen 
rabies 
BMR 
BMR 
auto- + stockvaccins 
tctanustoxoid 
ATG 
tctanus-immunoglobuline: 

profylactisch 
therapeutisch 

serum tegen difterie 
diverse sera 

eenheden 

lml 
10 ml 
lml 

10 ml 
0 3 ml 
10 ml 

0,5 ml 
lml 

10 ml 
lml 
5 ml 
10 ml 
lml 

10 ml 

2,5 ml 

5 ml 

10 ml 
0 3 ml 

multidosis 
monodosis 
monodosis 

multidosis 
multidosis 
duodosis 

monodosis 
monodosis 
multidosis 
monodosis 

(ml) 
10 ml 

monodosis 
monodosis 

2,5 ml 

1985 

21945 
9.030 

21.619 
49.179 

136.125 
17.009 

239.934 
33.008 
61.359 

311.411 
50.000 

— 
9.064 

74.276 

— 

~ 

--
1.657 

10.896 
8.954 
5.058 

— 
— 

30.339 
1.650 

— 
173.775 

1.257 
— 
— 
— 
— 

2.302 

79.978 
40 
-
— 

1986 

22.974 
9.065 

26328 
49.400 

138.038 
17.777 

268.282 
24.781 
48.958 

285.032 
— 
— 

10.577 
78.300 

— 

-

~ 
1.668 
8.103 

10.990 
4.657 

— 
— 
7 

1.300 
— 

156.215 
1.331 
5.830 

80.250 
— 
-

1.719 

89.424 
15 
54 
— 

1987 

20.417 
6.714 

27.070 
47.753 

135394 
16.730 

255.615 
51.934 
62.905 

469.193 
— 

5.000 
295.373 
52.883 

5.000 

2300 

4.138 
1.371 

10.229 
12.528 
4.480 

436 
1.663 

9 
-
-

75 
2.183 

32.015 
292.185 

1.675 
4.500 
2.193 

85.205 
17 
44 
60 
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HUEDDlAGNOSnCA 

kattekrab 
Frei-antigeen 
PPD van atypische 
mycobacteriën 
gezuiverd tuberculine PPD 
gezuiverd tuberculline PPD 

eenheden 

monodosis 
multidosis 

multidosis 
lml 
10 ml 

LABORATORIUM-REAGENTIA 

aggl. salmonella sera 
aggl. E. coli 0 en OK 
antisera 
precipiterende sera 
(Wz. 71 Vademecum) 
bacterie-suspensie 
(blz. 72 Vademecum) 
hemiglobine-cyanide-
oplossing 
paardeserum lyofiel 
gedroogd 
diverse reagentia 
(blz. 73 Vademecum) 
geleverde aantallen 
eenheden vaccins, sera 
en reagentia die niet zijn 
vermeld in Vademecum 

1 ml/5 ml 

5 ml 

lml 

10 ml/50 ml 

èöil.alOml 

d 6 il. a 5 ml 

1985 

1.119 
— 

4.424 
13.035 
9.120 

1.923 

1.399 

104 

1.124 

2.906 

3.721 

7.755 

13.426 

1986 

1.012 
— 

2369 
14.152 
8.851 

1.836 

1.106 

88 

999 

2.428 

2.979 

6.874 

23.297 

1987 

950 
— 

2.324 
14.797 
8.620 

2.069 

1.262 

154 

920 

2.470 

2.652 

5.857 

5.408 
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 
EJ JtUITENBERG, R.KROES 

Overzicht van aantallen voor enkele globale categorieën van onderzoekingen 
die in diverse RIVM-laboratoria werden verricht op externe aanvraag (van 
o.m. artsen, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen) of in het kader van surveil¬ 
lance- of screeningsprogramma's. 

categorie RIVM-laboratorium 1985 1986 1987 

bacteriële typering Bacteriologie 

kinkhoest-antistof-
bcpaling 

gehaltebepaling anti-
microbiële geneesmid¬ 
delen, antibiotica-
resistentie, steriliteit 

biologische ijking en 
keuring van geneesmid¬ 
delen 

pcrinatale screening 
(bloedgroep, syfilis, 
PKH.CHT) 

virologische diagnos¬ 
tiek 

Bacteriële Vaccins 
en - vanaf 1 sept '87 
Bacteriologie 

Chemotherapie 

Farmacologie 

Klinische Chemie 

Virologie 

47.075 56.334 40.640 

8.100 11.900 16.170 

6.710 6.210 6.675 

960 880 770 

71.230 85.600 85.145 

21.315 22.310 19.865 
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RAPPORTAGE T.B.V. HET COLLEGE TER 
BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN 
H J.G.M.VAN GESSEL 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is een onafhankelijk orgaan, 
dat bij wet (Wet op de geneesmiddelenvoorziening) verantwoordelijk is voor 
de toelating van humane geneesmiddelen op de nederlandse markt. Beoorde¬ 
ling van toelating geschiedt op grond van onderzoekgegevens die worden over¬ 
gelegd door de aanvrager van registratie. 

Bij bovengenoemde wet is het RIVM verantwoordelijk voor de beoorde¬ 
ling van een deel van de overgelegde onderzoekgegevens. Deze gegevens 
omvatten dierstudies betreffende de farmacodynamiek van het geneesmiddel, 
toxiciteitsstudies en dier- en humane studies betreffende farmacokinetiek. 

Beoordeling vindt plaats door wetenschappelijke medewerkers van ojn. 
het laboratorium voor Farmacologie, het Laboratorium voor Chemotherapie eii 
de unit Biotransformatie en Farmaco- en Toxicokinetiek. 

De aantallen adviesrapporten die zijn opgesteld in 1985, 1986 en 1987 zijn 
vermeld in onderstaande tabel. 

Aan het einde van het verslagjaar 1986 bestond een achterstand in rap¬ 
portage van in totaal 148 rapporten. Inmiddels is de beoordelingscapaciteit uit¬ 
gebreid met 4 medewerkers in tijdelijke dienst. Aan het einde van het verslag¬ 
jaar 1987 beliep de achterstand 65 rapporten. 

categorie 1985 1986 1987 

evaluatierapporten t.b.v. registratie 
aanvullende rapporten t.b.v. registratie 
adviezen/commentaren na registratie 
adviezen aan het RIGO* 

totaal 531 697 582 

* dceiadviezen inzake steriliteit, pyrogenitcit en biologische gehalte-bepalingen. 

• 

191 
107 
135 
98 

241 
163 
168 
125 

208 
154 
155 
65 
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VERGIFTIGINGEN-INFORMATIE 
B.SANGSTER 

Het Nationaal Vergiftigingen-mfoniiatiecentrum (NVIC) van het RIVM vervult 
sinds 1959 een taak ten behoeve van de curatieve gezondheidszorg alsmede 
ten behoeve van de gezondheidsbescherming. Het huidige takenpakket bestaat 
uit net verstrekken van informatie bij acute en chronische intoxicaties, het 
behandelen van geunoxkeenk patiënten, het verrichten van onderzoek en het 
geven van voorlichting en onderwijs. 

katte intoxicaties 

Informatie over mogelijke acute intoxicaties wordt verstrekt aan werkers in de 
curatieve gezondheidszorg, zoals artsen, apothekers, dierenartsen en soms 
tandartsen, alsmede aan sociaal-geneeskundigen zoals bedrijfsartsen en artsen 
werkzaam bij basisgezondheidsdiensten en het Staatstoezicht op de Volksge¬ 
zondheid. In voorkomende gevallen wordt echter ook informatie verstrekt aan 
verpleegkundigen die werkzaam zijn op een Centraal Post Ambulancevervoer 
(CPA). politie en brandweer. In 1987 werd het NVIC 17738 maal geraad¬ 
pleegd in verband met een vermoede intoxicatie. In tabel 1 wordt een overzicht 
gegeven van de categories van aanvragers. Tabel 2 geeft een overzicht van de 
soorten produkten en de aard van de patiënten ten behoeve van wie informatie 
werd gevraagd. De informatie over acute intoxicaties wordt 24 uur per dag, 7 
dagen per week direct telefonisch verstrekt. 
stand in samenwerking met Artsen zonder Grenzen een team van twee 
internisten samen met twee chemisch-analytici van het laboratorium voor Ana¬ 
lytisch Residu-onderzoek uitgezonden naar Guyana in verband met een ver¬ 
moede massale intoxicatie door thallium aldaar. 

Mini-calamiteiten 

Soms doen zich intoxicaties voor waarbij twee of meer personen betrokken 
zijn; de zogenaamde "mini-calamiteiten''. In 1987 deden zich 45 van dergelijke 
mini-calamiteiten voor. In 17 gevallen vond het voorval plaats in een arbeids¬ 
situatie. In 10 gevallen betrof het blootstelling aan bestrijdingsmiddelen, waar-

Tabeli 

Vergiftigingen-informatieverzoeken per jaar en per categorie van aanvragers 
(Nationaal Vergiftigingen-informatiecentrum) 

categorie 1986 1987 

huisartsen 
ziekenhuizen 
dierenartsen 
apothekers 
GGD/DGD-artscn 
bedrijfsartsen 
particulieren 

totaal 17793 17738 
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819 
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1219 

9695 
5126 
833 
448 
182 
124 
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Tabel 2 

Vergtfiigingen-informaüeverzoeken 1987, per produktsoort en gebruikersgroep 
(Nationaal Vergiftigingen-informatiecentrum) 

hoofdgroep aantal personen dieren 

geneesmiddelen (humaan) 
geneesmiddelen (veterinair) 
huishoudnüddelen, doe-het-
zelfprodukten 
cosmetica 
bestrijdingsmiddelen 
nwliiarinwmiuktrn 
voedsel, drank, tabak 
planten, paddestoelen, dieren 

informaties 
absoluut 

8785 
84 

35% 
875 

1263 
ftSX 
mo 

1216 
1481 

speelgoed, vrijetijdsprodukten 225 
overige middelen 592 

46.3 
0,4 

19,0 
4,6 
6,7 

6.4 
7.8 
1.2 
3.1 

leeftijd 
t/m 12 jaar 

16.2 
0,2 

11.2 
33 
1.9 
0 7 

1.7 
4,7 
1.0 
1.2 

leeftijd 
13jre.o. 

22,8 
<0,l 

3.7 
0.7 
1.5 
1 f> 
l .O 
3,5 
0.7 

•cO.l 
0.8 

leeftijd 
onbekend 

63 
<0,I 

3,5 
0,5 
1.6 
2 0 

1.1 * 
1.7 
0,2 * 
1.0 

0,9 
0,1 

0,6 
0,1 
1.6 
0 2 

0.7 
:0,l 
0,2 

van tweemaal in de arbeidssituatie, m enkele gevallen waren het verzoeken 
om informatie nadat via de media aandacht was besteed aan mogelijk risicodra¬ 
gende situaties, zoals bijvoorbeeld het vrijkomen van vinyicnloridc bij een fa¬ 
briek waar plastics geproduceerd worden. Twee accidenten waar het NVIC 
bij werd ingeschakeld vonden plaats in het buitenland; hierbij waren nederlan-
ders betrokken. 

Curatieve taken 

Evenals in vorige jaren blijkt er in toenemende mate niet alleen behoefte te 
bestaan aan informatie over de diagnostiek en behandeling van acute inioxi-
caties maar ook aan advies met betrekking tot de diagnostiek en de behande¬ 
ling en in sommige gevallen zelfs bijstand (figuur 1). Deze bijstand kan ter 
plaatse worden verstrekt maar ook centraal worden geleverd in het Aca¬ 
demisch Ziekenhuis Utrecht waar, zoals bekend, het Nationaal Vcrgiftigingcn-
informatiecentrum is gehuisvest in de afdeling Rcanimatie en Klinische toxicolo¬ 
gie. Door de reeds jarenlang bestaande samenwerking beschikt het NVIC hier 
over klinische faciliteiten. In 1987 werd in het kader van de verlening van bij-

Chronische intoxicaties 

Ook ten behoeve van vermoede chronische intoxicaties wordt door het NVIC 
informatie verstrekt. Dit vindt meestal schriftelijk plaats. Het hangt enerzijds 
samen met het niet spoedeisend karakter van de gestelde vragen en anderzijds 
met de veelal complexere problematiek. Het aantal telefonische verzoeken met 
betrekking tot een vermoede chronische intoxicatie bedroeg 191. Hiervan wer¬ 
den 139 schriftelijk ondersteund. 15% van deze vragen had betrekking op bloot¬ 
stelling aan bestrijdingsmiddelen en eveneens 15% op blootstelling aan oplos¬ 
middelen. Bij 10% was sprake van blootstelling aan zware metalen. 
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Voorlichting 

Evenals in de voorgaande jaren deden zich weer enkele gevallen van milieu¬ 
verontreiniging voor waarbij in een vroege fase door het NVIC informatie 
werd verstrekt aan gezondncidswerkers (huisartsen en specialisten alsmede 
artsen van basisgezondheidsdiensten in het betrokken gebied). Dit was het 
geval in Buitenpost, Oss, Nijmegen en Helmond. In al deze gevallen werd door 
de Inspecteur van de Volksgezondheid het NVIC beschikbaar gesteld voor con¬ 
sultatie. 

Post-expositie rabies-behandeling 

Wanneer mensen contact hebben gehad met een van rabies verdacht dier 
wordt een zogenaamde pon-expositie rabies-vaccinatie verricht. Deze behan¬ 
deling vindt van Staatswege plaats en wordt uitgevoerd door het RIVM. Er 
werden 151 vaccinaties verricht. Opvallend was de sterke toename na juni 
1987 nadat gebleken was dat een mogelijke bron van rabies voor de mens niet 
alleen werd gevormd door dieren in de grensstreek en het reizen in het buiten¬ 
land, maar ook door vleermuizen die met het virus besmet zijn. Het feit dat in 
geheel Nederland met rabies besmette vleermuizen zijn aangetroffen heeft 
belangrijke consequenties gehad voor het beleid. 

Figuur 1 

Aantal telefonische meldingen, per jaar, inzake (vermoede) vergiftigingen en 
algemene, niet direct aan vergiftigingen gerelateerde, informatie 
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TOXICOLOGISCHE ADVISERING 
A.&A.CJCNAAP 

In 1987 waden door het Adviescentnim Toxicologie 221 toxicologische 
samenvattingen en evaluaties opgesteld ten behoeve van 14 national: en inter¬ 
nationale instanties. 

De aanzienlijke stijging in 1987 ten opzichte van 1986, waarin 1S7 rap¬ 
porten werden uitgebracht, werd vooral veroorzaakt door het grotere aantal 
aanmeldingen in het kader van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de toene¬ 
mende vraag vanuit de Inspectie Milieuhygiëne. 

Bijdragen aan de in de tabel samengevatte werkzaamheden werden 
geleverd door ondermeer de laboratoria voor Toxicologie; Carcinogenese en 
Mutagenese; Ecotoxicologie, Milieuchemie en Drinkwater; Afvalstoffen en 
Emissies. 

ten behoeve van aantal* 

Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen 31 
Adviescommissie Warenwet 4 
Bureau Milieugevaarlijke Stoffen 120 
Bureau Registratie Diergeneesmiddelen 6 
Veevoederoverlegorgaan 1 
WVC 6 
VROM 19 
EG/WC Cosmetology 2 
EG/WC Food 16 
EG/WC Feed 3 
WHO/JMPR 4 
WHO/KPTC/IPCS 6 
overige 2 

totaal 221 

* Voor specificatie: zie verslag Adviescentrum Toxicologie in deel II van dit 
jaarverslag. 

ü 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
AJLBERGEN 

In onderstaande tabel z ip de hoofdzaken uit 1987 samengevat van de advise¬ 
rende en coördinerende activiteiten van het RIVM op het gebied van ontwikke-

land aantal RTVM-missies projcctondci wei pui opdrachtgever 

Birma 

China 

Colombia 

India 

Indonesië 10 

Kenya 

dtinkwatervoorac-
nifiaT mutation 
• • • • • • > • ' ^ • " • M 

ui uukwaui vviM zie-
ning, sanitation 

lokale vaccinpro-
duktie, technology 
transfer, waterkwa-
liteiubeheer 

drinkwatervoorzie¬ 
ning, milieu-onder¬ 
zoek, lokale vaccin-
produktie 

waterkwaliteit 
Ganges, schone 
technologie, ver¬ 
sterking institutioneel 
milieukader, biomo-
nitormg, watervoor¬ 
ziening, sanitation 

drinkwatervoorzie¬ 
ning, sanitation, ge¬ 
zondheidseffecten-
studie, lokale vaccin-
produktic, diverse 
onderzoeksprojecten 
(volksgezondheid. 
geohydrologie, UASE 
waterzuivering) 

voedselhygiëne 

directoraat generaal 
voor Internationale 
Samenwerking van 
het ministerie van 
Rwtfntawfof '^if"n 

(DGIS) 

Wereldbank 

DGIS 
Rockefeller 
Foundation 
RIVM 

RIVM 
DGIS 

DGIS 
RIVM 

Koninklijk Instituut 
voor de Tropen, 
WHO 
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Mozambique 

Pakistan 

Sri Lanka 

Tanzania 

1 

2 

(geo)hydrologie DGIS 

lokale vaccinpro- DGIS 
duktie, technology 
transfer 

drink/afvalwater DGIS 

aidsonderzoek RIVM 
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CONGRESSEN, SYMPOSIA, WORKSHOPS e.d„ IN 
1987 GEORGANISEERD IN OF (MEDE) DOOR HET 
RIVM 

14januari 

4 februari 

10 februari 

10 maart 

20 maart 

21 maart 

30 maart 

30 maart - 3 april 

2 april 

13 -15 april 

23 april 

8 mei 

11-13 mei 

12 mei 

15 mei 

1 juni 

- studiedag Kwaliteit in Perspectief 

- colloqium Aeromonas in Drinkwater. Ede. (i.s.m. 
KIWAenVWN) 

- studiedag Landelijke Werkgroep Dierpathologen 

- symposium Gordelroos (i.s.m. Rijksuniversiteiten 
Utrecht en Leiden) 

- wetenschappelijke vergadering: het Nieuwe Wette¬ 
lijk Besluit Stralcnbescherming. Utrecht, (ausp. Ned. 
Ver. voor Stralingshygiëne) 

- conferentie AIDS (ausp. staatssecretaris van Volks¬ 
gezondheid) 

- studiedag Proefdiermicrobiologen (ausp. Ned. Ver. 
voor Proefdierkunde) 

- international conference on the Vulnerability of Soil 
and Groundwater to Pollutants. Noordwijk aan Zee 

- symposium Immobiliseren en Afvalwaterbehande¬ 
ling. Rotterdam. (Ned. Biotcchnologische Ver. en 
Ncd. Ver. voor Afvalwaterbehandeling en Water¬ 
kwaliteitsbeheer) 

- internationaal symposium Ammoniak en Verzuring 
(ausp. EUROSAP, i.s.m. TNO) 

- symposium Antigen Specific T Cell Factors. Nijme¬ 
gen. (28th Dutch Federation Meeting, Ned. Ver. 
voor Immunologie) 

- wetenschappelijke vergadering Raakvlakken Volks¬ 
gezondheid en Diergezondheidszorg (ausp. VHI) 

- 3rd European Congress of Clinical Microbiology. 
's-Gravenhage. (European Society of Clinical Micro¬ 
biology) 

- studiedag Landelijke Werkgroep Dierpathologcn 

- studiedag Fluoriden (Vereniging Lucht) 

- symposium Kankcrprcvcntie door Voeding (Inte¬ 
graal Kankercentrum Midden-Nederland) 
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1 juni 

12juni 

16-17 juni 

16 en 22 juni 

22 juni 

26 juni 

31 aug-4sept 

24-25 sept 

28sept-16okt 

2 oktober 

14 oktober 

23 oktober 

27 oktober 

9 -11 november » 

11 november 

17 november 

19 november 

26 november 

- workshop Health Monitoring of Laboratory Animals 
(congress Fed. of Lab. Animal Sciences Ass., Am¬ 
sterdam) 

- workshop Veranderingen in Occosystemen met 
Lage Vegetaties o.i.v. Atmosferische Depositie 

- workshop Sampling and Sample Treatment in the 
Analysis of Organic Micropollutants in the Aquatic 
Environment (COST-641; EC-project) 

- workshops Hergebruik Kunststoffen. Utrecht, Woer¬ 
den. (Nationaal onderzoek Hergebruik; i.s.m. PEO 
enNFK) 

- landelijk symposium Bestrijdingsmiddelen en Milieu 
(i.s.m. ministerie van VROM) 

- themadag Sporen in Voeding (i.s.m. HIL) 

- joint meeting International Working Group on 
Mycobacterial Taxonomy. Zeist en Bilthoven (Euro¬ 
pean Society for Mycobacteriology) 

- vergadering werkgroep Packaging Materials (EG 
Wetensch. Comm. voor de Menselijke Voeding) 

- internationale cursus Vaccincontrole 

- nascholingscursus Bedrijfsartsen (i.s.m. PAOG 
Utrecht) 

- cursus postdoctorale beroepsopleiding Toxicologie 
(Rijksuniv. Utrecht en Landbouwuniversiteit Wagc-
ningen) 

- studiedag sectie Biologische Effecten van Lucht¬ 
verontreiniging (Ver. Lucht) 

- studiedag Landelijk Werkgroep Dierpathologen 

- EC-workshop on Total Diet Studies. Zeist, (i.s.m. 
CIVO-TNO) 

- studiedag Carbadox en Olaquindox (i.s.m. CDI en 
RIKILT) 

- studiedag Proefdiermicrobiologen (ausp. Ned. Ver. 
voor Proefdierkunde) 

- Virologendag (ausp. sectie Virologie van de Ned. 
Ver. voor Microbiologie) 

- cursus Primaire Preventie van Aangeboren Afwijkin¬ 
gen. Amsterdam. (Kweekschool voor Vroedvrou¬ 
wen, Amsterdam) 
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26 november 

27 november 

30 nov - 4 dec 

2 december 

7 -10 december 

10 -11 december 

10 -11 december 

16 -18 december 

- themadag Winning en Bescherming van Grondwa¬ 
ter. Soestduinen (Hydrologische Kring) 

- wetenschappelijke vergadering: Uitgangspunten en 
Concepten die een Rol Spelen bij de Normstelling 
voor de Bepaling van de Stralingsbelasting van de 
Bevolking. Nijmegen, (ausp. Ned. Ver. voor Stra¬ 
lingshygiëne) 

- cursus Medische Toxicologie. Utrecht (AZU) 

- workshop Wiegedood (Wilhelmina Kinderziekenhuis, 
Utrecht, en Vrije Universiteit, Amsterdam) 

- European Course on Clinical Tumourimmunology. 
Woudschoten. (Pathologisch Instituut, RU) 

- 2e cursus Foetale en Kindcrpathologic (Werkgroep 
Kinderpathologie der Lage Landen) 

- international workshop on Ectomycorrhiza. Berg en 
Dal. (ausp. EG; i.s.m. Landbouwuniversiteit Wage-
ningen) 

- international workshop: Nematodes in Natural Sys¬ 
tems: the Use oi Nematodes in Environmental 
Studies. Wageningen. (i.s.m. Vakgroep Nematologie, 
Landbouwuniversiteit Wageningen) 

• 
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WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN RIVM 
1987 

29 januari - Alternatieven voor dierproeven 

B.C.Kruijt - Inleiding 
F.UytdeHaag - Mogelijkheden tot beperking van het proefdier¬ 

gebruik in de immunologie 
C.Hendriksen - Proefdierreductie bij vaccincontrole-proeven 
DJ.de Wildt - Reductie van aantal honden bij cardiovasculair 

onderzoek (verfijning meettechniek, optimaal 
gebruikgerichte modelkeuze) 

AAJ.van lersel - In vitro methoden bij het toxicologisch onder¬ 
zoek 

AJMSeegers (Gezond¬ 
heidsraad) - Belangrijkste conclusies uit de rapporten van de 

Commissie LDso-test 
P.WJJ'eters - In vitro embryotoxiciteitsondcrzoek 

26 februari • Oud en Nieuw in de virusdiagnostiek 

A.C.Hekker - Inleiding 
J.CKapsenberg - Virussen als oorzaak van diarrhee 
H.GAM.van der Avoort - Nucleïnezuur-detectie als hulpmiddel in de viro¬ 

logie 
J.M.Ossewaarde • Chlamydia trachomatis-'mïeciies 
J.C.de Jong - Influenza; wat krijgen we nou weer? 
R.van den Akker - Infecties met Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) 

26 maart - Metaalspeciatie in water en bodem 

B.CJZoeteman - Opening 
R.Cleven - Metaalspeciatie: doelstelling en methoden 
H.van Leeuwen (Land¬ 
bouwuniversiteit, Wage-
ningen) - Metaalspeciatie en elektrochemie 
J.Mulder (Landbouwuni¬ 
versiteit, Wageningen - Aluminium-speciatie in bodemvocht 
LBoumans - Modelleren met MINEQUEL 

7 mei - Oxidantia in de atmosfeer 

EJ.Ruitenberg - Opening 
N.D.vanEgmond - Overzicht van de ozon/oxidantproblematiek in 

stratosfeer en troposfecr 
RM.van Aalst - Ozon in de vrije troposfeer 
F.AAM.de Leeuw - Ozonniveaus in Nederland; episode-modellering 
PJ.A.Rombout - Humane effecten van ozon; rationale voor een 

8-uurs ozon-standaard 
H.van Loveren - Effecten van ozon op het immuunsysteem 
A.E.G.Tonneijck (JPO, 
Wageningen) - Effecten van oxidantia op planten 
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14 mei - Clinical toxicology 

R.BJ.C.van Noort 
H.Persson (EAPCC) 

BSangster 

A.GRauws 
DJ.de Wildl 
G.de Groot 

H.Rommes 
AM.P.van Heijst 

(Symposium t.g.v. het afscheid van prof.dr. 
A.NP.van Heijst, hoofd van het Nationaal 
Vergiftigingen-informatiecentrum) 

Welcome and introduction 
International cooperation in clinical toxicology: 
The role of A.N.P.van Hcijst, former President 
of the European Association of Poison Control 
Centres 
A.N.P.van Heijst, 25 years clinical toxicology in 
the Netherlands 
Antidotes in thallium intoxication 
Cardiotoxicity of drugs in overdose 
Hcmoperfusion as a means to enhance elimina¬ 
tion in an acutely intoxicated patient 
Hcmoperfusion and biocompatibility 
The development of clinical toxicology in 
Utrecht 

25 juni - Vermesting 

W.Cramer 
P.K.Koster 
K.W.van der Hoek (Consu-
lcntschap voor Bo lem-. 
Water- en Bemestingszakcn 
in de Veehouderij, Wage-
ningen 
W. van Duijvenbooden 
LJ.M.Boumans 
D.Luijendijk (R1ZA, Lely¬ 
stad) 
J.H.Voorburg (Inst.v.Mccha-
nisatie, Arbeid en Gebou¬ 
wen, Wageningen) 

Inleiding 
Het systeemonderzoek vermesting 

- Emissies vanuit de landbouw 
- De belasting van bodem en grondwater 
- Nitraatgehaltes onder grasland 

- Waterkwaliteitsbeheer en de mestproblematiek 

- Mestverwerking 

17 september • Innovatie 

H.Cohen (Voorzitter van 
de Commissie voor de 
Milieu Effect Rapportage) 
P.Winsemius (Directeur 
McKinsey and Company) 
EJ.Ruitenberg 
B.C.J.Zoeieman 

- Opening 

- Innovatie en onderzoek 
- Innovatie in de gezondheidszorg 
- Innovatie en milieubeheer 

24 september - Aids 

EJ.Ruiienberg 
J.Goudsmit (AMC, 
Amsterdam) 

- Inleiding 

- De voorspellende waarde van HIV-antigcnae-
mic en mogelijke strategieën om AIDS te voor¬ 
komen 
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A.D.M.EO sterhaus - Vaccinontwikkeling 
R.v.dAkker - Scrologische diagnostiek van HIV-infecties 
J.CJager - De kwantitatieve analyse van de AIDS-epi-

demie 

29 oktober - Gedrag en effect van stoffen in het milieu 

fl.AM.de Kruijf - Causaliteitsketens en ontwikkelingen in de eco-
toxicologie 

D.van de Meent - Blootstellingsanalyse: modelmatige beschrijving 
van de distributie van stoffen in het milieu 

CAM.van Gestel - Extrapolatie van en paralellen tussen aquati-
sche en terrestrische ecotoxiciteitsgegevens 

WAdmiraal - Gedrag van ecosystemen onder invloed van 
stress-factoren 

TAldenberg - Integratie van ecotoxicologische effecten met 
behulp van mathematische modellering 

26 november - Toxkiteitsonderzoek p-hexachloorcyclohexaan 

CA.v.d. Heijden - Inleiding 
MAM.Franken (mede na¬ 
mens J.GLoeber) - Effecten van p-HCH op het endocriene en 

reproductie-systeem van de rat 
P.W.Wester - Pathologische effecten van p-HCH bij kleine vis¬ 

soorten 
R.Coosen - Hormonale effecten van p-HCH in vitro 
FL.van Velsen (Organon, 
Drug Safety R&D, Schaik) - Effecten van p-HCH op reproductie en fertiliteit 

van de rat 
PA.Greve (mede namens 
lAXreis) - Analyse en voorkomen van p-HCH 
CA.v.d.Heijden - Samenvatting 

17 december - Meten voor de Milieu-inspecties 

FJJ.Brinkmann - Inleiding 
HJ.van de Wiel - Karakterisering van de expositie als gevolg van 

industriële emissies 
JJ.CKliest - Metingen in het binnenmilieu 
A.GA.C.Knaap - Toxicologische evaluatie en risicobeoordeling 

naar aanleiding van metingen 
TJ.FSavelkoul - Symptoom-analyse 
A.CLoman - Het automatisch meetnet voor radioactiviteit in 

Nederland. 

LJ 
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RIVM-RAPPORTEN 1987 

(het rapportnummer is tussen haakjes achter de titel vermeld) 

chikt» De invloed van bnrtniui inigêis op de biologische be 
takn. (73*507001). 

AKtmr A. Jokmum ». Abdul C. Ktnmodahi M. Kraak JH. Winkeltn JC 
ta*. Jonen ACN 
EvaJuatiiM of nsoerlaods supported mganiisfiiHi, rnanagjtnent and trai¬ 
ning program for tbs water supply in West lava, Norh Sumatra and Aceh, 

L (76*600001). 

AimitrM tanden. Emu HC 
LudnerODCeitugmg ten gevolge n het wegverkeer. MeentukMcn en 
modtlbaekeninfen mar CO, NOi en o n » in de Mad Uwebt (deel II). 
(22*475001). 

SMMBVMBld WMTftfWUHippWt nd)0KtïVllVltBD8til1|Bfl VI VCfbMld IDCt 

het nucleabe onteval K Tsjernobyl over de periode 1-12 mei 1986. 
(24*606001). 

Tweede tamenvafanid voortganginopoft nMhoactivneitsiiietingen in ver-
i m Tsjemobyl. (2416061102). 

ApHiccrmMEMm.CanKmJH.KnaafAGAC 
Risico voor het aquatiech milieu en voor de mem Lg,v. ftalaat-veront-
reinigingen rond Scado-ieneinen ie Schoonbeek. (74870*006). 

BaitrFJM.SwanA 
Ovtnichl i 
aueliof ODfnrallea. (24*477001). 

i aan Rnlintsmeetapsenmur van de 

Ondeneek naar het emii<k|edra| van zware metalen en cyanide in d-
memuurajp. naar hoaem en trondwuer. (74(704005). 

Ondemek nav het uitlooajedrai naar bodem en (rondwaler van r. m 
metakm, ammonium en fosfaat uü ahmüniumprodukue-afval cedeponeerd 
op een stortplaats te Tegelen. (7487O30O2). 

BakGrm 
aevosli|heid«aialyag en het programma ODE3. (95870200»). 

10 

Ds bruikbaarheid van een reservoir-analytische aanpak voor de inven¬ 
tarisatie van hydrofsoktfisehe geaevens. Uitwerk int voor hel gebied Zuid-
wendini. (72IS12002). 

12 Btrt*rmda. EUulboam Off. Vtrhal JHAU 
lit jioi biorefuuratic van een met olie verontreinigde bodem. Retuhalen 
van het laboratoriumondeRoek. (7215IW02). 

13 ttrtlttmdn.SoatER.VirhaIJHAM.EilulhaomDII 
In sin bkneftoration of a rubjoil, coninninaled with oil. I728518OO3). 

14 tttwxCAJim, Hof site AWM.SontsierB 
AcilK inunionies in de afbeidssilualis; 1«6. (34870(001). 

15 BttgelutGP 
Toekomstiae concenlraiies dichloorpropaan in het ruwe waler van het 
pompstation Noordbargerei (Dr.). (728618001). 

16 Bngtlii* GF, MUKhUgtlJHC. fnwrori MJII, VrrlonvJGW 
Verblijftijdnne» rond grondwaleraiiiningen in de provincie NoordBra-
ham. (72(520002). 

17 g g t 
lmrekgebiedeii en verblijftijdzonei van grondwalerwinningcn in de provin¬ 
cie Drenthe. (728520001). 

IB BnktrJ 
Inventaritaiie van meel-, analysemethoden en probfeemAvensen die door 
diverse gebruikers binnen \JSO worden toegepast met betrekking tot gem-
maspectrometrie. (248700002). 

De bepaling van 
nkk en XRF. (211702001). 

io slib met behulp van een nieuwe smelnech-

20 BetrKCét.HnltmAv—icT 
Bepaling van aaa >i J« ;tof gebonden koper. (228602004). 

2 / BaMABTJ 
Distribution of baemiglobiacyatüde solution, batch no. 40600, (WHO Fifth 
International Refatnee Preparation or bsmiglobincyanütX period 19(6. 
(378002024). 

22 Uti. SrcrawSM A <m**i), Diófmbttétn W «an (tmini), 
* l U J l S a W J H U 

t 

Kwelebaameid van het grondwater. KarKring van kenmerken van de na-
derkndse bodem in relatie tot ds kwetsbaarheid van het grondwater voor 

[.(140387003). 

rds) (0.(988600002). 
23 toargsouFC 

InTormatieplafiho 

24 BrtmmttHJ 
Organische microverontreinigingen bij secundaire ahaniniunsmellerijen. 
(748704001). 

25 Bnmmtr Hl, Joelen JU. Meijer N, Stin AA. Huijmm JJ. Sooó EK. 
SwmtKJ 
Ontwikkeling in hoeveelheden van enkele afvalfloffen en hun verwijde-
ring. (738605003). 

2tf Brutmm» FJJ. CmUm JH. Dkrti HJCM, Haftn-Foit AK. Stinttrlmd F, 
WUtensenWH 
Dl aiuwater vat begrHiplaalsen, ontvangend oppervIakkwalBr en grond¬ 
water. Onderrok van de gehalten van enige aan de ontleding van dierlij¬ 
ke weefsels en organen geiehneerde organische parameters. Toxicolo¬ 
gisch uuusnue» met waterorganismen (840276001). 

27 Bruin A it, Dcveiffe* JW, Ertal GF. Grrt FA. Kak A de. 
Heijs AWHH, Tjm GH, Tmutn LGHT, Wtall fimitr 
Reiiduen van heströdingsmiddekai in gnan. («38505001) 

24 Buiding m. 
Een lempeiatuur-registnunysuem voor apvmaeniiciutesKn. 
(24*700001). 

29 BurtmrC.EnnEAIM.JontANMde 
De nusMaspectronielne van grote moleculen. D De massabarrière: ver-

i 002 
p 

bggen of niet? (638720002). 

30 
> van grot! moleculen. I Tandem massaspecirome-

trie. (638720001). 

31 C S M M JH. Bmijie A. DiUenberg Kr tan ten, BotrJIM it, Wegman KCC 
Onderzoek naar de mogelijke effecten van ds in hst IMP gestelde 
basiskwalheii op een tweetal zaetwaterorganismcn. (718622001). 

32 Canon JH, Htijna-Mtrims E, KoUn-VtrmtmtmJEM ton. Minderheid A 
Evaluatie van de mogelijke effecten op aoualische ecoiyiiemen van een 
aantal bestrijdaigsmiddelen en verwante verbindingen aangetoond in ne-
derlandse oppervlaktewateren. (218102007). 

33 ColtnbranderB.AatbmTG 
Onderzoek naar mogelijke conceniratieveranderingen van diverse metalen 
in analyse- en slandaardmonnners l.g.v. hel opslaan in potyethyleen 
flessen. (218471001). 

34 Corneliaen AAI 
Sorteerproeven met huishoudelijk afval. Resultaten 1981 l/m 1985. 
(738505001). 

35 CornelimnAAJ 
Sorteerproeven mei huishoudelijk sfvsl. Resultaten 1986. (738505002). 

36 Cramer W 
Het voonpelkn van effenen op bodem en grondwater in het kader van 
milieu-effectrapportage. (728481001). 
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37 
Smrmnimiafia dfcgaia» a ditto»»» (34M02006). 

3* DtrlaHJGtt.HmttnFmMAK 
Da (iifilim v a pumatim a udaveiie» ia dmewaoer v a hef/aafpkal-
aea. (32*700001). 

39 DtriuHJGM.Klmmm.iR.Ftr*,m.-d€Fmn.DFKH.Z*mtrG 
De ; 
omk immaim a man. (32*605001). 

40 DtHoHJGM.Ftrtt.mm^FmiwDFKH.Twm-tKvm 
AjaJyaeca-eainwerh wakiart aar hel gebruik v a opiaaa door deeke-
•een e a het — i i k i aafiievenliekkingeeipeiiaaein. (32*472001). 

41 OtmlFC 
MobOient a aftraekbarheid v a ckjoorfeaoka ia graad. (72(603002). 

42 Dy/trLttyami.AMvmn.FomitAvY 
Nimat ea aaUaet m hel ntia wear v a de 

(196*-19*5). (7M612001). 

57 

iron 

Preflf ran dm. Kamt, 

mukwitva* nteNn 

Ow»yit v t f i 
&nlil»tanilt jagen op hel l m » na het RijUinetinM voor VoOufcmid-
beid «n Muenmytiar fabrende de j a » Ui l w a u 19tS. 
(24*110003). 

Dtmrtm * m Lmurtwt AFfA van 
> op het umin v a de PZEM-kcmontrale Ie Bon-

eek 1916. (24(203003). 

46 Daft* Kimt,Lamièmi AFFA im 
S n l k f a m a a M I M j n op ha lenen ven de OKNltmoemrak ie Dode-
vnerd (edaende 19(6. (241203002). 

47 DtKfmRym, tmmtimi AFFA»— 
Sn«1ia|miveaan*Iiii|eii op bet tenen vaa het Rijkimiwuut voor Volksie-
nadbeid ta MüieuonBo. ««tarewfc 19W. (24tl 10004). 

4f OwtjCT Jt uw, I mmturi AFFA wt 
SnUagaivtaHMtiBien op het m e m v n de OKM-kemeenmle Ie Dode-
ward adwnde de j a m 1911 (te 19*5. (24(203001). 

• v a de FZEM-kemoeMnde te Bon-
aeleeedunmdade jam 19*1 Urn 19(3.(24(207001). 

50 DorptmaJW 
CoBtrok-anivileian. (911700001). 

51 Drtmmtl Hl va.. WiUulu,, RH, FhiduSmbht CJ, Klaamn R, Beu* 
ABTJ.KotdmmJC 
Benidmg v a a onderzoek mei "primaire" bilimbineetnoanjen. 
(371604001). 

Onderzoek naar de penalentie v n hel vermogen om tolueen af ie breken 

S3 Dn#wi«Wat W «M. Maahijm A/CM (tdi). Aoltt RM van, Fonds AW, 
GtHtl CAM om, Hiijdtm CA *m dtr, HiijmhMirluu E, J*an JA, 
Knaap AG AC, LmUk R, Monlaaan GK, Rnjném HFR, Sptijtri GJA, 
Wtmt-it Vrtti GF va . Zwart D it, Blobijl FJ. Compam H, Motl FFJ 
va* afar, VM GJ. Amicn CJM. Kmpptnbtrt JA) vwi. Ha/kamp WA, 
Watré KT** dtr, Dtnmtmm WD, Higltr LWO, Manrtl E 

«N«al.(75M73O07). 

54 Etrtm HC, Hou KDranim, Slifitn CJ, Witl HJ van te 
TedmóKhe Mpeden v a het Bethiit hichtkwelileH lülulofdkui*. 
(22M7S006). 

55 EtrtntHC,H»ntnC,SUumCJ,WitlHJranit 
Tedaiiache «pecun v n hn beiluil luchikwaliteii koolstofmonoiidc en 
kml.(22M7M05). 

56 EpiwniHF*n.F<MlKhWE 
OrKMeiend onderzoek naar het voorfronten vin epritine in nederlandie 

i. (3IM0OOM). 

an Eniyat-aaaed 
Aeeey (ELBA) voor het t | I n v a enetaaiaa ia votdatfj- a v a a r -
auddeka: Ie e— jnaeHiuri: Orüglaóe ca twtioeiniag. (3X471001). 

The «vakaboa of the SnraTTRAC Neooaad T4/ISH I 
kiL (37*70*001). 

<2 EbtrtLH.SmUFJ.UthtrJG 
OnU0UW9Ó OBBMatOCk DMT dB attfaVlI^lBaMlBtMllaillliiVUlllf^ bij d t IMÏO-

1.(36(004004). e bepeliot v a praiectia ia r 

S3 EhmfK 
labna* de I* maion de cvrioacia del provecv de eaiawntiai tecaica e la 
umuntiuu emrwinnvi nfioaal de \m cveacaf de lei rioe Baton, abate y 

CAR. FASE D. Conenbie, (7H1DW01). 

M ErommJW 
Enkele a p M a v a 1-wn- ea t-omtemiddeldi 
Nederland. (751474001). 

«5 EriMmamJW.Ltm FAAM at. Aabt RM van 
DepoMie v a de voor vamriat in Ndkrlaod helengrijkne «.ucnpuntwn 
in de j a m 19t0l/n> 19K. (22S4730D1). 

« EihtfA/vandm,SmilE.FanasAW 
Retulmen v a het ondenoek v a driaknatr • 
verteleken met het Drinkweurbeibh. (21I1OIOO3). 

<7 EtttrtUFGvan,FoUtnL,W»fiFM,ClntnRFMJ 
Bepaliai v a niet-vhicbtite eanheobas otf 
(EOX) in immmKn. (21702010). 

Nederiad in 19S6, 

M FcndfAW.EihofAJvmnatn.SmUE 
Ownkht v a oonoemnliee a a hntadaelen v a het driakwa» ia Ne¬ 
derland, die niet lot het gebruikelijke javlijkse analyK-pakket behoren. 
(21(10*004). 

69 Ftnuint-mmnitMinUJ' at la, Htllmmm FW 
Afnromine, v a de methemoejobinevoroiin, in "Hemolyeal". (37WOW02). 

70 FnMttnAI.RnjndtrjHFR.BMrJLMit.WttmmRCCktookWG 
Chemiechc eemenclellmi v a de neenhuj over Nederland. Jeemppuii 
19(S. (22(703001). 

71 GtritfmaA.Htxiitl.it 
AIVA: Alavnatkve mim\r/%umca voor afvalwater. (73(51(002). 

72 C:m( C/UT wi , WitChmn Ma, Wtgman RCC. Latei F. Dit WA van. 
Htrbet HA, Boat J, Rmitn E at, Htdutra JA 
Toxiciteit v a bio-accnnwlaie v n chloorfenohn in fecenwormen in 
relatie lol de bnctikbivheid in de bodem. (711479001). 

13 Ginktl LA van, Bliutriwijk H vai, Zuyitniarp J, Zoontjtt FW, Rontm 
HJvan,5iafhanyRW 
Norkutofteion in kelveirn en runderen, een oriënterend onderzoek nier 
•labiliteit en mcttbolifme. (3M3O1009). 

74 Cintel LA van, RtummHJ van, BlittfrrmjkHvan.ZoonljeiPW 
Chlooremreniool in urine: een onderzoekmodel. 1. Ver(eiijkm| v a twee 
nuniinocheniiKhe methoden en onlwikkelini van een laKhnnuiognfi-
eche methode. (3M7O2OD1). 

75 Glabtrgen F, Grttf E it, Hanantiaith SM, Uijnse A, Frattman N, 
Sautr FJ, VmlJMC van itr 
Tranipon by troundwaler of radionuclidei icleeted a/ter nooding of e 
repwitory in • «ah dome. (J4O424006). 
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7» Ga—ie CE. Hagenaar» EA 
Ok HFLC-aaaryer va» ktamacü. divrea « awlaealist 3.4-dktiiaoranliar 

r.(74S7Oa0O7). 

97 HmUft.tMr.nJHt 

77 h w CE. W«|a—Wii a t 
aa de aatabalama t- ca 8-kydnay-hta-

•mrijdannaidaran ia dapucaat 24-niai.uidiagiB (daekaapart 2; car-
baryi. carhaturaaea propouc). (3H474002). 

79 Gt€mtCE.HtttméfrmEA.EatnKHJM.GrrtfA 
laajwdsiiuik naar de HFl£ basaaat vaa fuacicidea m sla ra aamkua. 
(««307009). 

tO Cns/EaV 
Dt awkMd vaa eaEaaacae aa r>>aKlMacauacae «iBvB»ldigaia.B f dr 
naaaw vaa ladionut» «tin Varslat n a eea besprakiat net JlKim op 2* 
Meaari 1987. aatiDst Sr Radiiitaraii: Tccaabcke Uaix 
at Gardaag. (72*314001). 

mkroef. («38201010). 

n a permethria in baaui. (63S2OIO12). 

U GmtfA.Hmt-JtlOtmVM-i 
Bs).^_^^Bh^^^h _ ^ ^^^^^^^^*a^^^^ ^^_ .^L^la^^^^^haa^^»^^ ^^ ^^^^^ ^^* . . _ l jfc a 

naHMm t w pcnnBumi m or WIK ingu* n s n s en «CMVBCBM. 
(«3*201013). 

p 
BaauijdiaiBwkltlni ia duplicaai 24-uunva«lu|ra (daaliappan 4: 
capui Mpafcaptafol) (3tM7«0D4). 

IS GnnrA.HmltmDCrmt.HtijitmCA'midtr 
BaatrijtiapnidMa ia daplicaai 24-wnnKcliaaBi (datkappan 3: pca-
BcMaorfeaol). (3t»474003). 

M Cm rA, ffanm DC M . f/«iM«M /MC. Z a u n P£. 

BaMrijdiatKniddtlen in duplkaal 24-uurj voadinfen. (daelrappan I: 
orfanodiloarbnirijdnpniiddelni) (3W4740OI). 

«7 Grot M. HimmirHi HAG. HcffK rm itr. Jmsm CE. lotmm t rm 
Ccnilicaüon oforgaMdilorine pntici*» in milk pmnkr. (4MT00001). 

H Cmr M. tfnuwk.dJ /MC, MttM-Olitmtm GCrmêt, Zimm f *m 
Orgflnocnloocbcsvijdtn^XtnKXKkn in htunwan vctwcciKl uil Noord-Be* 
baai, Frittland en OrerijntL (32(473001). 

«9 g 
Orianochloerbenrijdiifsmiddrkn in «ennecfsel van mfcrlandac 
nan. (638205007). 

90 Grevt PA, Juustm C£ 
Bepaling van fenlinaotual en melabolielen in «aur en frondmnuien 
l.b.v. een mobilneitMudie in grondkokjenmen. (728471001). 

91 GrtwtA.NtierlofH 
Raiduen van viforine in witlof, wonrl. kroot en koslioonen. (6382O100(). 

92 

Beflrijdinsiniiddelen in duplicaa 24-uunvoedin|en (drclnppon 5: carben-
aazim en Ihiabendatool). (388474007). 

91 GrntfA.ltamlalM 
Raiduen van duuinon en chloorfenvinfc» in winterworlel. (6382OI0O9). 

94 GrtolOif.WiUiDJik.GoriiE 
Bepaling van indapainide in ranebloed mei behulp van hogedmk. 
vloeitwtchimMognrie en UV-deuclie. Vaiutellen van de farmacokineti-
•cht profElen van indapamioe in SHR en WKY ranen na eenmalige orale 
toediening. (317907001). 

95 GrooHais DG, Boi 1M. Engel HWB, Kncftn F van, WtisJW 
Literatuuronderzoek naar gegeven» betreffen* de betekenti van een aan¬ 
tal verwekken van zoönoien in ve-band met de vleefcontumpik. 
X.Mycobacierün. (148327010). 

96 l/agtnari AM, Kuiptrl AJ, UriA M, Koriivomp M, Bnim IIW, 
HapeliAA 
Opaporing van foelale neuraalbuudefeclen door middel van «rum-tlphi-
foetoproietne icnsening bij zwangeren. gecombineerd met gericht 
edtograriKh onderzoek. Periode januari 1980 tot januari 1984. 
(378703001). 

L (721513001). 

100 
Vak 
aaaet vaa kat KT*AVAL Pl.j,et. (72t717O01). 

/O/ HmtlmrAH.Omrm^tl. f «Bgarrftiaa. 

102 HttjG/ 

103 HnjGJ 
T alimü < a kat pra^a 
OM-Cncckr. (M0345008). 

V a n h t m i a . 
i 1M7. (7ZMT40DI). 

Hcvwtnif, (MOEM300Q. 
val giaadaaaii ia kal gcWad vaa * Ukacatai 

;05 
«tworp • Om. OaJannk aaar 

voiksanoadhtid. (748704002). 
>b>* amrian «par de 

106 
l 

Vrnlac n a bal aaAnaak aaar * aarilaaliapraceaaeB, n a b «lanaard 
ia de aaaihaik n a hu Saohia ZiaanavU te ZwoOe. W90105O). 

707 Heirfkii WJ. Craam fMA 
StofnonsgnTie zMcMaridt / raakpot. (3M8020O3). 

10» «M*u fU', Uitén-Cmmt fMA MB dec 
Sialmanogiana 2dilw<ü.iu>uJ»auiatonpruiril (CS). 048*02001). 

/ » //«»a>»f/T,Utdt^Crtmtr,rMA^mttr 
Staoaoaogralk 2-ckaMcaolafa»a (CN). (348fO2O02). 

/ /0 Hcofiutn KI. Eijn* K. J**€ EH de. Lxh JK, trua CJ. Hnjim CA 
vaa «V. iTiMa> jtC/tC, * » g e M Cf 
DkMoerpropaan in gimdwaKr. (72MIMO2). 

/ / / //rahc 7. A-nop;. Mmtmvi f 
Model lcnuf TWI het (cdn*f vgVi or 
draikwafertenidiiig. (84OI340OI) 

tinigintrn tijdens 

112 JmumAGN 
Upftow anaerobic ihidge blanket (UASB) low coal laniwion reawcb pro-
jen in Batdunf/Indoneaia. Third progreu report (Tanuary - )um 19W). 
(768471003). 

113 JtntitAGN 
MiHion report. Water supply and imitation in Indonesia, period Onobtr 
18 - November 6.1986. (7«8SO4O10). 

114 Jamil AGN 
Miwion report. Water supply and «ennation in Indonesia, period Htbruary 
27- March 17, 1987. (7M5O4O! 1). 

US JamnAGN 
Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) low coat sanitation researdi 
project in Bandung/Indonesia. Third pmgicss report (January - June 
1986). (840855003). 

/16 /am* AGN, Utfofa G, Witgw* W, Motlitoc 
ITpflow anBrobk sludge blanket (UASB) low con «aniution researck pro¬ 
ject in Bandung/lndonefia. Fourth progress report (July - December 
1986). 768471004). 

/ / 7 Smutn AGN, Fauoort WCJ. TtrmH PAD 
Report of the findings of the evaluation mission on the MTIP/wcial wei-
fat and housing programme. (768707001). 
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• EMM. «erg JW «aa ate, 
K. Zaaa'C AaAaa/*W 
Unaary ajd M carjaaaa ml 17. 

ii* 

123 

12* Jaaj AP ar. liaa 4CD. «Me» C a a * . Barr AC daa. ( 
O. Meat £ • » aar. S M 0 / an. tarar CAL ét. Mmwrnm IA. I 

arc 
• af fCfc. KDD» a* I d » ai kaaaa aatt. Uraan af da MVM 

ia>«aWH0< 
k.fOMOIOOt). 

•1 amri na maaakel sarf • <k «uonlitnin ca ana»» vai at «cur» 

/JO KhalJJG,»-rJLMd*,H0i€*d~nEA.S**ttrlmm1f.SMdmJ/~. 
Huyllaau aaaanaak ikiiiiMi»iiii»Éiii-arVal aftaaaiig »» em «at en 
at aea kaaa a dr grmaeaB Teatka. (74TW3001). 

anbt «a pmiaMB ia 19M. (3SKXM0O7). 

/JZ g—y />aiC, Bérikmiy WCM. Orott MC 

ade foaokcUoi ia Wwluland; i 

ijkifnoi n '«Mr-dM»-
•Hna rudiauw' a u owktojrlanid» ma diiaw lanMtr etlaa M KI-
» . (M2t»6OOf). 

/ JJ JTaMV ACAC, Btr/ftm^ WCM, Grol MC 
ataijkiatcn en "wMrr-chro-

mrtid eicaaajrt* doer dirinylanBani met diinuc hanar a i r » M W-
» . (65S47M01). 

> iTaaâ  AGAC. jVimlaay WCW, GrtoiMG 

(«SM73OO2). 

•hrijkintai <n " i » » chro-

WGM. Ut^tbntk tC, Krmm FGN, Mom /J5 JT«av /IG4C. 
HCA 
Ondtmk m r ai dMaam ai imilafM mkinf rm 
riai 'n «fan mn V79 dtinae hanfar etlan « 1.5171Y m 
alkn mn»*,«nmtl Dnncfhlmmtlmrnfantr (6277HM1D:). 

Onkramk nar o> IwylnaiwiJ «ai prinun Ineratllen mor * an-
•na mnaMMw «aiming bij * BinnniMalMI mei IJI7KY muiK-

(61/ /DM02). 

137 Km+mF « FrmdmmmtJH. Ftmttm-Nmwdm U 

FCM.DHKKM 

trm 1ÜS. (XJW20O7). 
na as ECN a PMaa. 

Oaènii t a » at i Éurt wou Ma ttittmm, wm aa ECN « tam. 

Sarfbtlaaag m at 
NaWa a> ia * I 
(72M7VOQ. 

r raam fCN. Craar MC. Maar HCA 

« aan O 
• • • { NBBBBTJSC 

(tSMTHM). 

KrmmiKH.Gn*MG,thmHCA 
Omhiaak aar a> aangaat «akiag « 
aüaiainlai aal Onjaaaa» anacMnV. (651472005). 

PGH, Grwttt MG. M P M HCA 
* dr iiiiapai wnkaig na rayfcklarah ia * aaaai*h» 

la ca aiwabiaalai IM aM DnmpMm mtttmfltr. (6SMT30O*). 

(52 Kraam •Gff.fcW HCA. Graac MG 
Oadmatk Mar d> m a a n acrkait n a «Ark crjrka» ia e> 

MaraanMm walac oji arkroin ia a 
hel lichaam aas cadanaai. (50303005). 

•emairche mMMie- ea itcaaBaMir m aai Drtitfhlt mthmgrnitr. 
(65W73DO3). 

r de belaRiag «a i 

/ M Krot IA. fraM M <V. C«aa> GGH, Dtrks H/CM Dnrnut IV tm. 
EnM Aimêtr, HéUmm FW. Htrtor KFM. Hetmm A 
Rapportaj» T » am waaucak nar cflaom op de ainfaKiB in am kag-
darig an cianiium MoMfMtkk ya^Mk in de Kempen «n een ammk-
papvlaie. (S2O030I0). 

ISS KrtislA.HefmmA.reuK 
BkBddrafantling ai arn aoaming naar de effiecam »m de ketanint «•> 
Ikl iiekaan ma «dmwi» in de Kempen. (52130)004). 

/)« Kras IA. Jmun FC AM. Comma GGH, Btrhm H, Ftun AJTM. 
.fMt^twMrrf* HWC. Gttófut MFM 
Meel* en kenafcring «ai onaenaekfpiipiiaaie, uiivnering rm hel «eldm-
dtfjuM w cvwuMw vn noii-fltfpoiii in MA sowninf DMT dB 
>al hel IkBaan met cadmium. (52*10300*1. 
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1ST 

m r fanaaca arVal (7JM7400I) 

lm IbmfHAM ét. Mkmt D «•» * . 

. +• O H « T M COMQMr. » » H R k 1«7. (7HT000OT). 

I mi ktmkttmfQMmoaii-

m UmMimêtr 

flwaJrtXN). (73»7WW>1). 

1*7 UnmFAAMét 

in . (UMIMUI). 

Lmm* FAAM ét. Mérndt Uytmt H/-m. Hmt KD-m+m. Dk+r» 
HSMA.fmmM. Amm KW 

Lm*»mFXIt~t.VhtjTi,.Frm*mMAM.D,rmmlJAMA 

/77 LmitrtJBW.HöfdmCA tmê» 
%*m**dwm* «otoigmAnMknock AAfmol. Groonfcn. 
(M0M0DI9) 

174 U+trIG 
VanrbntMint m d> (xrdBc) 
m ai PKU/CHT .oimwu. (3«IO«O9) 

« n de uia»|««iwcrkai| 

77} U w n H w . OjMrtau /UMfE. Mfrf / . /Mttm 0. «rr* A it. On* 
C.VnJC 
A mmoclslnl mi-m I|A annnljr. Cueclim of IfA mibodief lo oni-
twain aid mina» of Itr p*Mr Tnchmlla w**> «i Kr m. 
(I5TW3004) 

/7S Lvwrm ff ra*. *«(#«<•» .«, DnnMiit />tMt. Walrotn IK. Hambo* 
FM. VnJG 
fidtcl «f «om tipuMC m p*dlnlo|iul knsni d w M i mpimmy Utk-
pwnM*K>4fiffflrr nfaciion in the m. (ISff3O33 

/ 77 IMftn IA. Ftt» WG. Uym WCMM. Sluttrimi F. .Wff MC 
'm fwhteternte C-IXT-2 koolMMmoflen en 1,4-didiloorhcn 

rL(I7tW00Ot). 

1*1 Ma*>> • EMf. 
•««•laii 

1*2 

Ii4 mmmm FCH. K—bmft AC. ZmtmM -mm 
Ol*nk • > 
(MMOWl). 

IWS. 

IK MmmFCtt.KèilmjtAC.Zmemltwm 
(M • » ém mtuwmm* w iMnk*. tiwl—in <na * j 

/ M 
kw*. 

<m ai«nn.*ilijli at»il (aaJaawaQ. 0HHO30»). 

1*7 Mak*A tmétr 
(22MO20O3). 

H n t a >l M *r . <Tiia«i.> Ml . Mm Cl. Kwmmt FCH. ExM a «•* 
tmmtrAC.IhUtHi. NaUkr HCM. Vamlam J 

«Rp$«<. (73151300»). 

! ia an a«M*l«t M n« 

O r o i a i n a cniai imaminlM»|i» •nridK HM bcmkki«| m * a » 
I k M op Nan. (22M0100I). 

LBUI VBCOM fiiia«.iiun laioania. Fm finnai mioioii npoif. 
(7«»3O«I3). 

194 OKmtM. ItummxtF 
OmÊm\mi-dmnnm>p*w 
« n « bm-bMÜHcnkn in ainm 

or ha «momn m Man»iHi-
ihtlmalMia. (M2W70DI). 

/ « OMfcratnnMN O. «torn Iff 
UcMwalnrii, jarMntaj 19M *n IM5. (22*216052). 

1917. rm 14-24 v 
SOicn NOl in Nnfcrl—1 en nnbije omfr«in| (221702001). 

/97 M K « WE 
Dt iavbcd «ai IkM op de itebintih «ai •naminen. (3M70OD04). 

/«l FttUriAA.KtatAAM 
\ Onm 

IMS. Pnmncic Ockkriad. (72(5170)1). 

FourtAA.KmsstAAM 
Ijndelijk Matlnei Omtdoaotiwaliieii. Aralyie iwlufcii bononncrmi 
19H5 Pnwincie Noord-BnbaH. (7215170)2). 
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vaa kat aaadel pftraaach bedrijf. (73*509001). 

Ma« aaarrtecisMaHl ca Indnaaache vreentenca. 

cm (tcdrijb)Mx n a «laüae-Bui n a capaMic aai 
t. (34MO90O5). 

2OJ 

204 «Maart HF. D—l ff Ma dm. Hofittt AWM. MrafcaMt 1. Grevr FA. 
Sm*W.Mtj*rHHF.B—ttrtALF-mdt».S*~lmmlTJF 

x da l a a i a w i n ia Mot, van peaMcUowfcaol (FCF) en 
a-HCH) vaa hernam ca Mekaai-

a Aaaaeraaa. (34*70)001). 

205 Kmrmmxk Ltyami HJ *m.J—rrtld/A ~* 
HaadandaagcakaaatecampefT-ajedel: venie 1 Dl (22*603002). 

«k e m i t n a IM ictrek v _ 
(75*47400»). 

207 «at /PM. 8 M # IT raft J. B-r KF dt. Carte* /W. Getfef C/O* vaa. 
Hc**a CA Ma dtr. HtymtMtrimj E. Jmma JA. Kmmm AGAC. K-om 
J. «naar 0 . t e e a x a FX* von. Lac* JFG. Main A mm dtr. 
Mimmuhsmd A. Ku JFM. Witl HJ vea dar. Btstmtr AC. Blmbijl FJ. 
HtldfHJ. MmJttmC.MmstFFJmmmr.MmldtrHCM.SmUdmmE/. 
VmtGI. VnjtrFLdt 
OaMa^kaiiaaWcaaeal cadmium. (75*476002). 

104 SmmurFJ 
Uacr's naaaal METROTOL. Matbrmaócal dochpoon. (72*514002). 

20» Smtm—I TJF. OUtmtmrg SI. Mmatrm FCM. LttmSots HF. Smmfsur B 
Ondmeck aaar de beaaoJag nat 1-131 en O-137 van paraas, die ten 
tijde vaa het oaami aal eaa kernreactor * Tsjcrnobyl ia de USSR ca 
Men verWeven. (34*701001). 

2/0 Sd+fui/T 
COcaNOi iaU«clu.(M2U40Ol). 

2 / / SdmhdtrT.BrmirAHM 
Bk I9W. (7SM7S00I). 

2/2 Ma At 
Htnwntcfkia« n u kinntobfnl . Homelheden afvel 

B.(»41107001). 
pteca 

. RcMkelcn oil de terne 
113 StmAA.SmijmmJJ 

Ondemek craisaics rfvaNerbraDdinumnalt 
' • c V B het onderzoek cmiwitt 
(73*473001). 

114 SitmtulAEM 
OeaiclK irnlMfwijderini I976-19B5. Een inoenuriwiic »«i de j 
sMnde homiBudin huabotideujk-, en hiemxK «irotrkt afval bij de 
ifraWerwertlintJbedrir'en in Nederland. (73MOS0O1). 

2/5 SUiW.F.nwmmJ 
Naa* aen ap»tóe-model voor ozon. (958700001). 

2/0 Slotff W, AM* KM w HtijHa-Mtrkms F.. Thomm K (ids.). 
Dmjmtfdn W tm. Fonds AW. Mmlujsrt AICM. /Voort FCM im. 
Kom*o* HA. Wkl HJ «au dt. Woerd KF rmdtr, Tomnjck M.C, Wi A 
dt, Omchtr* ff. HttUmdtr JCT 
Omttf bajifdocianeni ozon. (75M74002). 

2 /7 Sloof W. BMuijl FJ (tds.h Btmgtliié GF. C M m JH. Eire>u IK. 
Gttul CAM rew. Heijdn CA m der. Htijm-Mtrkmi F.. Jmsut) FJCM. 
MtÊrtHjÊtH AICM. Nam FCM « , Toi*tlmr FM dn. Asn* JW, 
Btitmtr AC. Cmftm H. Oovii FB. Dmjtr JA. F-fgih FG. F.n%éhmd 
WK/M. . ' M m MA. Zong F it. Moil FF/ MM dtr. Mridtr HCM. 
Idmm l, VMt Of. Voomtbtrg F m , Vrijtr F dt. WoMtrm KA. 
Ht/kmp WA. Wotrd KF im dt, Mmtl E, Vink GJ 
Onmnp-baadocufMfN whieen. (75M73flOS). 

21$ SUtgW. f tabff F/ (tét.). Dp-L^j—rd AM «au. Htifdn CA «ca dtr. 
Htymm-Motmt E. b a a n FGH. MmÊéjm A/CM. « W n . GX. 
Knnttu F/A. (cc/1 1 ém. Oauar JA. H i f a a V KT. /—f F ét. 
Tm^ttmm /. vVyer F dt. Amtim C. WmmtJuHUm F/ —i. Vauefacr /. 

. (7SUTXOS). 

2/9 S—g W (tdK aVener AHM. Caataa /H. Knmm, AGAC. Kaaaa S. Kool 
HI.MmtsKJM. Mmxdumimi A. Maart FCM vaa. «ai JFM. Srmijs J. Witl 
Hl vaa de. «esaaaer AC. BUtnjl U. Gtmtrt U vaa. MaUy HJ. Hmqgt* 
C.MmmFF/'wtmdt.MmkmrHCM, VimkGJ. Vrijtr F dt. WtmttrmmKA 

220 ammg W (td), Cm—m JH. £ercar MC. Gerraaje) UA. Gejarf CAM va». 
Neyaa-Mntat £. «aaa» JKMC. tC«Ma> / . XX*ac El. Lmjtm JA. 
araa%l« VC»f. Meeat D m» dt. MiaaVraaaaf A. Vcnaen TG. a/irl 
W vaa de. A n e i JIT. • o a a e r AC. Watov? FJ. Cmmmmsm H. Dmutr JA. 
EtÊmwd WFJM„ HoMmmttr JCT. HmUf HJ. Jmmg F dt. Kmmim J dt. 
KrtmX JF dt. Maat FFJ vaa dar. Vrijer F dt. Gild* AFJ '(. Hmfmmf WA. 
Wo€rdKFmMdtr.HtiidtmCA*m»dtr.Sm*tatrB 
Oaea«ip-li|-|li l paapylaeauaide. (75*473001). 

22/ Boog W (td). Htfdtm CA vaa der. Htijmm-MtHms E. MmMjsm ACJM. 
« l a t mr F JA. Botfl J dra. flaorr JA. Dmjm HJ. HtUmtdtr JCT. Mm* 
FFJ-mm dtr 
Voaettadk kaaiadutiamiai graf stat (75(473003). 

222 Stoog W. Clevea KFMJ. Jmms JA. Ku JFM (tds). Aalst «M Ma. 
l o v r M GF. Btmmmts UM. Etrtm HC. Gejtel CAM vaa. MmUmpmt 
AtCM.MttmD*mdt.MtmkmA*mtdm.SmmslJM,W—rdKJimmdt 
Oanvcrp-basiili i»iatkapar.(75*474003). 

22J a—g W. Matakyssea A/CM frdr>. CaaM JH. Etrtm HC. Gcurl CAM 
vaa. Htiidm CA Ma der. Htym-Mtrtms E. Grcve >A. Jmustm FKM. 
Kmtm-Vtrmnltm JEM vaa. Xaoea / . Lock JF, Mmdtrhomd A. Vrijtr F 
dt. Ann* JW. Btstmtr AC. Cmm/mm H. Dmistr JA. Eggtls FC. 
EmttOmTdWKJM.Jomg F dt. Mul FF/*m* dtr, Ttmmm E. V—rmbmrgF 
ytn.HmpmmfWA.W—rdKFtmtdtr 

0.(751473004). 

224 B—g W, Kms JFM (tds). Apéd—rm ME vaa. CaMM JH. Emm HC. 
GtMtl CAM Ma. HtÊJma-Mtrbn E. Kmmm AGAC. Krqm El. LmjUtt JA. 
MmVmjlBi AKM. Mmétrmtmd A. H—n FCM Ma. Strip J. Venacre 
TG. Wttttmmth HG Ma. Wié HJ Ma dt. Btstmtr AC. Blobijl FJ. 
Comm—m H. Dmutr JA. HtUmtitr KT. HtUj HJ. Jomg F dt. Mul FFJ 
Ma dtr. Tmmmm E. Vrijtr F dt, Güdt AFJ 'l. Hajkmmf WA. Wotrd KF 
rmdtr.HtqdtmCA—mdtr 
CM»aip.b*Mocanea( OKMoomedwi. (75*473002). 

225 SmiÊE.EtlmfAlMmdm.Z^llrmM.FomdsAW 
hdicaüef oadamck naar bat verloop vaa de kwaliKit n a hel in de provin¬ 
cie Gelderland aekverde drinkwater over de jaren 1961 (An 19M. 
(21*10*002). 

22< SmurJ.EImLH.UtttrJG 
Hei 

t. (36(307003). 
mei behulp van een radio-

227 Smrimim H. Gr—mnvad F 
Wn i van (rondwaur in hel Gooi- en fiemfebied. Deel-
rapport I: Hvdmbfnchr baaiffeatvn». (72*«01001). 

22» SovHHgn D Ma. Foitmt GW, Gr—üims DG, Kanbonl F/A. Vos JO. 
UntrtxH rmt 
Effect van bloociciiint «an ozon op de fagocylofe en killinf van UiUria 
moHixybtinti toot alveola»» macrofaeen van de rai: de onrwikkelini 
van eert meetmelhode. (15*303006). 

22? Slijm TL Ma. F.ijktrm /CH raa. Frtogmmt H 
A comparison of numerical methods for air-quality models. (951702007). 

230 SlrikJ/TWA 
Good Laboratory Practice! (CAP) Study and inspection guidelines. 
(66*700002). 

131 StrAJ/TWA 
Good Laboratory Practices (OU"). Study and mspecti' 
(««msnonro) 

jindtlmei. 

131 Strik JJTWA 
KwalileiKvcrhclcrint binnen het laboratorium door middel van de 01 P 
reieb en kwalilcitihor|inf. (60(700001). 

233 Strmjs J, Drmon- rmtEngtTtlf., Gtrloftma A, Kos JFM 
Baioroelinfsaysiaerri nieuwe «often: fedrai van een ssiof in een RW7I. 
(73*622001). 
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234 Smart KBamtr FM 
Ovcrzicat wiulttaan coanvleinetingen w nmlinfBnoctippancuur * • de 
afetcang Sa^gsbesdtrjnungsdiemt. (24*477002). 

2 » SmmtU 
Reken- ca laiermerjesyileem MUieuhygiëne: Functioneel ontwerp MM 

e 2.0. (73*514006). 

236 JwartJt/.JbejrM.VVejpaWCvander 
Reen- en hlenettasysleem Milkinygieac: Gehnii»enlu»>dV«Jmt ver¬ 
sie 1.0.(73*514007). 

2J7 SmartKI, Haat! ram atm. Kok KM. WeyitJC ram der 
iff̂ Hî Ttfyywŵ in BAuieubŷ teDec iccliBiscn outwrp voor oc 
I w bet RIM (73*514003). 

255 VtnÊctt* JfM.DmimtM.Hmtlamr AH (meat mmm r 
Invemafiaatie van Atioawaas sap. ia art dtiaBwafcr van 21 |Hmajil 1 ••••• 
ai de periode seaanabtr lttS-deccmbtr 19*6 (dael I). (14*473003). 

2J» Taatl.BtmumvUM.thtdtGrmKLtijmxA.UtXtR 
busgnlie SBvmiags- en gwhetllliMblIni vaar granoNntcrilwalitciL 
(MOMOOOl). 

2J9 Tast 7.7et*> *. Mavo HU • « 
Venamai • Daar de tatloginf ran oen mei fostonuurgips. «liet» en 
cesaeuatsiasilaeeide wegnjaderag. (M0430001). 

249 TtmmuimHAM 
Etnvoudiae methode voor de schelling n verblijftijden van gimdwalei 
ia * verzadigde zone. (721472002). 

241 IMnHW 
OppervlakK-afvoer. hoeveelheid en samenstelling. (72*472035). 

242 TomktlaarEMiem,Gme»A.LeeM»emFXKram.DamjeLHIC 
Subacuui mKacilsonderaeek met een extract vos graad afkomstig van 
het bedii|f»«n de beer HJ Pnrrmaa k Wcenelo. (67*471001). 

247 ^ 
Dl oahrikkclinng vaa aea ganbiuiiiiografacbe methode voor de bepa-
bng v n isosorbidcdiiiimMf. iawafbidf-2-mone-nitfai en itosorbide-S-
mono-nvaai in raaeoKma. 31 «402001 

244 t/»*awn>« KM. D*m A M» . HmmmmMi SM 
Vciligheiosevaluatie van opbergconccplen in neenrout (VEOS) rVkelmi-
tralie. Rindrippornat(fc»lr^>porl3 (7M513OO2). 

245 Vaam HAMC. Kamp CC va* oV 
Ondenoek naar hel »owfcoHaiB van vijf mlforuantden in nieren van neder-
bnoW sladnvaAem. (3M5O50OI). 

240 Vmmx HAMC. Ktrxp CC ram 4e 
Sulfonamkien en Dapion in i k m m (3M5O4O01). 

247 VarntH UAMG. Kamp CG ram it 
Ondemeli naar het voofkomen vaji vijf nilfonamiden en Dapson in nieren 
van nederlandte slachtvarkem. (3M 505002) 

24S Vaessen HAMC,. Kamp CC ram at. Jtktl AA 
Evaluation of (he results of the 2nd inlercomparison of methods for poly-
cyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food. (3M7DDn)2). 

249 Par»** HAMG, Kamp CC, m * . Jtktl AA 
PrepanliMl and stability study of smpmled polycyclic eromatic hydncar-
bmt solutions (64*50200') 

250 Votsst* HAMC. Kamp CC KM dt. Ooik A ram 
llel duplkaMvoedingen project 19*4/19!5 - Uitvoering en enkele resulu-
len. (3M7OOU01). 

25/ VatntnHAMG. Ooik Aram. ZardtmhrpJ. Kamp CO ramie 
De macro-samenslelling en energie-inhoud van dupücuf 24-uunvnedin-
gen hemonslerd in I9M/I9U. (3M474OO5). 

252 VerlamAN.VolJCUrtremHram 
Ben "emyme-linked immurwsorbent" auey van nne-antilichanen van de 
•lasten M, 0 en A tegen schspc-erythrocylen: een functielest voor 
humorale immuniteit (1511303009). 

•>U VerundaalKLrm 
Imalonenlalie van de hodrm- en vegeutiemorjule van het OA.S (Dutch 
Aerification SimuNton) model. Fxn objeetgertchte benadering. 
(75M720O1). 

254 Versiert* JfM 
Cnmpfeuring van koper-ionen met F.DTA in monstert drinkwater voor 
bacteriologisch ondermek. (14*475001). 

25« VrraeetmJTM. Paria» M. Hontom AH (mei, 
Inventarisatie va» Anemone» spp. at htt l a e i t w i i van 21 
in de periode september I«S-ansmaer 19*6 ( t e l D)- (14M750TM). 

257 VIMC KEC vaa. MemlemA vaa dar. SwrnnDTJ 
WTNDUDAR: aea anaole seasing maflnHaiirit voor het bepaam vm 
wiadvcidea. (22M02005). 

25» 
Aalibiotica-rcsbmüe bi) in Nedtrhnd geisokcrde SbigaDa ki I9M. 19*5 
en 19*6 (12*47W»1). 

259 VttgiCE.JOiatena*vaa.HeyiemCAramitr 
vsttaig en beaora>ling van oodenDekgtgevtns betieffende de 

260 Vaega-CE.LeemwemWIva»,StmatCS. *r*ytD.-HtckMEOC 
Onderzee* naar bet voorkomen en de overdraagbaarheid v 
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HOOFDSECTOR I: MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE 

Organogram 

Hoofddirecteur prof.dr.EJ.Ruitenbcrg 
Directeur Microbiologie: prof.dr.A.C.Ilckkcr t 
Directeur Immunologie: drJ.G.Vos 

Kwaliteitsbeheer 3 Medisch Centrum 
Immunisaties 
dr.H.C.Bumk. 

Parenteralia en Media 
drs.GJ.GulJI J 

Virologie 
proT.dr.A.C.Ibkkcr t 

Bacteriologie 
dr.F.A.M.Giiln«e 

Water- en Levensmiddelen-
microbiologie 
dr.lr.A.H.IU>«Uir 

ParasKologie en Mycologie 

Pathologie 
drJ.O.Vm 

Bacteriële Vaccins 
drJ.Ml|tl 

Geïnactiveerde Virusvaccins 
dr.F_C.»«u»crj ((.!«.) 

Levende Vaccins 

Controle Bacteriële Vaccins 

Controle Virusvaccins 
dr.G.nnSlMnli«* 

Immunobiologie 
dr A.D.M. COlUrluuf 

* . uvens Hoofd Vaccinbcrciding 
*• : (evens Hoofd Kwaliteitscontrole 

t : prof.dr.A.CIk'kker is overleden op 5 februari 1()S8 
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HOOFDSECTOR I: MICROBIOLOGE EN IMMUNOLOGIE 

HOOFDSECTOR I: MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE 

BEHEERSVERSL\G HOOFDSECTOR-DIRECTIE 

EJ.Ruitenberg 

Benoemingen 

DrJ.G.Vos is, met handhaving van zijn functie als 
hoofd van het laboratorium voor Pathologie, be¬ 
noemd tot directeur Immunologie. 

IrJiJ.Beckers werd benoemd tot plaatsver¬ 
vangend hoofd van het laboratorium voor Water¬ 
en Levensmiddelenmicrobiologie en dr.H.C.Wal-
voort, onder voortzetting van zijn functie als hoofd 
van de afdeling Pathologie Infectieziekten van het 
laboratorium voor Pathologie, als plaatsvervangend 
hoofd van het laboratorium voor Controle Bac-
teriële Vaccins. 

Overlegstructuur 

In het uiterst belangrijke proces van de invoering 
van Good Manufacturing Practice (GMP) in de 
hoofdsector - zie ook een mededeling in deel III 
van dit jaarverslag - werd, voortbouwend op de 
reeds bestaande praktijk, een overlegstructuur 
gecreëerd die gericht is op versteviging van de 
onderlinge afstemming en coördinatie, met name 
t.a.v. de bereiding van biologische produkten en de 
kwaliteitscontrole en -borging daarbij. Via agende¬ 
ring en notulering van de periodieke overlegver¬ 
gaderingen is de onderlinge samenhang binnen 
deze structuur gewaarborgd. 

De zojuist bedoelde periodieke vergaderingen 
zijn: 
- Wekelijks het overleg "DB Hoofdsector I" Hier¬ 

aan wordt deelgenomen door de hoofddirecteur, 
de directeuren en het hoofd Vaccinbereiding. Het 
secretariaat is in handen van mw.M.J.Blokdijk-
Moes. 

- Wekelijks het Vaccinzakenoverleg ter oespre-
king van beleidsaspecten. Deelnemers zijn: de 
hoofddirecteur, de directeur Immunologie, de 
hoofden van vaccinproduktie-laboratoria, con-
trole-laboratiria, bureau Kwaliteitscontrole Biolo¬ 
gische Produkten, Medisch Centrum Vaccinza-
ken en Technology Transfer. Als secretaris fun¬ 
geert mw.E.L.van Dedem. 

- Wekelijks het Vaccinbereidingsovcrlcg. Deelne¬ 
mers zijn: dr.A.D.Plantinga (voorzitter), drs.GJ. 
Guyt (secretaris), de hoofden en direct betrok¬ 
ken hoofdanaluten van vaccinproduktie- en vac-

cincontrolelaboratoria en het hoofd van het Be¬ 
drijfsbureau. 

- Wekelijks het overleg Kwaliteitscontrole Vac¬ 
cins. In dit overleg fungeert dr.G.van Steenis als 
voorzitter, dr.J.H.Kreeftenberg als plv. voorzitter 
en mw.drs.M.H.van Draanen als secretaris. 

- Maandelijks de Laboratoriumhoofden-vergade¬ 
ring, waaraan deelnemen de hoofddirecteur, de 
directeuren en de hoofden van alle laboratoria, 
units en diensten. Mw.H.G.dc Jong-de Vries 
voert het secretariaat. 

- Maandelijks de Projectbespreking waarin de 
voortgang wordt bezien van alle projecten die bij 
hoofdsector I in bewerking zijn. De groep van 
deelnemers is dezelfde als die van de Laborato¬ 
riumhoofden-vergadering. 

Vernieuwbouw 

Na intensieve voorbereidingen zijn, eveneens t.b.v. 
de GMP-invoering, diverse vemieuwbouwprojec-
ten ontworpen en, in sommige gevallen, in staat 
van uitvoering gebracht of reeds voltooid. 

In april werd de nieuwe centrale sterilisatie¬ 
afdeling in gebruik genomen. In het begin van 1987 
werd gestart met de vernieuwbouw van gebouw K 
(produktie-unit voor het bof-mazelen-rubellavac-
cin) en de nieuwbouw van Gl (farmaceutische 
verwerking - mengen, afvullen, vriesdrogen en ver¬ 
pakken - van biologische produkten). Beide pro¬ 
jecten vorderen volgens plan. Medio 1988 zal, naar 
verwachting, de bouwkundige oplevering kunnen 
plaatsvinden. 

Voorbereidingen zijn thans gaande ter oplos¬ 
sing van enkele knelpunten binnen de produktic-
cn de controle-afdelingen. Via een strakke planning 
wordt ernaar gestreefd om de gewenste oplossing¬ 
en nog in 1988 te realiseren. Onverkort heeft de 
voortgezette effectuering van GMP binnen de 
hoofdsector hoge prioriteit. 

In het hieronder volgende verslag "Tech¬ 
nology Transfer" vindt men gegevens over samen¬ 
werking en advisering ten behoeve van buiten¬ 
landse projecten aangaande vaccinproduktie, -con¬ 
trole en -toepassing. 
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Met de Karol Marcinkowski Academy of 
Medicine in Poznan (Polen) werd een officieel con¬ 
tract gesloten voor wetenschappelijke samenwer¬ 
king. Daaraan nemen, van genoemde Academy, 
deel: het Department of Clinical Pathomorphology; 
de Clinic of Parasitic and Tropical Diseases en het 
Department of Biology and Medical Parasitology. 

Gezamenlijk onderzoek wordt gecontinueerd 
of aangevangen op het gebied van pathologie, para-

sitologie en immunologie. Het betreft k'inisch en 
laboratoriumonderzoek van toxoplasmosis, trichinel-
losis, giardiasis en anisakiasis (haringworrr.zükte). 

Voorts wordt klinisch onderzoek en behande¬ 
ling beoogd bij blaaskankerpatiënten en patiënten 
met hoofd- of halstumoren. 

Het contract is aangegaan voor de periode 
1988-1991 en kan eventueel met drie jaar worden 
verlengd. 

• 

Bureau Kwaliteitsbeheer (BKB) 
F.A J .de Vries 

De werkzaamheden betreffende de opbouw van 
het kwaliteitssysteem voor de bereiding van biolo¬ 
gische produkten in Hoofdsector 1 zijn voortgezet. 
Dit betekent dat ook in deze verslagperiode ver¬ 
scheidene maatregelen voor Good Manufacturing 
Practices (GMP) zijn ingevoerd. In diverse produk-
tie- en controlclaboratoria zijn bouwtechnische ver¬ 
nieuwingen en procedurele wijzigingen aange¬ 
bracht om de kwaliteit van de produkten ie kunnen 
waarborgen. Hiermee worden de programma's ten 
uitvoer gebracht die door de diverse GMP-wcrk-
grocpen zijn opgesteld. Ook dit jaar is door BKB 
over deze voortgang van de in/ocring van GMP 
uitgebreid verslag gedaan. 

Ontwikkelingen zijn in gang gezet voor de ver¬ 
dere opbouw van de organisatie ten behoeve van 
het vereiste functioneren van het kwaliteitssys¬ 
teem. In dit vcrbar.ii is veel aandacht besteed aan 
het vastleggen van de wcrkproccdurcs, alsook van 
de onderlinge laken en verantwoordelijkheden van 
de produktic- en controlclaboratoria cncr/.ijds en 
de centrale diensten anderzijds. Een aantal proce¬ 
durevoorschriften is opgesteld en ccn in hel kader 
van GMP vereiste beschrijving is gemaakt van de 
organisatie van Hoofdsector I betreffende de berei¬ 
ding van sera en vaccins. Het samenstellen van 
een kwaliteitshandboek is in voorbereiding. 

In verschillende afdelingen zijn inspecties uit¬ 
gevoerd inzake de naleving van de GMP-richtlij-
ncn. Waar nodig leidde dit lot aanpassingen. De 
inspecties waren vooral gericht op het verkrijgen 
van ccn bercidingsvergunning voor het polyclonaal 
anti-humaan-thymocytcn-glo'nulinc (ATG). 

In samenwerking met een aanial instiluuts-
mcdcwcrkcrs zijn in het kader van de vereiste 
GMP-voorlichting cursussen gegeven over ver¬ 

schillende aspecten van GMP, de microbiologische 
hygiëne en de werkwijze in geclassificeerde labo¬ 
ratoriumruimten. Het merendeel van het betrokken 
instituutspersoneel heeft deze cursussen - die in 
1988 zullen worden voortgezet - gevolgd. 

Eveneens werden voortgezet: het literatuuron¬ 
derzoek en de informatieverwerking over de ont¬ 
wikkeling, bereiding en toepassing van sera en vac¬ 
cins tegen virale en bacteriële infectieziekten; de 
epidemiologie van infectieziekten; studies van vac-
cinaticstratcgiccn; scrologischc en klinische veldon¬ 
derzoeken. Veel aandacht werd gegeven aan litera¬ 
tuurstudies over het vóórkomen, de preventie en 
de bestrijding van AIDS. Stappen zijn ondernomen 
om het literatuurbestand te automatiseren. 

In samenwerking met de betrokken laborato¬ 
ria zijn richtlijnen becommentarieerd die door de 
WHO en de Europese Pharmacopce zijn voor¬ 
gesteld voor de bereiding van ccn aantal sera en 
vaccins. De documenten bevatten de wettelijk van 
kracht zijnde eisen voor de bereiding en controle 
van de produkten. 

Medisch Centrum Immunisaties 
(MCI) 
H.C.Rümke 

In Nederland worden jaarlijks tussen 1 en 1,5 mil¬ 
joen doses vaccin gegeven. Verreweg de meeste 
hiervan worden volgens een standaard- schema 
toegediend: 
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a. het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen: 
1,2 a 1,4 miljoen doses DKTP-, DTP- en BMR-
vaccin 

b.het militair vaccinatieprogramma: ca. 0,1 miljoen 
doses DTP- en tyfusvaccin. 

De overige vaccinaties, ca. 0,1 miljoen, gebeuren 
op individuele basis, bijvoorbeeld bij personen die 
een zeker risico (zullen) lopen bij reizen of werk, 
of personen met verwondingen (tetanus, rabies). 

Registratie bijwerkingen vaccins 

Het MCI onderzoekt de veiligheid, zowel bij 
kinderen als bij volwassenen, van de door het 
RIVM geproduceerde vaccins. Dezf. taak wordt 
sinds 1962 door het RIVM uitgevoerd. 

In 1987 werden aan het MCI enkele honder¬ 
den mogelijke bijwerkingen van vaccinaties ge¬ 
meld. Na telefonische voorselectie worden de se¬ 
rieuze of onduidelijke klachten nader onderzocht. 
Tot nu toe (maart 1988) vonden 131 uitgebreide 
analyses plaats over reacties na vaccinaties bij kin¬ 
deren, die zich in 1987 voordeden. Dit aantal zal 
zeker in de loop van 1988 nog toenemen. Van deze 
131 hadden 44 kinderen een ernstige reactie na 
DKTP-vaccinatie (collaps: 19, convulsie: 22, encc-
falopathie: 3), en 5 kinderen na BMR-vaccinatie 
(allen: convulsie). De beoordeling van een al of 
niet oorzakelijk verband tussen klachten en enting 
moet nog worden voorgelegd aan de Commissie 
Analyse Ongewenste Bijwerkingen Vaccins Rijks¬ 
vaccinatieprogramma van de Gezondheidsraad. 
Deze medebeoordcling vindt plaats om de onafhan¬ 
kelijkheid bij de interpretatie van uit het veld ver¬ 
kregen gegevens te waarborgen. 

Tegen deze achtergrond is de vroegere naam 
van de afdeling (Medisch Centrum Vaccinzakcn) 
veranderd in Medisch Centrum Immunisaties. De 
nieuwe benaming betekent meer afstand van het 
produkt. 

Om bepaalde klachten te koppelen aan een 
bepaalde partij vaccin is het nodig dat per enting 
het partijnummer van het gebruikte vaccin wordt 
genoteerd. Dit is in ons land zeker nog geen alge¬ 
meen gebruik. Ook worden vermoede bijwerkin¬ 
gen lang niet altijd aan het MCI gemeld. Het is de 
bedoeling deze onderrapportagc door meer voor¬ 
lichting te verminderen. 

Na iedere analyse van een gemelde bijwer¬ 
king wordt een advies gegeven voor verdere vacci¬ 
naties. Er blijkt toenemend behoefte te ontstaan 
aan entadviczen voor kinderen waarvan één van 
de ouders in het verleden zelf een ernstige bijwer¬ 
king na DKTP-vaccinatie heeft gehad. 

Effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma 

Een tweede taak van het MCI is het onderzoek 
naar het beschermend effect van het Rijksvacci-
naticprogramma. Naast het onderzoek naar de inci-
dentic van de te bestrijden infectieziekten wordt 
scro-cpidemiologisch onderzoek gecoördineerd 
vanuit het MCI, o.a. het onderzoek "Antistofpa¬ 
tronen van de Nederlandse bevolking, pcilstations 
1980 en 1985", en het "Prospectief Vaccinatie 
Onderzoek". Rapporten hierover zijn nog niet ge¬ 
reed. 

Humaan onderzoek met nieuwe vaccins 

In het RIVM werd experimenteel meningococccn-
vaccin ontwikkeld dat bestaat uit buitenmembraan-
eiwitten van groep B meningococcen, gccomplex-
eerd aan polysacchariden van groep C meningo¬ 
coccen. Met dit vaccin werd een fase-I-onderzoek 
naar mogelijke bijwerkingen uitgevoerd bij 6 
gezonde vrijwilligers. Schadelijke effecten zijn hier¬ 
bij niet waargenomen. 

Voor de beoordeling van de medisch-ethische 
aspecten van dergelijke veldonderzoeken is een 
toetsingscommissie opgericht die in januari 1988 is 
geïnstalleerd. 

Voorlichting over vaccinaties 

Het RIVM heeft een Inlichtingendienst Sera en 
Vaccins die continu bereikbaar is voor het beant¬ 
woorden van vragen, het aannemen van klachten 
en het uitgeven van sera en vaccins. In 1987 wer¬ 
den stappen ondernomen om deze dienst een meer 
structureel karakter te geven. Een informatiecen¬ 
trum Vaccinaties en Infectieziekten is in oprichting. 
Dit zal door mw.M.van der Veer, arts, worden ge¬ 
coördineerd. In het tweede halfjaar 1987 werden 
rond 800 telefonische vragen vanuit het MCI be¬ 
antwoord. 

Dienst voor Parenteralia en 
Media (PEM) 
GJ.Guijt 

De dienst voor Parcnicralia en Media (PEM) ver¬ 
vult een technisch ondersteunende functie bij de 
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laboratoriumprocessen ten behoeve van zowel de 
produküe van sera, vaccins en rcagcntia als het 
wetenschappelijk onderzoek in de drie hoofdsecto¬ 
ren van het RIVM. 

In de voorbereiding draagt PEM zorg voor het 
aanmaken en aanleveren van media en voor de 
reiniging en sterilisatie van glaswerk en produktic-
apparatuur. Voor wat de produktie van sera, vac¬ 
cins en rcagcntia betreft is PEM belast met de 
eindproduktie: final bulk en final lot (mengen, 
afvullen, etiketteren en verpakken). Ook het voor¬ 
raadbeheer van grondstoffen, glaswerk, sera, vac¬ 
cins en reagentia alsmede het behandelen van be¬ 
stellingen behoren tot het takenpakket van de 
dienst. PEM is ook verantwoordelijk voor de vries-
droogprocessen van biologisch materiaal ten be¬ 
hoeve van het RIVM. 

Net zoals in het voorgaande jaar is een aan¬ 
zienlijke vooruitgang geboekt met de verdere intro¬ 
ductie en effectuering van de GMP-regcls. De 
werkdruk binnen de dienst is in de verslagperiode 
aanzienlijk gestegen. Dit is veroorzaakt door: 
a. toename van het aantal administratieve handelin¬ 

gen en werkzaamheden als gevolg van de ver¬ 
dere effectuering van de GMP 

b. toename van de vraag naar vaccins in monodo-
sis-verpakking 

c. participatie van medewerkers in Technology 
Transfer-projecten 

d.hct starten en begeleiden van de vemieuwbouw-
projecten 

c. voorbereidend onderzoek naar de verzelfstandi¬ 
ging van PEM 

Ondanks de grotere werkdruk is de personele 
bezetting in 1987 niet uitgebreid. Als gevolg van 
het vertrek van medewerkers die gebruik wensten 
te maken met VUT-rcgclingcn ontstonden er vaca¬ 
tures die slechts moeizaam opnieuw konden wor¬ 
den ingevuld. Dankzij een goede motivatie van de 
plichtingen te kunnen voldoen. 

De verwachting is dal de werkdruk in 1988 
wederom zal stijgen, omdat nog meer vernicuw-
bouwprojecten zullen worden gestart en het 
nieuwe produkticgebouw G 1 (voor vaccins en 
sera) moet worden gelest en gevalideerd en inge-
huisd. Verder ziel het er naar uit dat wederom 
meer produktcn moeten worden afgeleverd (vac¬ 
cins, sera, media) als gevolg van de toenemende 
vraag naar vaccins vanuit het buitenland en de 
toenemende vraag naar media vanuit het RIVM. 

Vernicuwbouwactivilcilcn 

Ten behoeve van hel mengen, afvullen, vriesdro¬ 

gen en verpakken van sera en vaccins is in het be¬ 
gin van het verslagjaar aangevangen met de bouw 
van het nieuwe produkticonderkomen Gl . Reeds 
op 19 juni werd het hoogste punt in de bouw 
bereikt, waaraan op de gebruikelijke wijze aan¬ 
dacht werd geschonken. 

Onmiddclijk hierna werd gestart met de af¬ 
werking en met het aanbrengen van de installaties 
ten behoeve van de cfeawoom-gedeeltcn. Met me¬ 
dewerking van velen is het mogelijk gebleken om 
de zeer strakke planning te kunnen volgen. Vol¬ 
gens deze planning zal het gebouw rond 1 juni 
1988 kunnen worden opgeleverd. 

In de verslagperiode is zeer veel aandacht 
besteed aan de voorbereidingen voor afname van 
inventarisstukken (vricsdrogcr, stoomsterilisator, 
heteluchtsterilisator, menginstallaiies, spoel- en af-
vulapparatuur). 

Ten behoeve van het steriliseren van glas¬ 
werk en apparatuur heeft in het eerste kwartaal 
van 1987 een renovatie plaatsgevonden van de ver¬ 
ouderde sterilisaticafdcling, waarbij twee nieuwe 
stoomsterilisatorcn en een hcteluchlstcrilisator zijn 
geplaatst, gekoppeld aan een cleanroom. Na de ini¬ 
tiële validaties kon deze nieuwe sterilisaticafdcling 
op 6 maart 1987 in gebruik worden gesteld. 

Met het oog op renovatie van de huidige 
afdelingen werden, ten behoeve van het desinfec¬ 
teren en reinigen van glaswerk alsmede voor het 
bereiden van media t.b.v. vaccinproduktic, pro¬ 
gramma's van Eisen opgesteld, in nauwe samen¬ 
werking met de Bedrijfsicchnischc dienst en het 
projectbureau Vernieuwbouw van het RIVM. Con¬ 
form de planning zal in 1988 kunnen worden ge¬ 
start met de renovatie van deze afdelingen. 

Verzelfstandiging 

In het kader van de afslankingsopcratic Rijksover¬ 
heid hccfl de Minister van WVC het RIVM opge¬ 
dragen om in de jaren 1987 tot en met 1990 het 
aantal arbeidsplaatsen met 115 ie verminderen. De 
directie van het RIVM heeft in haar afslankings¬ 
plan o.a. opgenomen een verzelfstandiging van de 
dienst PEM in de vorm van een stichting. 

Nadat dit onderdeel van de afslankingsvoor-
stcllcn medio januari 1987 met het hoofd van de 
dienst PEM werd besproken, werd door de direc-
tcur-gcncraal van het RIVM cen projectgroep 
samengesteld. (DG, plv. DG, hoofd PEM, hoofd 
Personeelszaken, hoofd Bedrijfseconomische 
dienst). 

Vanuit de projectgroep werd cen werkgroep 
geformeerd die, onder voorzittersschap van het 
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hoofd van de dienst PEM, belast werd met het fei¬ 
telijke voorbereidende onderzoek inzake een moge¬ 
lijke verzelfstandiging. Een eerste concept-voorstel 
werd medio maan aan de projectgroep aangebo¬ 
den. Een tweede concept-voorstel volgde eind mei. 
Dit werd in augustus 1987 besproken met de 
Dienstcommissie van het RIVM. In december 
werd de voorbereidende fase afgesloten en wer¬ 
den de resultaten in de vorm van een nota gepre¬ 
senteerd aan de projectgroep, de directic-RIVM 
en de Dienstcommissie. 

Proctsvalidaties 

In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan 
goed gedocumenteerde procesvalidatics. In het ka¬ 
der hiervan zijn validatierapporten opgesteld, na 
het uitvoeren van de volgende procesvalidaties: 
a. validatie geclassificeerde produkticruimtcn 
b. validatie restvochtanalyse 
c. initiële validatie Sanamij-stoomsterilisatoren 
d. initiële validatie Lytzen-heteluchtsterilisator 
e. initiële validatie depyrogenehng glaswerk 
f. validatie sterilisatie B10- en B20-flesscn 
g. validatie stoomsterilisatie vriesdrog?;r Leybold 

Gt-25 
h.validatie Bausch & Ströbcl-afvulmachines. 

Produktie 

Binnen de produktieafdelingen voor zowel de me¬ 
dia als de final bulk en final lot bereiding van 
sera, vaccins en reagentia is in de verslagperiode 
veel aandacht b^teed aan optimalisering van pro-
duktieprocessen en logistiek. Na een uitvoerige 
produktieanalyse is een gedetailleerde capaciteits¬ 
planning opgesteld, waaruit is vast komen te staan 
dat een verdere mechanisering van met name 
etiketterings- en verpakkingswerkzaamheden on¬ 
ontkoombaar zal zijn. 

Medio 1987 is een schouwmachine aange¬ 
schaft en in gebruik genomen, waarmee het gehele 
schouwproces niet alleen kon worden verbeterd 
maar waarmee ook de schouwcapacitcit kon wor¬ 
den /ergroot. 

Zoals reeds in de inleiding werd gememo-
reerc, heeft er een aanzienlijke produkticuitbrcid-
ing plaatsgevonden zonder uitbreiding van de per¬ 
sonele samenstelling. Enerzijds is dit te verklaren 
doordat de vraag naar vaccins in de zogenaamde 
monodosis-verpakkingen (ampullen) is toegeno¬ 
men en anderzijds doordat aanzienlijke hoeveelhe¬ 
den poliovaccin zijn geëxporteerd. 

Doordat de dienst PEM ook een ondersteu¬ 
nende functie heeft voor de produktie- en onder¬ 
zoekslaboratoria, is er ook een toename te con¬ 
stateren in de vraag naar media (voedingsbodems, 
oplosvloeistoffen etc.) en steriel glaswerk, veroor¬ 
zaakt door toename van produktie- en onderzoeks¬ 
activiteiten binnen het RIVM. Een aantal produk-
tiegegevens is samengevat in de tabellen 1,2 en 3. 

Tabel 1 

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

liters 

omschrijving 

DKTP-vaccin 
DTP-vaccin 
DKTP-vaccin met bij¬ 
zondere samenstelling 
DKT-vaccin 
tctanusvaccin 
tyfusvaccin 
choleravaccin 
plain poliovaccin 
paardeserum 
vergelijkingsserum voor 
klin. chem. onderzoek 
vcrdunningsvlocistof 
voor gevriesdroogd 
mazelen/rubellavaccin 
rcferenticserum voor 
cholesterolbepaling 
humane PPD 
a-typische PPD 

aantal geassembleerde 
B10-cnB20-flessenen 
C120-vaten 

BI O-flessen 
B20-flessen 
C120-vaten 

1985 

1500 
1200 

83 

300 
900 
300 
800 

75 

--

387 
850 
164 

1986 

900 
300 

75 
--

450 
600 
300 
345 

--

155 

--
150 

9 

357 
591 
79 

1987 | 

900| 
600 | 

150 f 
- - i 

600 I 
600 f 
300 | 

1040 f 
435 f 

f 
- - f ï 

3 
70^ 

ij 

--1 
200 f 

15 | 

| 

324 ! 
706 | 
223 | 
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1 label 2 
> 
| Geconfectioneerde en geleverde eenheden vac-
l eins, sera en reagenlia, per jaar (dienst voor Pa-
\ renteralia en Media) 

l Zie elders in dit jaarverslag (deel I, produkticovcr-
1 zicht) 

TabeU 

i Overzicht bedrijfsuren vriesdrooginstallaties per 
1 jaar (PEM) 

voor (lab, dienst, unit, afdeling c.d.) 1986 1987 

I Analytisch Residu-onderzoek 
i Bacteriologie 
| Immunobiologic 
1 Controle Bactcriële Vaccins 
i Chemotherapie 
i; Controle Virusvaccins 
1 Documentatie en Bibliotheek 
I Geïnactiveerde Virusvaccins 
1 Klinische Chemie 
| Anorganische Chemie 
1 Bactcriclc Vaccins 
I Carcinogcncsc en Mutagcncsc 
1 Levende Vaccins 
l Organisch-analytischc Chemie 
1 Parasitologic en Mycologic 
| Stralingsondcrzock 
| Water- en Lcvcnsmiddclcn-
1 microbiologie 
| Pathologie 
l Parcntcralia en Media 
l Toxicologie 
f Virologie 
I Rijkscontrole 
| Biotransformatic, Farmaco- en 
| Toxicokinctick 

| Buiten het RIVM: 

% Academisch Ziekenhuis Leiden 
?; Radboudzickcnhuis Nijmegen 
1 T.N.O.Rijswijk 
\ Academisch Ziekenhuis Muasirichi 

451 
1043 

144 
430 

53 
160 
45 
96 

526 
195 

1 785 
18 

1047 
10 

813 
--

1 883 
--
65 
66 

523 
19 

30 

70 
20 

177 
18 

1 

1 

1 

1 

1 

220 
104 
6J5 
173 
142 
18 
89 

528 
829 

731 
28 

408 
470 
724 
60 

017 
27 

207 
64 

893 

48 
40 

Procesontwikkeling 

In de verslagperiode is veel aandacht besteed aan 
de optimalisering van produkticproecssen. Dit was 
noodzakelijk omdat: 
a. de produkticuitbreiding moest plaatsvinden zon¬ 

der uitbreiding van de personele samenstelling 
b.hct uitvalpercentage in de produktic verkleind 

moest kunnen worden 
c. kostcncalculatics mogelijk moesten worden, 

(voor- en na-calculaties) 
d.dc produktieplanning gerealiseerd moest worden 
e. volgens standaard werkvoorschriften gewerkt 

moest worden 

Met name is vooruitgang geboekt met: 
1. een effectieve en snellere manier van sterilise¬ 

ren van produkticapparatuur en glaswerk 
2. een nieuwe manier van steriliseren van mengva-

tcn (stationair) 
3.vriesdrogen met behulp van LN2 
4. een effectieve produktieplanning 
5.vcrbetering van de logistiek 
6. invoering van Materials Management 
7.een effectieve manier van produceren (grotere 

produkticcharg?s waardoor minder proefdieren 
gebruikt konden worden). 

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

Algemeen 

Het laboratorium voor Virologie verricht direct 
diagnostisch onderzoek ten dienste van artsen uit 
een groot gedeelte van Nederland. Het onder¬ 
steunt andere virolo^ische laboratoria door type¬ 
ring van geïsoleerde virusstammen, levering van 
lypcringsscra en onderzoek van paiièntcnscrum 
met elders niet voorhanden aniigenen, zoals van 
Epstcin-Barr virus en Rickcttsiac. In samenwer¬ 
king met bedoelde laboratoria worden de resulta¬ 
ten van diagnostisch onderzoek in Nederland ver¬ 
zameld en verwerkt tot maand- en jaaroverzicht¬ 
en. Deze in 1963 begonnen service geeft inzicht in 
de infecties die klinisch de meeste belangstelling 
hebben en in de virustypen die in de loop van de 
jaren - al of niet epidemisch - voorkomt. Alle 
gegevens werden in een geautomatiseerde vorm 
doorgegeven aan de WHO. Helaas is de WHO niet 
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meer in staat dergelijke rapportages vanuit de 
gehele wereld te verwerken. Het is een schrale 
troost dat de WHO bij het beëindigen dit jaar van 
deze onmisbare epidemiologische dienstverlening 
Nederland rekende tot de vier beste van de mee¬ 
werkende landen. Op ander epidemiologisch ge¬ 
richt onderzoek wordt in volgende paragrafen na¬ 
der ingegaan. 

Tot de referentietaken van het laboratorium 
begint steeds meer het kwalitatief toetsen van com¬ 
mercieel verkrijgbare diagnostische kits te beho¬ 
ren. Dit geldt in de eerste plaats voor de detectie 
van HIV antistoffen en antigencn, maar in toene¬ 
mende mate ook voor andere virussen. Er is, ook 
internationaal, zorg over deze diagnostische kits, 
die uitnodigen tot gebruik door niet-virologisch 
geschoolden. Evaluatie van uitslagen zonder des¬ 
kundige controle kan tot verkeerde interpretaties 
leiden. Dankzij het jarenlang verzamelen van posi¬ 
tieve, negatieve en moeilijke paticntcnmaterialcn 
en ervaring met klassieke zelf ontwikkelde testen, 
gelukte het ons laboratorium redelijk voor som¬ 
mige bepalingen betrouwbare vergelijkingen te 
maken. Ontwikkeling van standaardprocedures 
voor de beoordeling van kits dient prioriteit te ver¬ 
krijgen wegens het onvermijdelijke gebruik van 
kits buiten de specifieke virologische laboratoria 
om. 

In de personele sfeer had het laboratorium te 
kampen met langdurige ziekte van een aantal me¬ 
dewerkers. Bovendien mochten twee vacatures 
niet worden vervuld. Wel zijn er enkele pie-
jectmcdewcrkcrs voor beperkte tijd bezig met we¬ 
tenschappelijk onderzoek (Chlamydia, adenovirus 
40/41, influenzavirus, HIV), maar het blijft passen 
en meten om naast de diagnostische taak (die al¬ 
tijd voorrang heeft) voldoende tijd en krachten te 
vinden voor dieper gaand onderzoek. 

Het meest werd de virologie getroffen door de 
ernstige ziekte die het laboratoriumhoofd prof.dr. 
A.C.Hekker vanaf september 1987 uitschakelde. 
Allerlei verbindingen die het laboratorium in zijn 
persoon had met collega's en instanties, binnen en 
buiten het RIVM, werden daardoor acuut verbro¬ 
ken. Het weer opnemen van de draden was aan 
het einde van dit jaar nog niet goed mogelijk. 

Het laboratorium verleende gastvrijheid aan 
twee medische microbiologcn-in-opleiding, die 
naast hun kennismaking met medische virologie 
een onderwerp bewerkten (IgM-bcpaling bij adc-
novirusinfectie; toetsing van commerciële kits voor 
EBV-antistofbcpaling). Ook twee stagiaires voor 
het hogere beroepsonderwijs kregen cen eigen the¬ 
ma (onderzoek van Chlamydia-plasmidc, resp. ade¬ 
novirus DNA). 

Diagnostiek 

In de tabellen i 'Vm 4 is het diagnostische onder¬ 
zoek verantwoord voorzover het niet behoorde tot 
aparte projecten. Verschillen tussen de uitkomsten 
in deze tabellen berusten o.a. op het gebruik dat 
voor tabel 2 is gemaakt van de virologische maand-
overzichten, die uitsluitend nieuwe infecties per 
patiënt vermelden. Opvallend is het belangrijke 
aandeel van herpes simplex virussen, CMV en 
HIV. Aan het einde van het jaar heersten veel 
luchtweginfecties, veroorzaakt door Mycoplasma 
pnewnoniae, waarbij IgM-bcpaling door middel 
van een ELISA-techniek goede diensten bewees 
voor een snelle diagnose. Er was een vrij uitgebrei¬ 
de RS-virus-epidemie. Met het Wilhcimina Kinder¬ 
ziekenhuis en het Ziekenhuis Ovcrvecht te Utrecht 
werd samengewerkt voor het optimaliseren van de 
snelle diagnostiek van RS-virus. In de winter van 
1986/87 was er een kleine influenza-epidemic, 
veroorzaakt door type A (H1N1) en B. De betref¬ 
fende varianten weken antigeneiisch sterk af van 
die van het vorige seizoen, zodat cen uitgebreidere 

Tabel 1 

Virologisch-diagnostisch onderzoek 
(december 1986 - novemlxr 1987) 

natcriaal aantal aantal 
onderzocht positief 

faeces 1429 317 
neus-, keel-, 
mondwat 1327 257 

I liquor 508 25 
: uitstrijk gcnitaal 373 125 
' blaasjcsvocht 230 96 
; ooguitstrijk 39 2 
! urine 204 26 
biopt 86 4 

I organen 65 2 
., diversen 40 6 

\ totaal 4301 870 

f serum 9248 1557 

f typering virus-
| stammen voor 
I andere labora-
I toria 673 658 

percentage | 
positief I 

22,2 I 

19.4 f 
6,9 | 

33.5 f 
41,7 
5,1 

12,7 
4,7 
3,1 

15,0 

20,2 

16,8 

£,.,.... 
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Tabel 2 

Uilkomsten diagnostisch onderzoek laboratorium voor Virologie 
(december 1986 - november 1987) 

groep 

pokvirus 

herpesviruj 

emerovirus 

rhinovirus 

adenovirus 

onhomyxovirus 

paramyxovirus 

logavirus 

hepatitis 
hepatitis 

reovirus 

papovavirus 

parvovims 

rctrovirjs 

onbekend 

CM. irachomalis 
Chl. psiilaci 
Myc. pneumoniae 
CoxitUa bumelti 
Rkkemio typhi 
Rickeiiaia conorii 

lottal 

typ* 

paravaccin ia 

HSV-I 
HSV-2 
HSV onbekend 
VZV 
CMV 
EBV 

poliovaccm 
coxsackic A* 
coxsackie B* 
ECHO* 
onbekend 

onbekend 

lypen» 
onbekend 

influenza A 

bof 
parainfluenza I 
parainfluenza 2 
parainfluenza 3 
parainfluenza onbekend 
RS 
mazelen 

rubella 

A 
B 

rco 
rota 

BK.JC 

B19 

HIV 

detectie 
virus 

1 

172 
92 

9 
51 
5 

3 
9 

51 
77 

2 

18 

79 

4 

14 
7 

12 
18 

41 

12 

2 
73 

4 

5 

7 6 1 " 

antistof 

33 
66 

120 
72 

29 

20 

41 

33 
48 
17 

46 

17 
2 

9 

2 

192 

11 
68 

255 
8 
1 
5 

1095 

aantal 

I 

172 
92 
33 
75 

171 
77 

3 
9 

51 
77 

2 

18 

79 
29 

24 

55 
7 

12 
18 
33 
89 
17 

46 

17 
14 

2 
82 

4 

2 

192 

5 

1! 
68 

255 
8 
1 
5 

1856 

: zie af/.omJcrlijkc tabel 3 of 4 
: waarvan 53 bovendien door anlislofbepaling 
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ERRATUM 

Tabel 3 op pag. 77 dient ab volgt te worden gelezen: 

Geïsoleerde entcrovinissen (bij tabel 2) 

type aantal 

coxsackie A 9 

coxsackie A 16 

coxsackie A 24 

coxsackie B 2 
coxsackie B 3 
coxsackie B 4 

coxsackie B S 

ECHO 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
11 
14 
18 
22 
24 
25 
30 
31 
33 

5 
3 
1 

4 
19 
6 

22 

1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
8 

14 
3 
1 

18 
1 
2 

15 
1 
1 
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Tabel 3 

Geïsoleerde enterovirussen (bij label 2) 

type aantal 

coxsackie A 
coxsackie A 16 
coxsackie A 24 

coxsackie B 
coxsackie B 
coxsackie B 
coxsackie B 

95 
3 
1 

ECHO 

entero 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

11 
14 
18 
22 
24 
25 
30 
31 
33 
71 

epidemie werd verwacht. In een mededeling el¬ 
ders in dit jaarverslag worden de gebeurtenissen 
virologisch nader belicht. In de loop van het jaar 
werd een directe detectie van rota- en adenovirus 
in faeces bij ziekten met diarrhee ingevoerd. De 
ELISA-techniek wordt uitgevoerd met in het labo¬ 
ratorium ontwikkelde specifieke reagentia; ze ver¬ 
vangt de bewerkelijker korte kweek met aantonen 
van virusantigeen in cellen en is even gevoelig. 
Deze en de voor HSV-1 en -2, CMV en RS-virus 
bestaande snelle methoden leverden binnen 1 é 2 x 
24 uur een positieve uitslag voor 20-30% van de 
hiervoor ingezonden monsters. 

,V-i.VVWf^>\VK\Vv\VAV<i>VvVV\V\V^VVvvv^^^ 

Tabel 4 

Geïsoleerde adenovirussen (bij tabel 2) 

type 

adeno 1 
2 
3 
5 
7 

11 
13 
21 
27 
31 
40 
41 

aamal 

12 
15 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

26 

Detectie van viraal DNA in patiêntenmateriaal 
door middel van niet-radioactief gelabelde nu-
cleïnezuur probes 

Als alternatief voor de zeer bewerkelijke en lang¬ 
durige isolatie van BK- en JC-virus werd een 
snelle methode ontwikkeld op basis van nucleïne-
zuur-detectie. Met behulp van een niet radioactief 
gemerkte DNA-probe kan nu binnen twee dagen 
direct op het patiëntenmateriaal (urine, keclwat, 
speeksel) de diagnose. JCV- of BKV-infectie 
gesteld worden. 

Retrospectief onderzoek leverde een goede 
correlatie op met de klassieke kweekmethoden. 
Een aantal in het verleden in de kweek negatief 
beoordeelde monsters, die in de DNA-proef posi¬ 
tief waren, bleken bij een tweede poging tot 
kweek wel positief te zijn. De gebruikte techniek is 
erg geschikt voor het screenen van grote aan¬ 
tallen. In 1987 werd in 11 monsters van 8 patiën¬ 
ten 6x BK-virus en 2x JC-virus gevonden. Voor 
het merendeel betreft het hier patiënten die on¬ 
geveer 2-3 maanden na beenmergtransplantatie 
een eerste crisis doormaken. JC-virus werd geïso¬ 
leerd uit de keel van een patientje met ernstige 
neurologische afwijkingen conform het voor JC 
karakteristieke ziektebeeld van een progressieve 
multifocale leuco-encefalopathie (PML). 

Er werd een begin gemaakt met de vergelij¬ 
king van verschillende biochemische en immunolo-
gische detectiemethoden van gelabelde hybride): 
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(brotinc, sulfoncring cd. ). De mogelijkheden voor 
het gebruik van deze technieken voor entcrovirus-
diagnostick werden verkend. Voor de nabije toe¬ 
komst wordt de polymerase chain reactie (PCR) 
als diagnostische techniek beproefd. 

Regelmatig werd een beroep gedaan op bege¬ 
leiding vanuit de afdeling Biochemie ten behoeve 
van andere onderzoeken: detectie EBV-genoom, 
bereiding moleculair genetische diagnostica voor 
rotavirus-lypcring, ontwikkeling reverse transcrip-
tasc-tcst voor HIV, karakterisering Chlamydia-
DNA. 

Voor detectie van parvovirus B19 is het voor¬ 
bereidende werk gereed. 

Retrovirus-onderzoek 

Het onderzoek op HIV werd in dit jaar nog belem¬ 
merd door ruimtegebrek. Begin 1988 zal de ver¬ 
bouwing van enkele stal kamers tot één groot labo¬ 
ratorium gereed zijn, waar het biochemische werk 
kan worden verricht; een standaard-laboratorium¬ 
kamer werd voor de scrologischc diagnostiek inge¬ 
richt, terwijl het zogenaamde vcilighcidslab geheel 
voor isolatie en kweek werd gebruikt. 

Met voortvarendheid is de analyse van anti¬ 
stoffen uitgebreid, zodat besmettingen met zowel 
HIV-1 als HIV-2, SIV en HTLV-1 kunnen worden 
aangetoond. HIV-2-infcctie kan worden verwacht 
bij personen die in West-Afrika zijn geweest, maar 
is tot nu toe in Nederland niet aangetroffen. Vanuit 
Curasao (W. Gonzalcs MSc, Landslaboratorium) 
kwam de vraag naar onderzoek van sera van 
patiënten met neurologische aandoeningen (o.a. 
tropical spastic paraparesis). Bij 34 van 91 patiën¬ 
ten werden antistoffen tegen HTLV-1 gevonden. 
Een aantal chimpansees van het Primatencentrum 
TNO bleek ook met dit virus besmet te zijn 
geweest. 

In samenwerking met de Katholieke Univer¬ 
siteit Nijmegen, het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen en het Muhimbili Medical Centre in Dar es 
Salaam is een onderzoek verricht naar de mogelijk¬ 
heid om, onder de omstandigheden die heersen in 
een tropisch land als Tanzania, bloed bestemd voor 
bloedtransfusie eenvoudig en betrouwbaar te on¬ 
derzoeken op HIV-antistoffen. Het onderzoek is 
vastgelegd in een rapport voor DGIS. Er werden 
930 sera afkomstig van patiënten, zwangeren en 
bloeddonoren meegenomen voor nadere evaluatie. 
In deze geselecteerde sera werd, bchaive 15% 
HIV-bcsmctting, in 20% hepatitis Bs antigcen 
aangetroffen en in 10% HTLV-1 antistoffen. 

Virus-isolatie en kweek wordt verricht uit 

bloed van verschillende seropositieve personen. 
Hiertoe bestaat samenwerking met een aantal klini-
ci en medische microbiologen. Onderzoek is erop 
gericht isolatcn te verzamelen om de variabiliteit 
van HIV in de loop van de besmetting te analyse¬ 
ren, soms in samenhang met toegepaste therapie. 
Een eerste indruk is dat HIV geïsoleerd uit asymp-
tomatische personen goed kan worden aange¬ 
kweekt in witte bloedcellen ("buffy coat"), maar 
niet kan worden gc-adapteerd aan de T4-cellijn 
H9. Virus uit patiënten met AIDS besmet deze ccl-
lijn daarentegen gemakkelijk. 

De ontwikkeling van diagnostische methoden 
vorderde gestaag. Door samenwerking met de bij¬ 
zondere afdeling Immunobiologie (dr.A.Osterhaus) 
werd een monoclonalc antistof verkregen waar¬ 
mee een zeer bruikbare competitieve ELISA werd 
uitgewerkt. Enkele commerciële kits voor de bepa¬ 
ling van HIV-antistoffen of antigeen werden geëva¬ 
lueerd. Vooral de laatsten leverden problemen door 
het vóórkomen van zwakke reacties en matige re¬ 
produceerbaarheid. Het is duidelijk te vroeg om 
aan deze bepalingen van circulerend HIV-antigcen 
vergaande conclusies te verbinden omtrent progno¬ 
se of effect van therapie. 

Adenovirus 

Met behulp van virusftammen verkregen van 
dr.Wigand uit Homburg (BRD) werden antiscra 
bereid tegen de nieuwe kandidaat-scrotypen 42 
t/m 47. Behalve Ad42 werden de desbetreffende 
prototypen geïsoleerd uit AIDS-patiëntcn. Inder¬ 
daad konden wc enkele van onze eigen niet-typecr-
barc stammen uit dergelijke patiënten hiermee 
identificeren. Het merendeel was echter ook met 
deze antiscra niet te typeren, hetgeen het sterk he¬ 
terogene karakter van adenovirussen uit AIDS-pa¬ 
tiëntcn onderstreept. 

Het DNA van 78 adenovirusstammen werd 
gekarakteriseerd via DNA-rcstrictie-cnzymanaly-
sc. Merendeels betreft het hier isolaten uit de sub¬ 
groepen B en D. Voor preparaten uit subgenus B 
levert de DNA-analyse meestal het type op, hetzij 
een prototype hetzij een bekend intermediair type. 
DNA-rcstrictic-analyse van isolaten uit groep D 
levert meestal geen typering op: bijna elk isolaat 
heeft een eigen rcstrictic-cnzym-proficl. Dit geldt 
met name voor de groep isolatcn uit AIDS-
patiëntcn. 

In samenwerking met dr.Hicrholzcr (CDC 
Atlanta) werd uitgebreid onderzoek verricht aan 
een twaalftal Ad21-isolatcn, als vervolg van de 
eigen studie naar de Ad21-epidemie van 1984/85. 
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De situatie in de USA doet sterk denken aan die in 
West-Europa, met één verschil: in Nederland en 
West-Duitsland was alleen Ad21 variant D7/D8 
aanwezig, terwijl in de USA naast het opduiken 
van Ad21 D8, de variant D2 continu de boventoon 
bleef voeren. 

De firma Mercia (UK) heeft een ELISA 
ontwikkeld voor het direct aantonen en typeren 
van de zogenaamde "fastidious" adenovirussen 40 
en 41 in de faeces van jonge kinderen met gas¬ 
troenteritis, op basis van ons schema en onze 
reagentia. De veldproeven met deze kit zijn gunstig 
vclopen. Voor de verdere ontw:'keling van deze 
ELISA heeft de WHO ons laboiatonum gedurende 
nog een jaar een projectmedewerker ter beschik¬ 
king gesteld. 

De resultaten op het gebied van de diagnos¬ 
tiek en epidemioiogie van de adenovirussen 40 en 
41 werden gepresenteerd in een poster op het 7e 
International Congress of Virology in Edmonton, 
Canada, en in een poster van de firma Mercia op 
een methodologisch symposium in Florence. 

Influenzavirus 

Ons zich gestaag uitbreidende panel van mono-
clonale antistoffen bewees weer goede diensten bij 
de identificatie van de diverse virusstammen die 
we uit vele landen ontvingen. Onze speciale 
kweektechniek bracht aan het licht dat de nieuwe 
A(H3N2)-vaccinvariant A/Leningrad/360/86 voor 
het accin 1987/88 n-it noemenswaard verschilt 
van de oude vaccinvariant, ook niet in de mono-
clonale analyse. Zie de eerder genoemde mede¬ 
deling. In de seizoenen 1986/87 en 1987/88 is deze 
"russische" variant niet meer teruggekeerd 

Enterovirus 

Omdat de voorraad van ongeveer twintig jaar gele¬ 
den gemaakte monotypische sera uitgeput raakte 
is de afdeling begonnen nieuwe specifieke sera 
tegen alle enterovirustypen en bekende varianten 
te bereiden in konijnen. Dank.- verbeterde kweek¬ 
techniek, concentrate en zuivering worden anti ge¬ 
nen ingespoten met een hoge virustiter, maar zon¬ 
der eelkweekverontreiniging. Daardoor zijn de ty-
peringssera direct bruikbaar in de door ons 
ontwikkelde microtiter-neutralisatictcst. Dit is niet 
het geval met de door de WHO verspreide zoge¬ 
naamde LBM-pools. Wij vonden ook andere pro¬ 
blemen bij het testen van deze pools, zoals foutieve 
typeringen bij enkele virustypen, virusvariantcn 

("prime" stammen) en mengsels van poliovaccin-
typen. De afdeling zal met de WHO samenwerken 
voor vernieuwing van de internationaal gebruikte 
typeringssets. 

Aan de American Type Culture Collection 
moest worden bericht, dat zij onder de naam proto¬ 
type coxsackie A8 en A15 virus coxsackie A18 af¬ 
leverden. Het blijft dus noodzakelijk typeringssera 
door uitgebreide kruisproeven veilig te stellen. 

Voor de GG en GD te Amsterdam zijn 189 
stammen, geïsoleerd uit buitenlandse adoptiekin¬ 
deren, getypeerd. Eenmaal werd "wild" poliovirus 
type 1 gevonden bij een kind uit Ethiopië. Vaker 
waren de kinderen uitscheiders van poliovaccin-
virus. Voor het KIWA zijn 318 stammen getypeerd 
die geïsoleerd waren uit oppervlaktewater, meest 
van recreatiegebieden. 

In samer werking met medewerkers van G W 
zijn, behalve de poliovirussen van de twee zojuist 
bedoelde projecten, stammen onderzocht in het 
kader van het internationale referentiewerk dat 
vroeger door ir .Van Wezel werd geleid. Voor 
intratypische typering werd virus ontvangen uit 
Schotland, Singapore, Duisland, Spanje en België. 
Ook op dit gebied is er overleg met de WHO. 

Virale gastro-enteritis 

Het onderzoek wordt verricht in samenwerking 
met het laboratorium voor Water en Levensmidde-
lenmicrobiologie, dat monsters levert van gastro-
enteritis explosies zonder bactertéle oorzaak, met 
de GG en GD van Amsterdam (dr.A.Leentvaar-
Kuypers), die vooral patiënten uit verpleeg- of 
bejaardenhuizen in een vroeg stadium van de ziek¬ 
te kan bemonsteren, en het laboratorium voor 
Pathologie (drsJ.Teppema) voor electronen-micro-
scopisch onderzoek. Bij explosies worden vaak 
virusdeeltjes in de ontlasting gevonden, die echter 
niet kweekbaar zijn. Uit een patiënt die oesters 
had gegeten is wel met moeite zogenaamd klein, 
rond virus gekweekt. Tegen dit virus is inmiddels 
een neutraliserend antiscrum bij een konijn ge¬ 
maakt. Wij hopen hiermee, ook via goud-labelling, 
verwantschap tussen oorzakelijke virussen van 
verschillende explosies te kunnen aantonen. 

Om serologiscbe typering van rotavirussen te 
bereiken zijn genweektc prototypen van de twee 
subgroepen en vier serotypen ontvangen van het 
WHO-rcferenticcenlrum in Birmingham. Helaas 
bleek serotype 2 een moeilijk te bestrijden My-
coplasma arginini infectie mee te dragen. Een 
andere serotype 2 stam vertoonde een RNA-elcc-
troforesc-patroon dat niet klopte met litcratuur-
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gegevens. De door ons op neutralisatie geselec¬ 
teerde monoclonale antistoffen bleken te kruiden 
met serotype l.Het kostte veel tijd deze oorzaken 
van moeilijkheden uit te zoeken. Tegen rotavirus 
serotype I en 4 zijn goede neutraliserende mono¬ 
clonale antistoffen bereid, die bruikbaar zijn in een 
typering door middel van "fluorescent-focus-inhibi-
tion". Voor het behoud van rotavirus voor epidemio¬ 
logisch onderzoek wordt getracht een aantal virus¬ 
sen uit in de routine positief bevonden faeces op te 
kweken. Dit gelukte in de helft van de gevallen. 
Van deze virussen wordt het RNA-electroforese-
patroon vastgelegd. 

Herpesvirussen 

Varicella-zostervirus is moeilijk te kweken, hoewel 
het in blaasjesvocht ruimschoots voorkomt. De 
werkgroep ontwikkelde een monoclonale antistof 
die geselecteerd was op het aantonen van vroeg 
antigeen in een besmette celkweek. Mede door 
centrifugeren van patiëntenmonsters op de ccllaag 
is nu een snelle detectie van VZV mogelijk. De 
kweek wordt na 2, eventueel 6, dagen getest met 
immunofluorescentie. De methode is bovendien 
gevoeliger dan virusisolatie in rolbuizen. 

Er zijn 1861 serummonsters onderzocht op 
antistoffen tegen de verschillende antigenen van 
Epstein-Barr virus, dikwijls van patiënten met een 
chronische ziekte, immunosuppressieve therapie of 
vergrote lymfeklieren. Er werden 80 actuele infec¬ 
ties opgespoord (IgM), 153 aanwijzingen gevon¬ 
den van reactivering (EA titer > 160), en 22 
patiënten met nasopharynxcarcinoom hadden 
pathologisch verhoogde VCA-IgA en EA liters. 

Er wordt dikwijls gevraagd EBNA aan ie 
tonen in coupes en in cellijncn die ontwikkeld zijn 
in andere laboratoria. Dit geschiedt nog met een 
bewerkelijke techniek met mensenscra. De groep 
is er nog niet in geslaagd voor dit doel een of meer 
bruikbare monoclonale antistoffen te maken; ook 
een handelspreparaat voldeed niet. Dit onderzoek 
wordt voortgezet, ook in combinatie met in situ 
hybridisatie. 

Een microbioloog-in-oplciding onderzocht de 
waarde van een aantal commerciële kits voor 
bepaling van verschillende EBV-antistoffcn. Het 
merendeel vertoonde gebreken in de tcstopstelling 
en leverde uitkomsten die niet overeenkwamen 
met de standaardbcpaiingcn van het laboratorium. 

Er werd weer veel samengewerkt met 
drJ.W.Gratama (onderzoek bij beenmergtransplan¬ 
tatie). 

Chlamydia-project Amsterdam 

Dit is het eerste volledige jaar geweest voor dit 
project, waarvan de doeleinden in de Berichten 
1986 zijn vermeld. De samenwerking tussen polikli¬ 
niek en Virologisch Laboratorium van de GG en 
GD Amsterdam en het laboratorium voor Virologie 
van het RIVM loopt op rolletjes. 

Polikliniek 
Het verzamelen van de patiënten, patiënten¬ 
gegevens en -materialen loopt redelijk naar wens. 
Het blijkt, dat patiënten die eenmaal toestemming 
gegeven hebben om in het onderzoek opgenomen 
te worden, goed gemotiveerd zijn om meermalen 
voor controle terug te komen. Voor een groot 
gedeelte komt dit natuurlijk door de positieve inzet 
van de medewerkers van de polikliniek! Dit jaar is 
een behoorlijk aantal patiënten met een anam-
nestisch primaire of herhaalde infectie gedurende 
verscheidene maanden gevolgd. Patiënten met een 
salpingitis worden echter weinig aangetroffen. Het 
in het projectvoorstel genoemde patiëntenaantal 
van 200-400 per jaar wordt echter niet gehaald. 
Dit komt o.a. doordat er minder nieuwe patiënten 
naar de polikliniek komen, cen trend die ook elders 
wordt gezien. Een verband met een angst voor een 
AIDS-besmetting wordt wel gelegd. Aanvullend 
onderzoek, tot het gewenste aantal patiënten, 
gedurende een paar extra maanden lijkt om begro¬ 
tingstechnische redenen onmogelijk. De statisti¬ 
sche dataverwerking is ook goed op gang geko¬ 
men. Exacte getallen kunnen echter nog niet gege¬ 
ven worden. 

Kweek 
De eerste helft van dit jaar ging de aandacht voor¬ 
namelijk uit naar het ontwikkelen van een techniek 
waarmee de meeste isolatcn gekweekt kunnen 
worden. In juni werd de laatste wijziging aangc-
Dracht waarmee het mogelijk werd meer dan 95% 
van de in Amsterdam positief bevonden monsters 
op te kweken. Het bleek mogelijk de oorspronke¬ 
lijk niet kweckbare monsters vanaf januari 1987 
alsnog op te kweken. Met monsters uit 1986 lukte 
dit niet. De oorzaak is dat vanaf januari 1987 4SP 
als transportmedium is gebruikt. Hierin overleeft de 
Chlamydia veel beter. Voor evaluatie van het pro¬ 
ject zijn de resultaten uit 1986 dan ook niet bruik¬ 
baar. 

Typering 
In juni werd met dr.Barnes (CDC, Atlanta) afge¬ 
sproken dat hij de typering van onze isolatcn op 
zich zal nemen. Hij doet dit met cen set mono-
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clonale antistoffen in een DOT-ELISA. Het RIVM 
moet zorgen voor nitrocellulose patches, waarop 
de isolaten gedot zijn. Door problemen met 
bestellingen en levering van een hiervoor noodza¬ 
kelijk microlitcrspuitje konden wij hiermee dit jaar 
nog niet beginnen. Monoclonale antistoffen zijn 
essentieel voor de typering. Gezien het feit dat in 
Atlanta de typering voor dit project voor ons ver¬ 
richt kan worden, wedt aan de ontwikkeling van 
een eigen typeringsset weinig aandacht geschon¬ 
ken. Het lijkt echter wel zinvol om voor de toe¬ 
komst een eigen set beschikbaar te hebben. Er kan 
niet voortdurend op steun van anderen gerekend 
worden. 

Dit jaar is een immunisatic van muizen met 
type J gedaan, gevolgd door een fusie. De met J 
reagerende clones zijn uitgecloneerd en ingevro¬ 
ren. De serotypc-specificiieit moet nog onderzocht 
worden. Aan het eind van het jaar is nog een 
immunisatie met type D gedaan, gevolgd door een 
fusie. De uitwerking zal pas in 1988 plaatsvinden. 
De beschikbaarheid van Balb/c muizen blijkt nog 
steeds slecht te zijn. 

Serologie 
Met monoclonale antistoffen en een ELISA werd 
de perjodaat-destructie van LPS-antigeen, dat 
voor de meeste kruisreacties zorgt, onderzocht. 
Verschillende parameters werden beoordeeld. Er 
lijkt met dit systeem een voor Chlamydia trachoma-
tis (CT) specifiekere antistofbepaling mogelijk te 
zijn. Drie groepen van 50 sera (bloeddonoren, 
zwangcren en patiënten met verdenking op CT-
infectie) werden met immunofluorescentie beoor¬ 
deeld op aanwezigheid van specifiek IgG, IgA en 
IgM tegen CT. Deze sera zijn, op een tiental na, 
ook in de ELISA met en zonder antigcenmodifi-
catie getest. Een vierde groep (patiën»en met ver¬ 
denking op omithosis) zal nog worden toegevoegd. 
De definitieve evaluatie van dit systeem zal in de 
loop van 1988 kunnen plaatsvinden. Pas dan zal 
deze ELISA voor het project gebruikt kunnen wor¬ 
den. Aan bijzondere scrologische technieken 
(immunoblotting etc.) is wegens tijdgebrek geen 
aandacht geschonken. 

Moleculaire biologie 
Uit de bacteriologie is bekend dat moleculaire epi¬ 
demiologie uitstekend bedreven kan worden m.b.v. 
plasmidanalysc. Chlamydia trachomatis heeft een 
eigen plasmid. Gedurende het eerste kwartaal 
heeft een HLO-slagiair de Chlamydia-kwecktcch-
nicken ge-optimalisccrd voor een zo hoog mogelij¬ 
ke plasniidopbrcngst, Bij analyse van ecu aantal 
prototype stammen bleek dat er ten minslc 2 plas-

miden voorkomen, weliswaar met slechts geringe 
verschillen. De resultaten tot nu toe laten zien dat 
dit interessant is voor epidemiologisch werk. De 
gebruikte technieken zijn echter nog te bewerke¬ 
lijk. De ministeriële DNA-rccombinant-commissie 
heeft in augustus een voorlopige toestemming ver¬ 
leend het CT-plasmid te gaan cloncren. Het is de 
bedoeling hiermee een gevoelig reagens in handen 
te krijgen om wilde plasmidcn te kunnen analyse¬ 
ren. Wegens het ontbreken van mankracht is hier¬ 
aan nog niet verder gewerkt. 

• 

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

De heren S.de Bruijn en J.Swan gingen in 1987 
met VUT respectievelijk pensioen. Hun functies 
zullen in het kader van de afslankingsopcratie niet 
worden gecontinueerd. Daarmee komt een einde 
aan het bestaan van de afdeling Microbiologische 
Reagentia. Uit onderzoek ter zake bleek dat niet 
voor alle door deze afdeling geproduceerde reagen¬ 
tia zonder meer een commercieel alternatief be¬ 
staat. Door herschikking van personeel en taken 
zal worden getracht de produktie van enkele rea¬ 
gentia te continueren. 

Op 1 december overleed zeer onverwacht de 
heer J.L.A.van Osch, tot dan werkzaam bij de 
afdeling Administratie. Jan was cen zeer geziene 
collega en zijn dood betekent dan ook een gevoelig 
verlies, vooral voor de afdeling Administratie die 
een steeds belangrijkere en meer omvattende rol 
speelt in de verwerking en bundeling van de resul¬ 
taten van het laboratoriumonderzoek. 

Dr.R.V.W.van Eijk verliet het instituut op 1 
juni. Tn het takenpakket van de afdeling Geslachts¬ 
ziekten kwamen, soms ingrijpende, wijzigingen. 

In de loop van het jaar werd de nog steeds in 
omvang groeiende serodiagnostick van kinkhoest 
overgenomen van het laboratorium voor Baclcriclc 
Vaccins (drJ.Nagel). Dit was slechts mogelijk 
door di omvang van de serodiagnostick van syfilis 
belangt;jk te -..minderen tn de zeer tijdrovende 
Treponema pa'li'tum immobilisatic-tcst te laten ver¬ 
vallen, een «n ; ider in nauw overleg met de 
Strevkiaboraioi.'" <oor de Volksgezondheid. 

De afdeling Bijzondere Bactcriëlc Diagnostiek 
en Determinatie kwam onder druk te staan door¬ 
dat van de, nog in ontwikkeling zijnde, scrodiagnos-
tick van Borrelia burgdorferi-'mïccucs '"Lyme Dis-
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ease") door inzenders een druk gebruik gemaakt 
werd. 3ovendien werd in toenemende mate aan¬ 
dacht besteed aan de ontwikkeling van ecti infec-
tie-diermodel voor kinkhoest. 

In samenwerking met de Stichting Samenwer¬ 
king Dclftsc Ziekenhuizen en de Vrije Universiteit 
te Amsterdam is een, grotendeels door het Prac-
ventiefonds gefinancierd, project gestart waarmee 
beoogd wordt de bruikbaarheid van DNA-diagnos-
tiek voor baarmoederhalskanker te evalueren. Het 
RIVM heeft in dit project een coördinerende func¬ 
tie m.b.t. de epidemiologie en het zal de kwaliteits¬ 
controle van de DNA-diagnostick verzorgen. Ver¬ 
der zal in dit kader onderzocht worden wat de rol 

is van het immuunsysteem bij de eliminatie van 
HPV-geïnduceerde tumoren. 

Het door de WHO gesubsidieerde onderzoek¬ 
project naar de expressie van Mycobacterium 
bovis ciwit-antigenen liep af in augustus, maar zal 
met financiële steun van de WHO en de Koninklij¬ 
ke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding 
der tuberculose (KNCV) volgend jaar in samen¬ 
werking met het Koninklijk Instituut voor de Tro¬ 
pen opnieuw ter hand genomen worden. In het 
afgelopen onderzoek heeft de nadruk gelegen op 
de analyse van zowel B- ais T-ccl epitopen op een 
immunodominant 65 kdalton eiwit-antigecn. Dit 
antigeen heeft sterke belangstelling getrokken we-

Tabel 1 
Diagnostische produktie van het laboratorium voor Bacteriologie; per jaar 

Bacteriologische diagnostiek 
Lcgionclla 
Clostridium difficile 
Mycobactcriën 

Determinatie en typeringen 
Mycobactcriën 
Slreptococccn groep A 

andere groepen 
Lcgionclla 
Salmonella serotypering 

faagtypering Stm 
Stafylococcu;"» aurcus 
Eschcrichia coli 
Shigclla 
Scrratia marccsccns 
Overige Entcrobacteriaceae 
Aeromonas 
Listcria (monocytogenes) 
Yersinia 
Bordetclla pertussis 
Overige determinaties 

Immunodiagnostiek 
Lcgionclla 
Trcponcma pallidum 
Gonococcen (pili-ELISA) 
Borrelia burgdorfcri ("Lymc Disease") 
Bordetclla pertussis 
Listcria 
Yersinia 

* 

aantal 
1985 

54 
-
-

526 
56 

316 
190 

12 008 
5 700 

10 834 
1 314 

546 
-

325 

-

77 
840 

1033 
12 992 

53 
-
-

-

onderzoekingen 
1986 

120 
135 

-

692 
113 
420 
74 

11301 
5 128 

10 921 
708 
472 
33 

242 
373 
135 
258 
97 

759 

1 019 
12 289 

93 
489 

-

-

1987 

74 
1?1 
73 

6X6 
117 
459 
531 

11740 
4 896 

10 541 
781 
513 
112 
262 
266 
376 
339 
120 
806 

1 365 
2 214 

839 
i 610 
5 669 
1 814 

978 
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gens zijn mogelijke rol in de actiologie van arthritis. 
In verband hiermee is een door Mcricux gefinan¬ 
cierd project begonnen om na te gaan of dit 65 
kdalton eiwit of daaruit afgeleide peptiden immu-
nomodülcrend kunnen werken in het adjuvant-
arthritis-model bij de Lewis rat. Elders in dit jaar¬ 
verslag wordt bericht over de bruikbaarheid van 
het Treponema pallidum recombinant eiwit TmpA 
voor de serodiagnostiek van syfilis. 

Diagnostische produktie 

Bijgaande tabel 1 geeft een overzicht van de diag¬ 
nostische produktie van ons laboratorium en de 
wijzigingen daarin t.o.v. voorgaande jaren. 

Onderzoek 

Enkele onderdelen van ' J werkzaamheden wor¬ 
den belicht i.p.v. een volledige opsomming van alle 
activiteiten. 

Cholera 
In voorgaande jaren werd een uiterst reproduceer¬ 
baar model ontwikkeld voor Vibrio cholerae-'mfcc-
tie en immuniteit bij het konijn. De immunologischc 
analyse van de bescherming kwam reeds in 1986 
goed op gang door steun van het Praevcnticfonds. 
Zo kwam vast te staan dat afdoende bescherming 
tegen infectie met V.cholerae bij het konijn alleen 
kan worden opgeroepen door orale toediening van 
levende V.rAoferae-bacteriën en dat de bescher¬ 
ming geassocieerd is met IgA in de gal, gericht 
tegen het 0 antigeen van het agens. 

Echter is uit proeven met vrijwilligers geble¬ 
ken dat toediening van dergelijke orale kandidaat-
vaccins (bestaande uit niet-loxinc-produccrcndc 
levende V.cAo/erae-bactericn) toch bij een aantal 
vrijwilligers enigermate diarree veroorzaakt en dat 
deze kandidaat-vaccins derhalve vooralsnog niet 
als vaccin acceptabel zijn. Als alternatief werden 
in Australië de V.cholerae-gcncn die verantwoor¬ 
delijk zijn voor de produktic van het 0 antigeen, 
gekloneerd in een avirulcnt gemaakte Salmonella-
stam. Toediening van deze stam bij het konijn had 
echter nie' de gewenste bescherming tot gevolg, 
omdat Salmonella niet zozeer de lokale als wel de 
systcmischc afweer bleek te stimuleren. 

Een begin werd gemaakt met het omwikkelen 
van deficiënte mutanten van V.cholerae in de hoop 
een volstrekt avirulcntc maar wel immunogene 
mutant te vinden. 

Bordetella pertussis 
Doel van het onderzoek aan B.pertussis is de 
ontwikkeling van een a-cellulair vaccin. In dit ka¬ 
der is dr.F.R.Mooi enige tijd te gast geweest bij 
prof.S.Falkow van Stanford University (California, 
USA). Doel van het verblijf in Stanford was het 
construeren van goed gedefinieerde fimbria-mutan-
ten. Deze mutanten kunnen gebruikt worden om 
inzicht te krijgen in de functie van B.pertussh-üm-
briae en dus in hun waarde als component van een 
a-cellulair vaccin. In het laboratorium van 
prof.Falkow zijn technieken en plasmidcn ontwik¬ 
keld waarmee met hoge efficiëntie gerichte 
mutaties aangebracht kunnen worden in het 
genoom van B.pertussis. Tcincindc de gewenste 
mutanten te krijgen, werd eerst een mutatie aange¬ 
bracht in een gekloneerd fimbria-gcn door insertie 
van een kanamycine-resistentie-gen. Hei aldus 
geïnactiveerde fimbria-gcn werd vervolgens 
overgebracht naar plasmid pRTPl. Dit plasmid kan 
overgedragen worden (van E.colï) naar B.per¬ 
tussis, waar door homologe recombinatic het wild¬ 
type fimbria-gen vervangen wordt door het gemu¬ 
teerde gen. Er werden op deze wijze een aantal 
fimbria-mutanten geconstrueerd die in Nederland 
verder onderzocht zullen worden. De samenwer¬ 
king met de afdeling van prof.Falkow zal worden 
gecontinueerd en er zijn afspraken gemaakt over 
verdeling van taken en uitwisseling var. gegevens 
en mutanten. 

Gaschromatografie 
GC is een relatief nieuw hulpmiddel voor de dia¬ 
gnostiek van mycobacteriën en andere micro-orga¬ 
nismen van de bactcriële lipidcsamenstelling. In 
1987 is, naast de al bestaande GC-systcmcn waar¬ 
bij pyrolyse als monstervoorbercidingsstap wordt 
gebruikt, een GC-systecm in bedrijf gesteld waar¬ 
bij de monstervoorberciding op conventionele wij¬ 
ze plaatsvindt (d.w.z. via extractie van gemethy-
lecrdc vetzuren). Karakteristiek voor het pyrolysc-
systecm is de snelle inzetbaarheid, terwijl het con¬ 
ventionele systeem door toepassing van een ge¬ 
automatiseerde monstcrwisselaar met name een 
hoge analyse-capaciteit biedt en derhalve vooral 
voor batchgewijzc analyse kan worden ingezet. 

Beide systemen zijn gekoppeld met computer¬ 
systemen voor zowel analysebcsturing als gege¬ 
vensverwerking. Hierbij is veel aandacht besteed 
aan GLP-aspcctcn, bijv. een directe koppeling 
tussen periodieke systccm-kalibratie en de moge¬ 
lijkheid tot gebruik van geautomatiseerde spectru-
midentificatic, opslag van oorspronkelijke gege¬ 
vens, earmarking /an dalamodificatics. Met het 
oog op research-activiteiten is cen systeem van 
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statistische, grafische en database-routines voor¬ 
handen. 

Behalve voor de diagnostiek van mycobac-
terie-cultures en andersoortige bacteriën, zoals 
Legionella's en anaëroben, worden beide types 
GC-systemen ook op met diagnostiek verwante 
gebieden ingezet. Zo is in 1987 een begin gemaaki 
met een screening op het MIS-systeem van spu-
tummonsters van luchtweginfecties. Dit onderzoek 
richt zich vooral op de ontwikkeling van een snelle 
typering van TB-infecties. 

Eveneens op het MIS-systeem zullen in 1988 
de mogelijkheden worden onderzocht voor karak¬ 
terisering en/of diagnose van schimmels en schim¬ 
melinfecties. Met het Py-GC-systeem wordt onder¬ 
steuning verleend aan de isolatie, kwaliteitsbewak¬ 
ing er. karakterisering van mycobactericlc glyco-
Iipiden. 

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

Het onderzoek van het laboratorium richt zich als 
vanouds op de incidentie en preventie van infec¬ 
tieziekten, overgebracht door water en levensmid¬ 
delen. Kenmerkend is de breedte van dit taakge¬ 
bied, die tot uitdrukking komt in de veelheid van op¬ 
drachtgevers en van in- en externe contacten. 
Overleg en advisering leggen dan ook een groot be¬ 
slag op de tijd van de stafleden. Tengevolge van 
de afslankingsoperatie van de overheid, die ook het 
RIVM zwaar treft, bleek het niet mogelijk twee 
openstaande vacatures voor laboratoriummedewer¬ 
kers te vervullen. Wel was het laboratorium suc¬ 
cesvol in het vinden van externe fondsen, waar¬ 
mee projectmedewerkers konden worden aange¬ 
trokken. Per 31 december 1987 werden 5.2 
(formalic)plaatscn door projectmedewerkers be¬ 
zet, in vergelijking met de vaste bezetting (14,9 be¬ 
zette formatieplaatsen en twee vacatures) een 
groot aantal. In goed overleg werd voor de tijdelij¬ 
ke medewerkers gezocht naar werkruimte, terwijl 
ook de administratieve ondersteuning door tijdelij¬ 
ke krachten werd opgelost. Op langere termijn 
dreigen echter problemen te ontstaan ten aanzien 
van de continuïteit van de werkzaamheden, terwijl 
ook veel capaciteit verloren gaat door inwerken en 
taakoverdracht. Hel is derhalve dringend noodzake¬ 
lijk de in deze vorm aangevangen activiteiten cen 
meer permanent karakter te geven. 

Na een lange en intensieve voorbereiding ver¬ 
klaarde de directie zich in principe accoord met 
een nauwe samenwerking met het Keuringsinsti¬ 
tuut v.v. Waterleidiiigartikelen (KIWA) op het ge¬ 
bied van de watervirologie. In 1988 zal aan het lab¬ 
oratorium een afdeling Watervirologie worden toe¬ 
gevoegd, die vooralsnog bestaat uit 2,8 formatie¬ 
plaatsen. Twee medewerkers worden door het 
KIWA gedetacheerd, daarnaast zal één project¬ 
medewerker worden aangenomen, gefinancierd uit 
de additionele middelen ten behoeve van het MAP 
Milieu. Ook deze constructie draagt vooralsnog 
een tijdelijk karakter en zal, indien succesvol, per¬ 
manent dienen te worden. 

Epidemiologisch onderzoek 

In het verslagjaar werd een tiental patiëntensera 
ontvangen voor onderzoek op de mogelijke aan¬ 
wezigheid van botulinumtoxincn. In één serum 
werd botulinumtoxine type B aangetroffen. Het be¬ 
trof serum van eeen ca. 40 jaar oude man die na 
consumptie van "verdachte" leverworst sympto¬ 
men van botulisme ontwikkelde. De "verdachte" 
leverworst was door cen plaatselijke slager beicid 
en door de patiënt gedurende langere tijd buiten de 
koeling bewaard. Overigens werd in het verslag¬ 
jaar in 17 andere incidenten van vocdselinfectie of -
vergiftiging assistentie gevraagd voor onderzoek. 
Naar aanleiding daarvan werden 46 monsters fae¬ 
ces op voedsel ontvangen. Meer bijzonderheden 
over voedselinfecties of -vergiftigingen in 1987 in 
Nederland zullen worden gepubliceerd in het des¬ 
betreffende jaaroverzicht. 

Het onderzoek naar een mathematisch-cpi-
demiologisch model voor gastro-emeritis is in 
eerste instantie beperkt tot infecties veroorzaakt 
door Campylobacler jejuni. Het streven naar een 
goed model vormt een leidraad voor onderzoek 
naar voedselinfecties t.g.v. C.jejuni en speelt mo¬ 
menteel vooral een rol in het stellen van onderzoek¬ 
sprioriteiten. Onweerlegbaar duidelijk worden de 
"gaten" in de kennis omtrent voedselinfecties door 
C.jejuni, naast de vaak onvolledige, zeer globale en 
veelal op schattingen gebaseerde feiten. Een en 
ander heeft geleid tot het geven van grote prioriteit 
binnen het onderzoeksprogramma aan studies naar 
betrouwbare incidenticgegevens van voedselinfec¬ 
ties door C.jejuni bij de mens en hel kwantitatief 
bepalen van hel besmettingsnivcau van dier, voed¬ 
sel, water etc. met C.jejuni. 

Teneinde meer betrouwbare gegevens te 
verkrijgen over incidentie en oorzaken van gastro¬ 
enteritis in de ncdcrlandsc bcvoling werd een pcil-
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stationonderzoek opgezet in samenwerking met de 
GG en GD's van Amsterdam en Helmond en de 
Streeklaboratoria van Amsterdam en Eindhoven. 
Door een aantal huisartsen worden alle patiënten 
ondervraagd die zich melden met klachten van gas-
tro-enteritis. Tevens wordt aan hen gevraagd een 
faecesmonster in te zenden aan het Strecklaborato-
rium; een deel van de faecesmonsters wordt aan¬ 
vullend onderzocht in het RIVM. In 1987 werd 
onderzocht op Salmonella (4-10% positief), Shigel-
la (1-3% positief), Campylobacter (16-20% posi¬ 
tief) en darmparasieten (3-7% positief, met name 
Giardia). Begin 1988 zullen de laboratorium-
gegevens in samenhang met het enquêtemateriaal 
worden geanalyseerd; het onderzoek in 1988 richt 
zich, naast het vaste pakket (Salmonella, Shigella, 
Campylobacter), op gastro-enteritis veroorzakende 
virussen (ELISA, kweek en electronenmicro-
scopie). 

In samenwerking met dr.SJ'ena (AcZirken-
huis Leiden) werd onderzoek uitgevoerd naar de 
rol van Campylobacter pylori bij maagklachten. 
Een in het laboratorium ontwikkelde ELISA om 
antistoffen aan te tonen in serum werd vergeleken 
met een immuno-blotting, een histologische kleur¬ 
ing en een kweekmethode. Ten opzichte van de 
kweekmethode gaf de ELISA een specificiteit van 
96% en een gevoeligheid van 93%, en was be¬ 
trouwbaarder dan de overige indirecte methoden. 

Preventie 

Naar aanleiding van de opnieuw actueel geworden 
belangstelling omtrent Listeria monocytogenes ;~ 
voedingsmiddelen, werd in het verslagjaar veel 
aandacht besteed aan de ecologische aspecti 
van deze kiem in voedingsmiddelen. Hieruit blees 
o.a. dat L.monocytogenes in staat is zich te ont¬ 
wikkelen in een milieu met een pH tussen 5 en 9. 
Bij pH 4 en lager of pH 10 en hoger vindt afster-
ving plaats. Bij pH 7 bleek L.monocytogenc te kun¬ 
nen groeien in een milieu met 5% zout; bij lü% 
zout of meer vond geen groei plaats. Eveneens bij 
een pH 7 kon L.monocytogenes zich vermeerderen 
in een milieu met 40% sacharose (aw = 0,94) doch 
niet in een milieu met 40% glucose (a w = 0,91). 

De groei van L.monocytogenes bij 5 °C in 
melk vertoonde enige bijzondere aspecten. Wan¬ 
neer L.monocytogenes door cen natuurlijke besmet¬ 
ting (via een ontstoken uier) in rauwe melk aan¬ 
wezig was, bleek de kiem zich gemakkelijk bij 
5 °C te kunnen vermeerderen: meer dan twee deci¬ 
malen in vier dagen. Wanncci echter dezelfde 
stam via een kunstmatige besmetting in rauwe of 

gepasteuriseerde melk gebracht werd, was er na 
drie dagen nog geen significante toename waar¬ 
neembaar. 

Hittc-resistcntie-expcrimentcn met kunstmatig 
besmette gehaktballen gaven een indicatie dat 
L.monocytogenes bij een verhitting tot 74 °C in de 
kem ca. 5 a 6 decimalen wordt gereduceerd. Dit 
lijkt minder dan de reductie van L.monocytogenes 
tijdens de pasteurisatie van melk. Verder onder¬ 
zoek met betrekking tot de hittc-rcsistcntic van 
L.monocy'togenes in vlees wordt uitgevoerd. 

Huishoudelijk invriezen van kunstmatig be¬ 
smet materiaal bleek effect te hebben op het aan¬ 
tal L.monocytogenes. 

De hittc-resistentie van L.monocytogenes tij¬ 
dens de pasteurisatie van melk is een bijzonder 
onderwerp van studie. Onderzoekingen in het voor¬ 
gaande jaar toonden aan, dat L.monocytogenes nor¬ 
maliter de pasteurisatie van melk niet overleeft. 
Publikaties uit de Verenigde Staten suggereerden 
dat L.monocytogenes in natuurlijke omstandighe¬ 
den, d.w.z. via een ontstoken uier in de melk te¬ 
rechtgekomen en derhalve ingekapseld in leuco-
cyten, resistentcr is en de normale pasteurisatie 
van melk zou kunnen overleven. Deze resultaten 
waren verkregen met kunstmatig in leucocyten 
ingesloten listeria's. In de loop van het verslagjaar 
werd een koe met uid ontsteking door L.mono¬ 
cytogenes aangekocht. Daardoor werd de moge¬ 
lijkheid verkregen melk te verzamelen met langs 
natuurlijke weg in leucocyten opgesloten L.mono¬ 
cytogenes. Voorlopige experimenten met melk van 
dezf. W bevestigden dat L.monocytogenes onder 
oeze oi..r*ar.diphcd>n inderdaad r~sistcntcr is dan 
wanneer ('e l..jr. vrii jLSUspcndccrd in de melk 
voorkomt. Of daarbij ook een overleving van het 
normale pasteu* 'saticj:. '••. zou kunnen plaatsvi.' 
'en, dier' c^tn-vel neg nader onderzocht te wor-
-"n. A-,. hei einde van net verslagjaar diende de 
kco nain?lijk "droog" gezet te worden i.v.m. een in 
het begin van 1988 te verwachten kalf. 

Aan het einde van het verslagjaar kwamen er 
uit diverse landen berichten over het vóórkomen 
vaT L.monocytogenes in zachte kazen. Een en 
anc!;r was ook reeds in 1986 door ons en andere 
onderzoekers vastgesteld. De recente publikaties 
over L.monocytogenes in zachte kazen leidden tot 
cen survcy-onderzock t.b.v. de Hoofdinspectie Le¬ 
vensmiddelen en de Rijkskeuringsdicnst van Wa¬ 
ren, waarmee de resultaten uit andere landen kon¬ 
den worden bevestigd. 

Door de amerikaanse FDA wordt geöist dat 
verse cnampignons niet luchtdicht worden verpakt 
teneinde produktie van botulinum-toxine te voor¬ 
komen. Naar aanleiding hiervan werd in samen-

85 



DEEL II: VERSLAGEN 

werking tnet het Sprenger Instituut een onderzoek 
verricht naar de besmetting van in Nederland 
geproduceerde champignons. De kiem kon niet 
worden aangetoond, dit in tegenstelling tot de liter¬ 
atuurgegevens over in Amerika geproduceerde 
champignons. De besmetting van ncderlandse 
champignons met overige sporevormende micro¬ 
organismen bleek eveneens laag te zijn. Waar¬ 
schijnlijk is de wijze van produceren hier debet 
aan. 

Er werd gestart met een onderzoek naar het 
vóórkomen van C.botulinum in intensieve viskwe-
kcrijen. De kiem werd massaai aangetroffen in bo-
dcmslib van forellen-kweckvijvers (> 100 C.bol-
tulinum type E/g) en werd tevens aangetroffen in 
kweekvijvers voor meerval en paling, zij het in 
lagere aantallen. Opmerkelijk was het massale 
gebruik van antibiotica bij de intensieve teelt van 
vissen. De invloed hiervan op resistentie van 
(mens-pathogene) bacteriën zal in het volgende 
jaar nader worden onderzocht. 

In het verslagjaar bestond wec'crom veel aan¬ 
dacht voor de aanwezigheid en de bei <enis van 
Acromonas-bacteriën in drinkwater. De gegevens 
van een inventariserend onderzoek op 21 drink wa¬ 
terpompstations, dat werd uitgevoerd in samen¬ 
werking met veertien drinkwaterlaboratoria, wer¬ 
den statistisch bewerkt en gerapporteerd. Ook 
werd het effect van koper in monsters drinkwater 
uit binneninstallatics op Acromonas-kicmci en (zij 
het in mindere mate) op andere micro-organismen 
uitvoerig onderzocht. Dit onderzoek leidde tot een 
aanbeveling voor conservering van monsters uit 
binneninstallatics met EDTA, die inmiddels door 
het Nederlands Normalisatie Instituut is overge¬ 
nomen. Op grond van de aldus verkregen gege¬ 
vens werden adviezen verstrekt aan DGM betref¬ 
fende normstelling voor Acromonas in drinkwater. 
In samenwerking met de Slrccklaboratoria voor de 
Volksgezondheid en het laboratorium voor Bacte¬ 
riologie werd onderzoek uitgevoerd naar het voor¬ 
komen van Acromonas in faeces van patiënten 
rr "hec. De voorlopige resultaten wijzen er 
o], rtcromonas in . Nederland geen belangrijke 
veroorzaker van gastro-entcritis is. 

Ten behoeve van een tweetal symposia werd 
de (buitenlandse) informatie samengevat over het 
verband tussen faccalc besmetting van zwemwa¬ 
ter en het voorkomen van ziekteverschijnselen bij 
zwemmers. Hieruit werd geconcludeerd dat de 
huidige ncderlandse zwemwaternormen niet uit¬ 
sluiten dat zwemmers milde verschijnselen van 
gastro-entcritis krijgen, waarschijnlijk van virale 
aard. pc normstelling voor zwemwater ten aanzien 
v,-'n virussen vormt derhalve een belangrijk puni 

van onderzoek. In samenwerking met het KIWA 
te Nicuwcgcin (mw.ir.M.van Olphen) werd het 
effect van lozing van al dan niet gechloord se¬ 
cundair effluent op de kwaliteit van ontvangend 
water bestudeerd. Ook werd het onderzoek naar 
bactcriofagen als virusmodel voortgezet, waarbij 
vooral aandacht werd besteed aan de mogelijke 
vermeerdering van F-specifieke RNA-fagen in het 
milieu. Geconcludeerd werd dat vermeerdering 
alleen mogelijk is na recente faecale besmetting, 
zodat aanwezigheid van deze fagen waarschijnlijk 
duidt op rioolwater(effluent)-verontreiniging. 

In samenwerking met de Nederlandse Philips 
Bedrijven (drs.C.E.E.Meulcmans) en het centrum 
voor Wiskundige Methoden (irJ.Koster) is een 
onderzoek aangevangen naar de mathematische 
beschrijving van desinfectie met UV-straling uit 
hoge-druk-lampen, die een polychromatische stra¬ 
ling uitzenden. Dit onderzoek is een voorbereiding 
op een praktijkonderzoek naar UV-desinfectie van 
secundair effluent, dat zal worden uitgevoerd met 
de TU Delft (dr.ir.Th J.Nieuwstad). 

Het onderzoek in circulatiebadcn richtte zich 
op een evaluatie van de waarde van Pseudomonas 
aeruginoasa als maatstaf voor de bacteriologische 
kwal;'eit van warm zwemwater. Ook werd in 
samenwerking met de LU Wageningen (ir.B. 
Bcthc) een onderzoek in hydro-therapicbaden aan¬ 
gevangen. Bij een schriftelijke enquête werden ge¬ 
gevens ontvangen van ruim vijfhonderd baden. 
Een uitgebreid onderzoek naar de waterkwaliteit in 
een aantal soorten baden (vlinderbaden, loop-
baden, oefenbaden) is in uitvoering. 

De microbiologische aspecten van ocvcrfil-
tratie als bereidingsproces van drinkwater werden 
onderzocht, wederom in samenwerking met het 
KIWA. Duidelijk werd dat zelfs zeer k<" . . erblijf-
tijden in de bodem al voldoende zijn . tr H t zwaar 
besmette rivierwater te reinigen tot a -. "]i,robiolo-
gisch zeer goede kwaliteit. 

Referentie en methodiekontwikkeling 

Ten behoeve van het epidemiologisch onderzoek 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van diagnosti¬ 
sche methoden. In het verslagjaar werd veel aan¬ 
dacht besteed aan de ontwikkeling van DNA-
probes voor dit doel. Dit zijn zeer specifr 'c DNA-
fragmcnlen, met behulp waarva.. de aanwezigheid 
van bepaalde micro-organismen op snelle en be¬ 
trouwbare wijze kan worden aangetoond. Deze 
micro-organismen worden gekenmerkt door het 
bezit van genen, coderend voor viru! c-factoren 
zoals loxinen. 
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Ter illustratie kan het volgende voorbeeld 
dienen. Voor de detectie van Clostridium botu-
linum is de muistest nog steeds noodzakelijk. Om 
als alternatief de kiem te kunnen aantonen met 
DNA-hybridisatie is het noodzakelijk de base-vol¬ 
gorde van het toxine-gen te kennen. Uitgaande van 
de bekende aminozuurvolgorde van het C.botu-
/inum-toxine type B werd een mengsel van korte, 
synthetische probes bereid, dat werd gebruikt om 
E.coli-stammen te selecteren waarin een deel van 
het gen geclonecrd was. De base-volgorde van dit 
gen is nu gedeeltelijk opgehelderd, zodat een ge¬ 
schikte probe kon worden bereid. Op dezelfde 
wijze werd de base-volgorde van het Clostridium 
per/Wrtge/u-entcrotoxine-gen voor ca. 90% opge-
helder. In samenwerking met PHLC, Londen 
(dr.R.GiIbert) zal nu de aanwezigheid van dit gen 
bij C.perfringens-kicmen uit een goed beschreven 
collectie worden nagegaan. 

Als alternatief voor de zeer bewerkelijke 
kweek- en typeringsmethode van Listeria monocy-
togenes werd gewerkt ftyi ce;. DtiA-probe die is 
afgeleid van het gen dat codeert voor een factor 
die een vertraagde overgevoeligheidsreactie 
veroorzaakt, die karakteristiek is voor pathogene 
Listcria-stammcn. Aangetoond kon worden dat 
nagenoeg alle (> %%) L.monocytogcnes-kicmcn 
met deze TWk-probe gedetecteerd kunnen *w 
den. De prche reageert i:' r.s aan L.viono-
cytogencs verwante stammen. 

Synthetische oli^o-nuclcotidcn werden ge¬ 
bruikt om entcropathogene Staphylococcus aureus 
te detecteren. Het bleek dat het gen dat voor 
enterotoxine B codeert, goed geconserveerd is, 
doch dat het toxine-C-gcn meer variabele delen 
kent. Verder werd duidelijk dat bij S.aureus het 
toxine-gen onder gunstige omstandigheden altijd 
tot expressie komt. Derhalve kunnen grote aan¬ 
tallen S.aKrMcr-kiemen met behulp van koloniehy-
bndisatie op snelic wijze worden getest op poten¬ 
tiële entcrotoxineproduktic. 

Eerder ontwikkelde immunologischc metho¬ 
den (RLISA) werden in de praktijk geëvalueerd. 
De ELISA voor C.perfringens<v\\vcolo\mc in fae¬ 
ces bleek goed te voldoen; in 224 monsters faeces 
van patiënten met gastro-entcritis werd het toxinc 
7 maal (3,1%) aangetoond en wel in hoeveelheden 
van 3-6000 |ig/g. Van 6 monsters kon geen uilslag 
worden gegeven omdat toegevoegd (standaard)-
loxinc werd geïnactiveerd. 

Ten behoeve van het microbiologische walcr-
onderzock werd gewerkt aan referentiematerialen 
met de teststammen WR1 Eschcrichia coli en 
WR3 Enterobacter cloacae. Hiertoe werd steriele 
melk besmet met een van deze stammen en vervol¬ 

gens gesproeidroogd. Het aldus verkregen hoog-
besmette melkpoeder werd vervolgens gemengd 
met onbesmet melkpoeder tot cen besmettings-
nivcau van ca. 2000 cfu/g. Met dit laatste poeder 
werden gelatine-capsules gevuld, de laatste stap in 
de bereiding van de referentiematerialen. Met deze 
referentiematerialen is een ringonderzock op inter¬ 
nationaal niveau (met 39 EEG-laboratoria) en op 
nationaal niveau (met 37 ncdcrlandse laboratoria) 
gehouden. Verdere ontwikkeling van de referentie¬ 
materialen is nodig, voo r i ' wat betreft de homoge¬ 
niteit en de stabiliteit van de materialen. Hierbij zal 
ook aandacht worden besteed aan gevriesdroogde 
materialen. 

Het reeds voor het lcvensmiddelcnondcrzock 
ontwikkeld Salmonella-referenticmonstcr werd ge¬ 
test in een ringonderzock op internationaal (met 36 
EEG-laboratoria) en nationaal niveau (met de 
Rijkskcuringsdienst van Waren). Verder werd een 
aantal stammen (voornamelijk Entcrobactcria-
ccae) gesproeidroogd. Deze stammen zullen ge¬ 
bruikt worden voor de ontwikkeling van cen 
"bcgclcidingsflora"-monster (bestaande uit stam¬ 
men die de isolatie van Salmonella kunnen beïn¬ 
vloeden) en een Entcrobacteriaceae-monslcr. 

Een kwantitatieve bepalingsmethode voor iso¬ 
latie van Campylobacter-kicmcn uit water met 
bcir iv» van membraanfiltratie werd uitgetest. Er 
zijn nog problemen ten aanzien van de opbrengst 
(waarschijnlijk passeert een deel van de bacteriën 
een 0,45 i»m membraan) en het zwermen van 
kolonies. Momenteel is nog slechts een semi-kwan-
titatieve methode beschikbaar. 

In samenwerking met LU-Wageningen en RU-
Lciden werd de immunodominante structuur opge¬ 
helderd van de polysacchariden die door species 
van de genera Pcnicillium en Aspcrgillus worden 
geproduceerd. Gesynthetiseerde epitopen bleken 
goed bruikbaar te zijn om de betrouwbaarheid van 
de immunologisrhc bepaling van deze polysacch,iri-
den d.m.v. specifieke inhibitie te vergroten. Een 
octrooi, waarin deze werkwijze wordt bcwMrcvcn, 
is aangevraagd. 

LI 

Laboratorium voor 
Parasitologie en Mycologie (LPM) 
H.W.B.Engel 

De opbouw van het laboratorium - dal nu beslaat 
uit drie afdelingen voor diagnostisch en epidemiolo¬ 
gisch onderzoek (parasilologic, myco'ogic en proef-
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dierbacteriologie) en twee ondersteunende afdelin¬ 
gen (antigeenanalyse en mechanismenonder/ock) -
voldoet goed. Met een minimum aan mankrachi, in¬ 
ventaris en ruimte worden goede resultaten bereikt 
die eveneens leiden tot toenemende internationale 
samenwerking en verzoeken om stageplaatsen. 
Vooral voor het laatste is selectie noodzakelijk ge¬ 
bleken. Een en ander werd extra bemoeilijkt door 
een nieuwe voorlopige huisvesting van het labora¬ 
torium in niet aangepaste, te kleine ruimten in ge¬ 
bouw S Ie verdieping, dit in afwachting van de de¬ 
finitieve huisvesting op de 4e verdieping van 
gebouw V. Door wisselende inzichten bij c'c ont¬ 
werpers en striktere toepassing van eisen m.b.t. 
arbeidsomstandigheden en veiligheid mocsicn plan¬ 
nen herhaalde malen geheel herzien worden, het¬ 
geen de capaciteitsproblemen in het laboratorium 
accentueerde. Pogingen om door middel van het 
beschikbare geautomatiseerde programma voor pa¬ 
tiëntenadministratie capaciteit vrij te maken misluk¬ 
ten, omdat het ontworpen programma te star en 
nogal gebruikersonvriendelijk is gebleken. Een deel 
van de administratie wordt daarom weer handma¬ 
tig gedaan. In samenwerking met andere diagnos¬ 
tische laboratoria van het instituut wordt gezocht 
naar een beter programma voor gezamenlijk ge¬ 
bruik. 

In het afgelopen jaar zijn twee apart vermel¬ 
denswaardige projecten van start gegaan: hel on¬ 
derzoek naar de mogelijkheden tot preventie van 
congenitale toxoplasmose (TIP-ondcrzock), waar¬ 
over in dit verslag meer details worden gegeven, 
en het infccticziektcn-survcillancc-ondcrzock. In 
het laatste wordt, door diverse laboratoria van hel 
instituut en de Strccklaboraloria voor de Volksge¬ 
zondheid, samengewerkt aan een meldingssysteem 
van isolaties van verwekkers van infectieziekten. 
De informatie wordt gebundeld, waar nodig gekop¬ 
peld aan typeringen, voorzien van commentaar en 
vervolgens binnen een weck gedistribueerd. De 
bedoeling is uitbraken van infectieziekten snel ie 
kunnen signaleren en een overzicht te veikrijgen 
van trends in het vóórkomen van bepaalde palho-
gene micro-organismen in de loop van de lijd. 

Anübiolicum-re.siduen 

Door aanpassing van de voor/.uivcring (cxlra invoe¬ 
ging van ioncnwissclaar) en dcrivaliscring (wegla¬ 
ten van diclhylaminc als katalysator bij acylcring) 
is een sterke verbetering verkregen bij hel gas-
cti malografisch onderzoek naar residuen van sul-
fonamiden. Hel is nu mogelijk om sulfanilamidc op 
hel 0,1 ppm niveau en enkele andere sulfonamidcn 

nog layer in varkensvlees aan te tonen. Zodra de 
methode ook voor andere vleessoorten geschikt is 
gemaakt, zal het onderzoek voor verdere validatie 
worden o\ergedragen aan anderen. Ook het micro¬ 
biologisch residu-onderzoek zal in de loop van 
1988 door anderen worden overgenomen omdat 
het niet meer in het onderzoekpakket van het labo¬ 
ratorium past. Met het laboratorium voor Che¬ 
motherapie werd hierover overeenstemming be¬ 
reikt. 

Het surveillance-programma ten behoeve van 
de Veterinaire Hoofdinspectie werd volgens plan 
u:'.gevoerd. Op een enkele dubieuze bevinding na 
werden in de ca. É40G monsters vlees geen aanwij¬ 
zingen gevonden voor residuen van bacterie-
remmende stoffen. In samenwerking met het 
RIILT te Wageningen werd een microbiologische 
screcningstest verder gevalideerd. De test, ontwik¬ 
keld door drJ.F.M.Nouws uit Nijmegen, is inmid¬ 
dels onder de naam "nieuwe nederlandsc niertest" 
(NNNT) in de Vlccskeuringswct opgenomen in 
plaats van de oude Micrococcus-luteus-tcst. 

Vleeskeuring 

Het literatuuronderzoek naar de bctckcni« "an 
vlees als bron van micro-organismen met zoöno-
tischc betekenis ondervond problemen ten gevolge 
van gebrek aa capaciteit. MwJ.M.Bos (Bureau 
Kwaliteitsbeheer) kon door de hoge prioriteit van 
het AIDS-onderzock het werk halverwege het 
jaar niet meer voortzetten. Toch zijn in samen¬ 
werking met het laboratorium voor Bacteriologie 
dit jaar de overzichten van sarcosporidicn en my-
cobactcricn verschenen. 

Mycologie 

De vraag naar gebruik van de weliswaar nog be¬ 
perkte mogelijkheden voor .sc.udiagnostick neemt 
toe. Terwijl aan het begin van het jaar hel aantal 
inzendingen tot een kleine 20 beperkt bleef, was dit 
in het vierde kwartaal gestegen naar 90. Vooral 
blijkt er behoefte te bestaan aan snelle diagnostiek 
van invasieve aspcrgillosc. Alle aandacht is dan 
ook gegaan naar de verbetering van hel mui/.cn-
modcl van deze aandoening en het vergroten van 
de gevoeligheid van de ELISA voor anligccn-
dctcctic. In het inhalalicmodcl bij muizen bleek dal 
herhaalde toediening van cortison bij een aantal 
dieren zorgde voor verspreiding van schimmcldc-
Icn vanuil de longen naar o.a. hersenen en nieren. 
Bij eenmalige corlison-bchandcling bleef de infec-
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tie lot de longen beperkt. Rond de 10c a 12c dag 
na infectie bleek het mogelijk bij herhaalde corti-
son-bchandeling bij sommige dieren vrij-circule-
rend antigeen aan te tonen. De specificiteit kon 
worden aangetoond door remming met een oligo-
meer van l-5|JD-galactofuranose, een methode ont¬ 
wikkeld door dr.S.H.W.Notennans (LWL). Toe¬ 
passing van deze ELISA op enkele humane sera, 
die volgens engelse onderzoekers antigeen zouden 
moeten bevatten, leverde teleurstellende resultaten 
op. Getracht wordt nu om, door verdere zuivering 
van antistoffen met behulp van kolommen met 
gezuiverd polysaccharidc-antigeen en toepassing 
van deze antistoffen in de ELISA, het systeem ge¬ 
voeliger te maken. Grote problemen werden ech¬ 
ter ondervonden van de slechte reproduceerbaar¬ 
heid van de test door wisselende hechtingseigen-
schappen van de microtiterplaten. Daarnaast kan 
niet worden uitgesloten dat in ons svstcem andere 
antigenen worden aangetoond dan in het engelse. 

Tijdens de bereiding van antistoffen tegen 
Afumigatus Dieken de meeste konijnen daartegen 
reeds een leef tijdsafhankelijk antistofnivcau te be¬ 
zitten. In overeenstemming met de vondst van anti¬ 
stoffen tegen allerlei schimmels bij gezonde men¬ 
sen (dr.S.H.W.Notermans) konden deze ook bij 
konijnen vrij snel na de geboorte in toenemende 
mate worden aangetoond. Door middel van isola-
tor-experimenten is aannemelijk gemaakt dat het 
voer een antigeenbron zou kunnen zijn. De betref¬ 
fende antigenen konden dan ook in ruime male in 
het voer worden aangetoond. In samenwerking 
met de GG en GD te Amsterdam (drJ.H.van Wij¬ 
nen) en LWL is een start gemaakt met onderzoek 
naar het vóórkomen van antistoffen tegen verschil¬ 
lende schimmels bij bewoners van huizen met en 
zonder schimmelproblemen. Door de grote aan¬ 
dacht voor het aspergillus-ondcrzoek en het toene¬ 
mend aantal onderzoekingen op aanvraag werd 
vrijwel geen aandacht besteed aan de diagnostick-
verbetcring van candidosc. cryptococcosc en histo-
plasmose. 

Filariën-onderzoek 

De muggenkweck loopt nu voortreffelijk. Van tijd 
tot tijd zijn er kleine problemen. Gezien de inmid¬ 
dels opgedane ervaring kan men deze nu hanteren 
fn sneller oplossen. 

De inteelt-Mastomysstam uit Gicsscn (Duits¬ 
land) werd gesaneerd. Reden van saneren was Je 
in de stam heersende infectie met Pasieurella 
pnewnolropica. De reden voor het gebruik van 
deze stam is 1) inteelt 2) grote gevoeligheid voor 
filaria Brugia malayi. 

De Mastomysstam van het REPGO (Rijswijk) 
is maag gevoelig voor infectie met B.malayi d.w.z. 
het duurt tweemaal zo lang als normaal vóór de 
dieren een microfilaraemie vertonen. Een aantal 
dieren vertoont in het geheel geen circulerende 
microfilariën. Wel is gevonden dat deze dieren vol¬ 
wassen wormen bij zich dragen. De amicrofila-
raemic kan betekenen dat de REPGO-Mastomys 
een meer actieve immuunrespons ontwikkelen dan 
de Giessen-Mastomys. Dit is in onderzoek. 

Er werden enkele /•nu/r/iM(naakte)-rattcn geïn¬ 
fecteerd. Deze hebben een microfilaraemie die 
hoog genoeg is om muggen te infecteren. Na en¬ 
kele rnu/r/w-mug-passages zullen PVG-ratten, met 
een normaal immuunsysteem, worden geïnfec¬ 
teerd. Doel is a) conditioneren van de B.malayi aan 
het rattemodel, b) toetsen van de mogelijkheid van 
gebruik naakte rat voor het aanhouden van de 
cyclus. 

In samenwerking met het Zeehondencentrum 
in Pieterburen werden uit zeehonden de filaria 
Dipetalonema spirocauda geïsoleerd. Deze houden 
zich voornamelijk op in het hart en de arteria pul-
monalis. Van deze fllariën is antigeen bereid dat nu 
wordt getoetst voor mogelijk gebruik in de humane 
immunodiagnostiek. 

Toxocara cards Viscerate Larva Migrans Syndroom 
(VLMS) 

De histopathologie van twee muizestammen werd 
bestudeerd. Op verschillende tijden na infectie met 
1000 infectieuze eieren werden de aantallen larven 
in lever, longen en hersenen bepaald. Na migratie 
door lever en longen is reeds 7 dagen na infectie 
het merendeel van de larven in de hersenen. Pas¬ 
sage van de larven door lever en longen is aanlei¬ 
ding tot het vormen van granulomcn. Ontsteking in 
de longen, en in mindere mate in de lever, is van 
langdurige aard (90 dagen is de observatieperio¬ 
de). In de longen bevinden zich zeer veel cosino-
ficle granulocyten, macrofagen en plasmaccllen. In 
de bronchiolen zijn veel actieve slijmbckerccllen. 

In september is een project gestart met de 
GG en GD, afdeling Jeugdzorg, Den Haag naar 
het voerkomen van infectie met T.canis bij 
kinderen van basisscholen. Doel is de incidentie in 
'."n normale populatie kinderen vast te stellen. 
Eveneens wordt het aantal cosinofiele granulocten 
geteld en het totaal-IjE bepaald. Een dergelijk 
onderzoek zal worden uitgevoerd met een aantal 
(minimaal 200) kinderen die zich voor onderzoek 
aanmelden bij de afdeling Longziekten van het 
Sophia Kinderziekenhuis. Doel van deze ondcr-
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zoeken is het toetsen van de hypothese dal infectie 
met T.canis vaker wordt gezien bij patientjes met 
allergische aandoeningen van de adcmhalingsorga-
ncn dan bij andere kinderen. Aanleiding tot dit 
onderzoek is de overeenkomst in symptomen bij 
chronische aspecifieke respiratoire allergie 
(CARA) en T.canis-infectie (visccralc larva ini-
grans syndroom) (VLMS) bij de mens, i.e. 1) cosi-
nofilie, 2) verhoogd IgE, 3) afwijkingen aan de 
ademhalingsorganen. Ook de door 'Tidcrc onder¬ 
zoekers beschreven waarnemingen met patiënten 
en de histopathologischc waarnemingen in het 
proefdiermodel stimuleren het onderzoek naar een 
mogelijke relatie. In samenwerking met Veteri¬ 
naire Farmakologie (Utrecht) wordt een methode 
ontwikkeld om in het proefdiermodel de hypencac-
tivitcit van respiratoire organen te meten tijdens 
(actieve) infectie met T.canis. 

Trizhinen 

Er is een aantal antigene componenten uit „picrlar-
ven van de nematodc Trichinella spiralis gekarak¬ 
teriseerd. Antigenen die geschikt leken voor de 
detectie van anti-7*-j/?jra//.?-antistoiïcn in geïnfec¬ 
teerde organismen werden partieel gezuiverd. Hier¬ 
tegen zijn monoclonalc antistoffen geproduceerd. 
Deze zullen gebruikt worden voor immuno-affini-
tcitszuivcring van de antigenen. 

In het kader van hel epidemiologisch onder¬ 
zoek naar T.spiralis-Medics bij mens cu dier 
werd een groot antal (114400) varkens scrologisch 
onderzocht in samenwerking met de Veterinaire 
Hoofdinspectie, de regionale Veterinaire Inspecties 
en de R.V.V. Kring Oss. In het bijzonder werd aan¬ 
dacht besteed aan 10000 varkens waarvan ook 
digestic-onderzoek van vlees werd verricht. Er 
werden geen parasieten aangetroffen, terwijl in 
een klein percentage aanwijzingen bestonden voor 
contact met T.spiralis. Hiermee werd de waarde 
van het survcillancc-ondcr/.ock onder slachtvar-
kens in Nederland nog eens onderstreept. Voor 
relatief weinig geld kan op correcte wijze de vin¬ 
ger aan de pols gehouden worden inzake het vóór¬ 
komen van trichincn bij varkens. 

Tevens werd aandacht besteed aan onder¬ 
zoek van ongeveer 15(K) zogenoemde scharrel var¬ 
kens. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat 
deze varkens in hogere mate geïnfecteerd zijn met 
trichincn en/of toxoplasma dan normale mest-
varkens. Een en ander heefl ongetwijfeld te maken 
met het feit dat "scharrclviukcns" niet echt schar¬ 
relen. 

Toxoplasma 

In een proefdiermodel (NIH- en BALB-c-muizen) 
werd aangetoond dat steriele immuniteit tegen 
toxoplasma-infecties kan worden opgewekt d.m.v. 
een medicamenteus onderbroken infectie met een 
virulcntc toxoplasma-stam. Drie maanden na de 
inductie lijkt de immunisatie verlorr i te zijn ge¬ 
gaan. Deze immuniteit is niet te continueren met 
behulp van immunisatie met toxoplasma-antigeen 
en/of Freund-adjuvans. Dieren die een challenge-
infectie overleefden bleken ook geruime tijd nadien 
nog immuun voor een tweede challenge. Dit laat¬ 
ste bleek te berusten op ^jn pre-immunitcit. Thans 
wordt gewerkt aan het overspuiten van de aldus 
verkregen immuniteit in recipiënt-dieren. 

Uitvoerig werd aandacht besteed aan de 
nadere karakterisering van wat oorspronkelijk pro¬ 
tein binding factor (PBF) werd genoemd. Het 
bleek dat toxoplasma-antigcencomponeatcn ook 
spontaan binden aan niet geactiveerde sepharose 
4B en andere inerte dragers, ondanks voorcoating 
met BSA. Doordat vóórincubatic met BSA de PBF-
activitcit niet beïnvloedt, lijkt een en ander vol¬ 
strekt aspecifiek. Het verdwijnen van PBF-activi-
teit door incubatie bij kamertemperatuur kon wor¬ 
den voorkomen door toevoegen van protcasc-rem-
mendc enzymen. Nader onderzoek naar deze 
toxoplasma-antigccncomponcntcn werd gestopt. 
De aandacht richt zich thans op karakterisering 
van toxoplasma-antigenen aanwezig in zogenaamd 
exo-antigecn. Toxoplasma's in medium of op een 
ccllijn produceren antigenen die een zrkcre vcr-
wantscha, veru,nen aan wat i; )it PBF werd 
gcr >emd. Van bijzondere interesse daarbij is een 
30 KD antigcen dat gcscccrnecrd lijkt te worden 
door de parasiet in tegenstelling tot vergelijkbare 
30 KD anthencr' •'! de literatuur die als membraan-
component worden beschreven. Tegen dit anti¬ 
gcen is zowel een monoc.onaal als cen monovalcnt 
(polyclonaal) kcr..'> c-antiscrum bereid. 

Uitvoerig is a»ndacht beleed aan een in vitro 
aan te houden his;ocytcn-ccllijn U937. Door be¬ 
handeling met phorbol-mcristaat-acctaat (PMA) 
krijgen deze cellen macofaag-cigcnschappcn. 
Daarna werden ze gi -fcctccrd met promastigotcn 
van Icishmania of met nict-acticf penetrerende 
toxoplasma's afkomstig van een ccllijn. Bestudeerd 
wordt hoc lang de parasieten in dergelijke cellen 
intracellulair aanwezig blijven en zich vermenig¬ 
vuldigen (amastigotc respectievelijk gcfagocylccr-
dc levende toxoplasma's). 

Tijd is besteed aan de initiële opzet van een 
eenvoudig wiskundig model voor de risicoschatting 
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van het oplopen van een toxoplasma-infcctie, aan 
de hand van eerder in Nederland gepubliceerde 
gegevens over seroprevalentie bij de mens. Uit het 
onderzoek is gebleken dat, in tegenstelling tot de 
algemeen gangbare ideeën, met toxoplasma geïn¬ 
fecteerde mensen niet levenslang seropositief blij¬ 
ven. Zonder herinfectic zal ongeveer 20% van de¬ 
ze populatie in een periode van 10 jjar weer 
seronegatief worden. Hierdoor komen dr normale 
infectierisico's voor de verschillende leeftijdscate¬ 
gorieën anders uit dan tot nu toe werd veronder¬ 
steld. 

Uitvoerig werd onderzoek verricht naar de 
bruikbaarheid van filtreerpapier voor het verrichten 
van serodiagnostisch toxoplasma-onderzoek. Het is 
gebleken dat bij bewaren van filtreerpapiertjes 
onder verschillende omstandigheden de specifieke 
anti-toxoplasma IgG-wnarde in cen onbepaald aan¬ 
tal monsters zeer snel achteruit loopt. Merkwaar¬ 
dig genoeg blijkt dit niet op te gaan voor bloedmon¬ 
sters waarin specifieke IgM-antistoffen tegen toxo¬ 
plasma aanwezig zijn. Een en ander is van groot 
belang voor de interpretatie van epidemiologisch 
onderzoek uitgevoerd met filtrcerpapicr-blocdmon-
sters. 

Toxoplasma-infectie-preventie-onderzoek(T.'P) 

Op 1 maart 1987 is het Toxoplasmu-infcctic-prc-
venticonderzoek in Zuid-Holland van start gegaan. 
De bedoeling is cen inventarisatie van de omvang 
van het probleem van congenitalc toxoplasmose en 
van logistieke problemen bij de opzet en uitvoering 
van zo'n preventieprogramma. De respons van ver¬ 
loskundigen, gynaecologen en huisartsen op het 
verzoek van de Geneeskundige Hoofdinspectie om 
medewerking te verlenen aan het onderzoek was 
hoog, zoals uit de volgende tabel blijkt (percenta¬ 
ges tussen haakjes): 

1 huisarts 
\ veiloskund. 
f gynacol. 

pos. 
651(48) 
165(72) 
126(73) 

reactie 
neg. 

295(22) 
36(16) 
15( 9) 

geen 
401(30) 

29(12) 
21(18) 

totaal 

1 347 
230 
172 

Op 16 december 1987 waren 21228 zwan-
geren ingeschreven in hel onderzoek. Aan deze 
vrouwen wordt uitvoerig voo; lichting gegeven over 
de preventie van een toxoplasma-infcctie in de 
zwangerschap. Van hen werden in totaal 40143 
bloedmonsters onderzocht. Er werd 20 maal een 
infectie in de zwangerschap aangetoond. De zwan-

geren werden behandeld. Inmiddels zijn zes 
kinderen in deze groep geboren. Tot op heden zijn 
er geen aanwijzingen dat de infectie van de moe¬ 
der op hen is overgegaan. Met zekerheid is dit 
echter pas uit te sluiten wanneer in het tweede lc-
venshalfjaar de matcrnale immuniteit zal zijn ver¬ 
dwenen en er geen eigen antistofproduktic op gang 
is gekomen als teken van infectie. 

De prognose is dat op 1 maart 1988, wanneer 
de intake van zwangeren in het onderzoek zal wor¬ 
den gesloten, naar schatting 30000 zwangeren in 
het onderzoek opgenomen zullen zijn. 

Diversen 

Van het overig onderzoek naar parasitaire zoöno-
sen is vermeldenswaard dat aandacht werd be¬ 
steed aan: 
- Sarcocystis-'mïectics (samenwerking dr.E.Greve 

Denemarken), waarbij duidelijk werd dat bij ai 
onze landbouwhuisdieren, mestvarkens uitgezon¬ 
derd, soms meerdere Sarcocystis-soortcn naast 
elkaar voorkomen. Slechts een enkele soort 
heeft betekenis voor de gezondheid van de mens 
bij de consumptie van geïnfecteerd vlees. 

- Cryptosporidiën-Mcctka, waarbij gekeken werd 
naar het voorkomen van deze infecties bij de 
hond. Deze parasiet werd niet gezien bij gezonde 
honden of honden met chronische darmklachtcn. 
Daarentegen komt de parasiet veelvuldig voor 
bij mensen met acute of chronische darmklach¬ 
tcn. 

- Ascaris; na serologisch onderzoek van patiënten¬ 
materiaal afkomstig "an mensen verdacht van 
een larva migrans syndroom werd tevens oiidc"-
zock gedaan op specifieke antistoffen tegen 
Ascaris. Als voorlopig resultaat geldt dat sprake 
is van twee groepen patiënten: Toxocara-geïn-
fectccrdcn en Ascaris-gcïnfcctccrdcn. 

- Echinococcus; in samenwerking met het Imperial 
College, Londen (dr.D.MacManus) is vastge¬ 
steld dat een Echinococcus granulosus stam voor¬ 
komt bij nedcrlandsc runderen die zich onder¬ 
scheidt op DNA-niveau t.o.v. andere curopese 
E.granulosus-sooncn. Incidenteel wordt nog 
steeds endemisch echinococcose bij de mens in 
Nederland waargenomen. 

- Giardia; veel aandacht is besteed aan ';araktcri-
scring van Gf'anfta-isoliilcn uit patiënten op basis 
van een aantal iso-enzymen. Tot nu toe werd 
een 20-tal isolatcn bekeken. Er konden geen aan¬ 
wijsbare verschillen worden aangetoond die mo¬ 
gelijk een relatie hebben met de virulcntic van 
het betreffende isolaat. Het onderzoek wordl 
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voortgezet in samenwerking met drJ.dc Jonck-
heere (Brussel) en prof.Kasprzak (Polen). 

Van de referentiefunctic van het LPM is op¬ 
nieuw veel gebruik gemaakt. Behalve dat opnieuw 
een aantal diagnostische kits werd getoetst is door 
samenwerking met een aantal industrial (Diagncd) 
een voorlichtingsfolder gereed gekomen over het 
gebruik van commercieel verkrijgbare serologi-
sche testen voor het opsporen van toxoplasma-
infecties. Op verzoek werd voor veel laboratoria in 
binnen- en buitenland bevestigingsonderzoek ver¬ 
richt van elders uitgevoerde onderzoekingen. In 
het bijzonder gold dit voor toxoplasma- en trichi-
nen-infecties. 

In samenwerking met de Stichting Paiastitolo-
gische Laboratorium Diagnostiek werd ccn viertal 
rondzendingen verzorgd t.b.v. de kwaliteitsborging 
van parasitologisch onderzoek in microbiologische 
laboratoria in Nederland. Een eerste evaluatie van 
deze kwaliteitsborging leerde dat daarmee in ccn 
grote behoefte wordt voorzien. 

Proefdierbacteriologie 

Serologischc diagnostiek 
Duidelijke vorderingen werden gemaakt bij de 
ontwikkeling van serologischc dctecticmcthoden 
voor de aanwezigheid van een aantal belangrijke 
(potentieel) pathogene bacteriën bij met name 
knaagdieren Een ELISA-tcst voor antistoffen 
tegen bacteriën uit de Uacmophilus-Pasteurella-
Actinobacillus-gTocp werd opgezet. De bruikbaar¬ 
heid van de test kon, mede door de sinds anderhalf 
jaar frequent voorkomende besmettingen in de 
proefdier-populaties, op uitgebreide schaal met suc¬ 
ces worden getoetst. De belangrijkste problemen 
bij de ELISA-tcst voor antistoffen tegen Bacillus 
piliformis werden opgelost. Gestart werd met de 
ontwikkeling van ELISA-diagnostick van besmet¬ 
tingen met Slreptobacillus moniliformis, de ver¬ 
wekker van rattebcetziektc bij de mens. Besmet¬ 
ting werd recr.it in een rattcnkolonic buiten het 
RIVM gevonden. Voorts is ccn ELISA voor detec¬ 
tie van antistoffen tegen B.Bronchiseptica in ont¬ 
wikkeling. 

Het onderzoek naar factoren lic ccn rol spe¬ 
len in de epidemiologie en palhoguicsc van bactc-
riëlc respiratoire infecties werd voortgc/.cl, rncl pri¬ 
maire aandacht voor hcchlingsfaclorcn (fimhriac). 

Kolonisatie-rcsistcniic darmllota's (CRF) 
De ontwikkeling van ccn diersoorispccifiekc cavia-
CRF werd met succes afgerond. I)c Hora is inmid-

^ 
Tabel 1 | 

Routinematig bacteriologisch onderzoek in 1987 l 

bij proefdieren (LPM) \ 

\ proefdier 

: cavia 
konijn 
mastomys 
muis 

i rat 
I voer 

aantal kweken \ 

476 I 
478 I 

10 I 
1 163 \ 
1065 I 

42 i 

Tabel 2 

Postmortaal onderzoek in 1987: aantal kweken 
per proefdiersoort (LPM) 

| proefdier 

| cavia 
| konijn 
I mastomys 
I muis 

1 rat 

. • . : • . • : • : • . • . : : • • , ' . • • , ' . : • . : - , 

aantal kweken 

273 
301 

28 
21 

623 

Tabel 3 

Aantal in 1987 serologisch onderzochte sera t.b.v. % 
derden, per bacterkspecies (LPM) I 

| bactcricspccies 

i Bacillus piliformis 
| HPA-groep 
| B.bronchiseptica 
f Slreptobacillus moniliformis 

aantal\ 

610 I 
404 I 

40 Ü 
25 I 

dels in de SPF-caviakwcek geïntroduceerd, in de 
hoop dat mede hierdoor de vooral in 1986 voor¬ 
komende ernstige verliezen aan jonge cavia's t.g.v. 
darmproblcmcn tot het verleden behoren. 

De ontwikkeling van een konijnc-CRF strand¬ 
de op besmetting met Parvo-virus en wordt op¬ 
nieuw gestart. 

Duidelijke aanwijzingen werden gevonden 
voor ccn belangrijke vermindering van de kwaliteit 
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ravw^v^^^ 

Tabel 4 

Overzicht routine-onderzoekingen in 1986 en 1987 (LPM) 

T.spiralis 
Toxoplasma 
Toxopl. huisdier 
Echinococcus 
Entamoeba hist. 
Anisakis 
ToxocaralAscaris 
Trypanosoma 
Leishmama 
Leishmanialhond 
Cysticercose 
Nosema 
Filaria 
VrijlAmoeben 
Darmparasieten 
Giardia 
Diversen 
Aspergillus 
Histoplasma 
Cryptococcus 
Candida 

serum 
1986 

70 
2814 

23 
369 
147 
74 

153 
39 
54 
22 
73 
2 

32 
4 
0 
3 
0 

74 
60 
32 
31 

1987 

78 
2483 

26 
364 
169 
94 

204 
37 
61 
27 
77 
8 

25 
4 
0 

45 
24 
85 
66 
32 
21 

liquor 
1986 

1 
34 

1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

13 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
5 

25 
8 

//A-.V/AWAVAV/W 

1987 

2 
62 

0 
5 
2 
0 
2 
4 
0 
0 

11 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
9 
2 

AW.W.V.W.V.V 

faeces 
1986 1987 

69 65 

ander materiaal | 
1986 

0 
30 
0 
4 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

18 
12 
1 
5 

1987 | 

2 1 
47 I 

2 | 
0 f 
0 | 
0 
0 f 
3 f 
0 f 
0 | 
1 f 
o 1 
o 1 
o I 
0 f 
1 f 
1 

2 f 
9 f 
4 f 
4 | 

van de vanouds toegepaste CRF van muis-origine 
die nog aanwezig is in alle in het instituut geprodu¬ 
ceerde muizen en ratten. De oorzaak van de ver¬ 
minderde kolonisatie-resistentic is onduidelijk. 

Ten behoeve van verschillende proefdierge-
bruikende instellingen werd geadviseerd t.a.v. uit¬ 
voering van diagnostiek of screening van bac-
teriële infecties bij proefdieren. Soms ook werd op 
dit gebied eigen onderzoek verricht. Een bijurage 
werd geleverd aan herziening van de door de duit-
se proefdierkundige vereniging uitgegeven richtlij¬ 
nen voor diagnostisch bacteriologisch onderzoek 
(Liste von Nachweismethodcn). 

ü 

Laboratorium voor Pathologie (PAT) 
J.G.Vos 

Het laboratorium voor Pathologie wordt gekarak¬ 
teriseerd door veel interacties met laboratoria zo¬ 

wel binnen het instituut als in binnen- en buiten¬ 
land. Deze intensieve communicatie resulteerde 
het afgelopen jaar ondermeer in veranderingen in 
de formatie van het laboratorium en in de onder¬ 
zoeksstrategie. 

De toenemende vraag naar pathologische 
ondersteuning bij de diagnostiek van opportunisti¬ 
sche infecties, vooral voor patiënten met gestoorde 
immuunafweer (AIDS), was aanleiding om dit jaar 
een project te initiëren in samenwerking met het 
laboratorium voor Parasitologie en Mycologie. Per 
1 januari 1988 zal op dit project een junior-dicr-
patholoog zijn werkzaamheden aanvangen. 

Sedert 1 januari 1987 is dr.H.C.Walvoort voor 
50% werkzaam bij het laboratorium voor Controle 
Bactericie Vaccins, waar hij is belast met de ont¬ 
wikkeling van diermodellen voor de controle op 
werkzaamheid en onschadelijkheid van nieuwe 
bactcriële vaccins. Door dr.W.H.de Jong werden 
een aantal taken van dr.Walvoort overgenomen, zo¬ 
als de coördinatie van dierproeven in het kader 
van de Wet op de dierproeven en het lidmaatschap 
van de procfdicrcommissic. 
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De infrastructuur van de afdeling Immunotoxi-
cologie is versterkt door de omzetting van het pro¬ 
jectmedewerkerschap van dr.H.van Lovcrcn in 
een vast dienstverband. 

In het tweede kwartaal van dit jaar werd 
drJ.G.Vos benoemd tot sectordirecteur Immunolo¬ 
gie. Ter ontlasting van zijn taak als laboratorium¬ 
hoofd werd ondermeer de coördinatie van taken 
naar hoofdsector II overgedragen aan het plaats¬ 
vervangend laboratoriumhoofd, (dr.L.H J.C. Danse. 

Mede als gevolg van de behoefte aan kwali¬ 
teitsverbetering en -controle (Good Laboratory 
Practice) zijn er op nationaal niveau ontwikkelin¬ 
gen gaande die zullen leiden tot registratie en er¬ 
kenning van (procOdicrpathologcn. Daarnaast zijn 
recent op nationaal en internationaal niveau organi¬ 
saties van toxicologisch-pathologen opgericht. Bij 
deze ontwikkelingen is de staf van de afdeling Toxi¬ 
cologische Pathologie actief betrokken. 

Immuno- en chemotherapie tumorziekten 

Het onderzoek naar het mechanisme van de anti-
tumorwerking van Bacillus Calmette-Guérin 
(BCG) in het lhe-10-hcpatoccllulair carcinoom in 
de strain-2-cavia heeft zich in het verslagjaar 
hoofdzakelijk gericht op de lokale veranderingen in 
de tumor en de regionale lymfklicr tijdens het 
ontstaan van de door BCG geïnduceerde immu¬ 
niteit. Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel 
van de analyse van cclpopulatics van tumor en 
lymfklicr via flow-cylomcirie, waarbij diverse mo-
noclonalc antistoffen werden gebruikt. Voorts werd 
immunogoud-labcling toegepast voor clcctroncnmi-
croscopischc detectie van tumorantigenen op linc-
10 cellen en klassc-II-antigcnen op macrofagen. 

In samenwerking met de kliniek voor Veteri¬ 
naire Heelkunde (prof.dr.A.W.Kcrsjcs en dr.W.R. 
Klein) en de vakgroep Veterinaire Immunologie 
(dr.EJ.Hcnscn en drs.V.P.M.G.Ru(tcn) wordt de 
werking van BCG-RIVM onderzocht bij spontaan 
voorkomende tumoren van landbouwhuisdieren en 
wel het oogcarcinoom van hel rund en sarcoïd-
lumor' T van de huid bij het paard. Het licht- en 
clcctroncnmicroscopisch onderzoek van de tumor-
regressie na toediening van BCG bij zowel rund 
als paard werd voortgezet (i.s.m. dr.R.A.dc Weger, 
prof.dr.W.dcn Otter, vakgroep Pathologie, faculteit 
Geneeskunde, RU-Utrecht). Tevens werd een be¬ 
gin gemaakt met het onderzoek naar lokale toe¬ 
passing van inicrlcukinc-2 bij hel oogcarcinoom 
van het rund. 

In oktober werd door de afdeling Urologic, 
St.Radboudzickcnhuis Nijmegen (prof.dr.F.M.J. 

Dcbruijnc, drs.A.P.M.van der Mcijdcn, drs.M.P.H. 
Franssen), de éénjaars-cvaluatic bekend gemaakt 
van de in januari 1985 gestarte EORTC fasc-III-
studie naar de toepassing van BCG-RIVM bij 
recidiverende blaastumorcn. Uit deze resultaten 
blijkt dat immunotherapie met BCG-RIVM een 
effectieve behandelingswijze is voor oppervlakkige 
urothcel-tumoren. Tevens blijkt uit de voorlopige 
resultaten van een fasc-II-studic dat langdurige 
toepassing van BCG-RIVM bij patiënten bij wie 
lokale chemotherapie geen effect meer heeft, leidt 
tot een hoog percentage tumor-vrije patiënten. In 
april 1987 werd in he! urologisch samenwer¬ 
kingsverband Zuid-Oost Nederland gestart met 
een nieuwe gerandomiseerde fase-III-studie, waar¬ 
in het RIVM-BCG wordt vergeleken met het in de 
Verenigde Staten met succes toegepaste BCG 
(Tice). Naast de regio Zuid-Oost Nederland ver¬ 
lenen ook een groot aantal andere nedcrlandse kli¬ 
nieken hun medewerking aan deze studie. 

In samenwerking met de subfaculteit voor 
Farmacie van de RU-Utrecht (prof.dr.DJ.A. Crom-
mclin en dr.G.Storm), de afdeling Medische 
Oncologie, St.Radboudziekenhuis Nijmegen 
(dr.Q.G.C.M.van Hocscl), het laboratorium voor 
Analytisch Residu-onderzoek en het laboratorium 
voor Farmacologie werd het onderzoek naar de 
toepassing van liposomcn als drug-carrier-sysieem 
voor de cytostatica doxorubicinc en cis-diamminc-
dichloroplatinum II (cis-DDP) voortgezet. Dit 
onderzoek heeft in 1987 geresulteerd ir. de pro¬ 
motie van CStorm op het proefschrift liposomes 
as delivery system for doxorubicin in cancer 
chemotherapy. In het onderzoek naar de lokale 
(intrapcritonealc) toediening van cis-DDP-lipo-
somen voor de behandeling van het ovariumcarci-
noom, in samenwerking met dr.L.G.Poels (afd. 
Cytohistologic, KU Nijmegen) en prof.dr.P. Kcne-
mans (afd. Gynaecologie, VU-Amstcrdam), werd 
vooral de farmacokinctick van cis-DDP na intra-
peritoncalc toediening van vrij en/of liposomaal 
gebonden cis-DDP bestudeerd. 

In samenwerking met de afdeling Medische 
Oncologie van het AZU (dr.J.H.Schornagcl en 
drs.C.PJ.Vcndrik) en het Medisch Biologisch Labo¬ 
ratorium TNO, Rijswijk (mw.dr.A.M.J.Fichtingcr-
Schcpman) werd het onderzoek naar de resistentic 
van tumoren tegen cis-DDP voortgezet. In het ver¬ 
slagjaar werden vooral de in vitro en in vivo karak¬ 
teristieken van zowel de cis-DDP-gcvocligc als cis-
DDP-rcsistcntc ccllijncn nader geïnventariseerd. In 
samenwerking met dr.J.Ncijt (afd. Medische Onco¬ 
logie, AZU) en drs.P.Scijcns (afd. Radiotherapie, 
AZU) werd gewerkt aan het bestuderen van de 
energiehuishouding in met cytostalica behandelde 
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tumoren, door middel van in vivo P-spcctromctrie 
met behulp van de zogenaamde Nuclear Magnetic 
Resonance (NMR)-technick. 

Pathogenese van granulomateuze ziekten 

Het onderzoek naar oorzaak en ontstaanswijze 
van de ziekte van Crohn mondde uit in twee be¬ 
langrijke inzichten. In de eerste plaats werd een 
mogelijke verklaring onderbouwd en geformuleerd 
voor het feit dat sinds 1932 vruchteloos is gezocht 
naar een oorzaak van de ziekte. Deze houdt in dat 
de aandoening niet moet worden beschouwd als 
één ziekte, maar als een verzameling van klinisch 
meer of minder op elkaar gelijkende, maar wat 
ontstaanswijze betreft verschillende ziekten, die 
zich ieder voor zich ontwikkelen op basis van het 
samenspel van enerzijds erfelijke predispositie 
voor een ontspoorde ontstekingsreactie in de darm-
wand en anderzijds contact met bepaalde omge¬ 
vingsfactoren, bijvoorbeeld uit de voeding. 

In de tweede plaats werd vastgesteld dat het 
door velen, ook internationaal, als veelbelovend be¬ 
schouwde thymusloze-muizen-model voor het on¬ 
derzoek naar een overdraagbaar agens als mogelij¬ 
ke ziekteoorzaak, voor dit onderzoek eigenlijk niet 
geschikt is (i.s.m. dr.A.S.Pena, Gaslrocntcrologie, 
Academisch Ziekenhuis Leiden). 

Met de publikatie van deze conclusies werd 
het onderzoek aan de ziekte van Crohn afgeloten. 

Toxicologie 

In het kader van het raamproject Cardiovasculaire 
Toxiciteit werd dit jaar een uitgebreid experiment 
afgesloten waarin de werkzaamheid van Vasolas-
tine op het athcrosclcrosc-proccs in het konijn 
werd bestudeerd. De resultaten zijn nog in bewer¬ 
king maar voorlopig kan reeds worden gecon¬ 
cludeerd dat Vasolastinc geen invloed heeft op de 
ontwikkeling van athcrosclerotischc vaatveran-
deringen bij het konijn die grote overeenkomst ver¬ 
tonen met de ziekte bij de mens. In samenwerking 
met prof.dr.A.Bcyncn (vakgroep Proefdierkunde, 
RU Utrecht) zal de gevoeligheid van het konij 
ncmodel verbeterd worden door gebruik te maken 
van een 'mtcch-high-responder konijncstam. Te¬ 
vens werd dit jaar cen samenwerkingsverband 
gestart met Unilever Research, Vlaardingcn 
(drs.P.Vcrschurcn) om te komen tot uitwisseling 
van gegevens op het gebied van athcrosclcrosc-
onderzock en vocdingspathologic in het algemeen. 
Het athcrosclcrosc-ondcrzock in de rat verloopt 

moeizamer. Dit jaar werden cen tweetal zes-
maands experimenten afgesloten met SHRSP-rat-
ten waarbij macroscopisch geen evidente athc-
rosclerotische vaatveranderingen werden waar¬ 
genomen. Tegelijkertijd wordt getracht om via 
prof.Yamori (Stroke Prevention Center, Japan) 
twee andere gevoelige rattcstammen in huis te ha¬ 
len. 

In het onderzoek naar de pathogenese van de 
door lindaan (y-HCH) geïnduceerde nierlesie 
(hyaliendruppelige veranderingen van het proxima-
le tubulusepitheel) werden, in samenwerking met 
de afdeling Celbiologie en Genetica van de Eras-
musuniversiteit te Rotterdam (dr.A.Reuser en R. 
Willemsen), vervolg-experimentcn uitgevoerd om 
inzicht te krijgen in de regulatie van eiwitsynthese 
in de lever en/of -afbraak in de Iysosomen in de 
nier onder invloed van zowel rHCH als dccaline. 

In het kader van toxicologisch onderzoek van 
voedselbestanddelcn en verontreinigingen werd 
pathologisch onderzoek verricht in subacute en 
scmichronischc experimenten met propylgallaat en 
ergotamine. 

PLACES, het systeem voor geautomatiseerde 
dataverwerking van histopathologisch onderzoek, 
werd dit jaar door het Computercentrum RIVM 
volledig omgebouwd naar een c-versic onder Unix; 
een intensieve validatieprocedurc vond plaats met 
medewerkers van het laboratorium. Dit RIVM-pro-
dukt heeft, vergeleken met het oorpronkelijke 
pakket van Apoloco, een dermate goede kwaliteit 
dat deze firma plannen heeft voorgelegd om het 
RIVM-pakkct te commercialiseren. 

De adviestaak ten behoeve van het Advies¬ 
centrum Toxicologie, het Wetenschappelijk Comité 
Diervoeding van de EG en het Veevoederover¬ 
legorgaan van het ministerie van Landbouw en Vis¬ 
serij nam dit jaar ongeveer 600 manuren in beslag. 

Carcinogeniteitsonderzoek 

De resultaten van het chronisch toxicitcitsondcr-
zock met tributyltin-oxidc (TBTO) zijn in rap-
ponvorm uitgebracht. Dit onderzoek is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking met diverse lab¬ 
oratoria uit hoofdsector II. De voornaamste con¬ 
clusies uit dit ondcr/ock vormen een No Effect 
Level van 0,5 mg/kg dieet, cen toxisch effect op 
immuun- en endocrien systeem bij de hoogste 
gebruikte dosering (50 mg/kg) en het ontbreken 
van cen duidelijk carcinogeen effect. 

Er werd een range-finding-mücr/.oc\i uitge¬ 
voerd met 2-nitropropaan. Hieruit bleek een laag¬ 
ste dosering met effecten van omstreeks 50 mgAg 
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lichaamsgewicht, met de lever als belangrijkste 
doelwit-orgaan. Voortgang van het chronisch on¬ 
derzoek met deze stof ondervindt enige vertraging 
als gevolg van microbiologische problemen in de 
dierverblijven en verbouwings- en nieuwbouwac¬ 
tiviteiten. 

Daarnaast is een studie verricht naar de 
waarde van de voormaag van de rat als model in 
carcinogenitcitsstudics. Hieruit kwam naar voren 
dat tumoren in dit orgaan kritisch geëvalueerd 
dienen te worden, gezien de betrekkelijk grote 
gevoeligheid en geringe specificiteit. Bovendien ont¬ 
breekt dit orgaan bij de mens, hetgeen vragen kan 
oproepen omtrent de betekenis van dit orgaan als 
model. Deze opvattingen zijn gepresenteerd op een 
internationaal congres van toxicologisch-patholo-
gen en zij zullen binnenkort worden gepubliceerd. 

Hydrobiologische toxicologie 

In het kader van de studie naar de waarde van 
histopathologisch onderzoek van vissen bij aquati-
sche toxiciteitsstudies is een reeks experimenten 
verricht met een aantal "modelsloffcn", zoals p-hex-
achloorcyclohexaan, tributyltin-oxidc, dibutyltin-di-
chloride, natrium-bromide, methylbromide en me-
thylkwik. Resultaten hiervan zijn inmiddels in een 
vijftal publikaties verschenen c.q. aangeboden. De 
voorlopige conclusie luidt dat dit onderzoek waar¬ 
devolle kennis omtrent toxicologische effecten in 
deze diersoorten oplevert die van belang kan zijn 
bij de beoordeling van de toxiciteit van milicuvcron-
treinigende stoffen. Tevens blijkt in de meeste ge¬ 
vallen histopathologisch onderzoek gevoeliger para¬ 
meters te leveren dan de tot nog toe gebruikelijke 
criteria. In dit verband wordt ook advies verleend 
op het terrein van de vispalhologic aan o.a. het 
Rijksinstituut voor Visscrijondcr/.ock (RIVO, 
drs.A.D.VcthaaSc), in het kader van afwijkingen bij 
zeevis waarvan verondersteld wordt dat zij door 
verontreiniging var. kuslwalcrcn veroorzaakt zijn. 

Inhalatie-loxicologie 

In het kader van het acrosoi-onderzoek werd door 
het laboratorium voor Toxicologie cen studie uit¬ 
gevoerd waarbij dieren blootgesteld werden aan 
opeenvolgende ozon-exposilics of cadmiumchlo-
ridc-acrosol gevolgd door o/on. Uil het hislopatho-
logisch onderzoek van de longen bleek cen toleran¬ 
tie te ontstaan voor ozon na voorafgaande CdCh-
expositic. 

In samenwerking met hel CIVO-Toxicologic 

en Voeding (dr.V.Feron) werd in de rat de toxiciteit 
onderzocht van gelijktijdige expositie aan ozon en 
formaldehyde. Formaldehyde alléén gaf geen afwij¬ 
kingen in de longen (N.B.: wel in het ncusepitheel). 
Ozon alléén gaf een dosis-gcrclatccrde ontste-
kingsreactic in de longen. Gelijktijdige expositie 
gaf een geringer histopathologisch effect te zien 
dan ozon-expositic alleen. Biochemisch onderzoek 
ondersteunde deze bevinding. In samenwerking 
met hetzelfde instituui (dr.P.Rcuzel) werden in 
1987 ook de voorbereidingen getroffen voor een 
onderzoek met vliegas waarbij uitgebreide analy¬ 
ses m.b.v. EDAX (cncrgie-dispcrsicf X-ray ele¬ 
ment-analyse) zullen worden uitgevoerd. 

Naar aanleiding van intoxicatics met NCh bij 
de mens werd met hel Nationaal Vcrgiftigingen-
informaliccenirum een dierexperimenteel onder¬ 
zoek gestart naar de effecten van kortdurende 
blootstelling aan hoge NCh-conccntratics. Deze 
exposities resulteerden in een dosis-gerelateerd 
histopathologisch effect in de longen, dat na 24 uur 
ontwikkelde tot een vaak fatale fibrincusc pneu-
monie. Het onderzoek naar de pathogenese en een 
mogelijke therapie wordt voortgezet. 

Immunotoxkologie 

Het immunotoxicologic-programma dat in samen¬ 
werking met het laboratorium voor Toxicologie 
wordt uitgevoerd is in het verslagjaar verder uitge¬ 
bouwd. Daarbij werd in toenemende mate de 
nadruk gelegd op het onderzoek naar effecten van 
toxische stoffen op wccrstandsmcchanismcn op 
lokaal niveau, i.e. op het niveau van de adem-
halingsorgancn en het maagdarmkanaal. Daartoe 
zijn een aantal belangrijke technieken ontwikkeld, 
zoals het meten van natural-killcr-acüv'ndi in de 
long; het kwantificeren van vertraagd-type over¬ 
gevoeligheid in de long en het meten van IgA-pro-
duccrcndc cellen in suspensies van lymfcklicrcn. 
Verder is in samenwerking met de bijzondere afde¬ 
ling Immunobiologic gestart met het ontwikkelen 
van modellen voor respiratoire virusinfecties in de 
rat. Naast reeds lopende immunoloxicologischc 
onderzoeken, zoals de bestudering van het effect 
van tributyltin-oxidc op (mucosalc) immuniteit, het 
effect van hcxachloorbcnzccn op auto-immuniteit 
(in samenwerking me. dr.W.van Eden, vakgroep 
Veterinaire Immunologie, RU Utrecht), het effect 
van dioxine op ihymuscpithccl (in samenwerking 
met dr.H.J.Schuurman, afdeling Immuunpalhologic, 
RU Utrecht), hel effcel van ozon op respiratoire 
weerstand, en hel fundamenteel immunologisch 
onderzoek aan cen van de gehanteerde infeclic-
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modellen (Jrichinella spiralis), zijn in het afgelo¬ 
pen jaar een aantal nieuwe onderzoekingen van 
start gegaan. Dit betreft zogenaamde UTOX-pro-
jeeten (Utrechts Toxicologisch Onderzoek, een 
samenwerkingsverband tussen CIVO-TNO, RUU 
en RIVM), te weten de bestudering van het effect 
van ammonia caramels op (mucosalc) immuniteit; 
de rol van neus-gcassocieerd lymfoid weefsel in 
mucosale immuniteit en de rol van overgevoelig¬ 
heid voor verbindingen in de ademhalingswegen bij 
inductie van bronchiale hypcrrcactivitcit (zoals 
voorkomt bij astma). 
Door het International Program on Chemical Safe¬ 
ty (IPCS) wordt getracht immunotoxicologische 
onderzoeksmethoden te valideren via vergelijken¬ 
de studies tussen verschillende laboratoria. De af¬ 
deling Immunotoxicologic zal daarin een belangrij¬ 
ke rol spelen, omdat in grote lijnen de methodolo¬ 
gie wordt gevolgd zoals die in het RIVM wordt 
gehanteerd. Om diezelfde reden wordt met dr.M. 
Murray (Proctor and Gamble, Cincinatti) samenge¬ 
werkt. 

Tenslotte is vermeldenswaard dat de afdeling 
Immunotoxicologic opnieuw werd uitgenodigd op 
een aantal symposia en workshops om de in het 
RIVM gehanteerde methoden om immunotoxiciteit 
vast te stellen toe ie lichten. 

Diagnostiek 

Postmortaal diagnostisch en pathologisch onder¬ 
zoek werd verricht bij 779 dieren en weefsel-
monsters, in de meeste gevallen ten behoeve van 
vaccincontrolc en kwaliteitsbewaking van proefdie¬ 
ren. Onder de spontaan optredende ziekten werd 
vrij regelmatig bactcriclc otitis media bij conven¬ 
tioneel gehuisveste cavia's aangetroffen, en, in een 
aantal kleine pieken, adenoviruspneumonic bij 
cavia's van vaccincontrolcprocvcn. De emst van 
hydroncfrotische lacsics in de rattciifokkolonic 
werd nader gedocumenteerd om daarmee de 
voortgang van een fok programma gericht op ver¬ 
mindering van deze ziekte mogelijk te maken. 

Van de sccticbcvindingcn werd gebruik ge¬ 
maakt voor instructie van dierverzorgers en bio-
icchnici tijdens cen viertal necrologie-besprekingen. 

Ultrastruclureel virologisch en microbiologisch on¬ 
derzoek 

Een groot aantal onderzoekingen werd verricht 
voor andere laboratoria en afdelingen van het insti¬ 
tuut, zowel in diagnostisch kader als t.b.v. de 

ontwikkeling, verbetering en controle van vaccins 
en andere produktcit. 

Het virologisch onderzoek betrof veelal 
humane diagnostiek en voorts detectie en morfolo¬ 
gische karakterisering van diervirussen en controle 
van cellijncn, sera, vaccinbcstanddclen (bof, maze¬ 
len, polio, rabies) etc. Voor de humane diagnostiek 
van niet kweekbare virussen (waaronder veel gas-
tro-cnteritis-gevallcn) en het begeleidend onder¬ 
zoek bij viruszuivcring en -typering is per januari 
1988 een projectmedewerker in dienst getreden. 
Diagnostisch werk betreft o.a. de introductie van in 
situ hybridisatie-tcchnickcn. 

Overig microbiologisch onderzoek betrof on¬ 
dermeer de in vivo pathogenese van cholera in gcli-
gatcerdc darmlusscn en in een open darmmodci 
van zowel controle- als geïmmuniseerde konijnen, 
en de morfologische karakterisering van oppervlak¬ 
testructuren van niet en wel hacmagglutincrende 
Pasteurella pneumotropica-siammcn, verantwoor¬ 
delijk voor respiratoire infecties van proefdieren. In 
het kader van de ontwikkeling van mazelen en 
gonococccn subunit-(m.n. iscom-)vaccins werd 
een groot aantal monsters elcctroncnmicrosco-
pisch gekarakteriseerd. De inbouw van eiwit in 
iscoms werd bevestigd door middel van immuno-
goud-labeling. Zeer ruime aandacht werd voorts 
besteed aan de immunocytochcmischc aantoning 
via immunogoud-tcchnicken en buitenmembraanci-
wittcn van gonococ en meningococ en het uittes¬ 
ten van mono- en polyclonalc anlilichamen aan 
zowel de hele bacterie als door cryo-ultramicroto-
mie verkregen dunne coupes. Gezien de behoefte 
aan cryo-ullramicrolomic voor immunocytochc-
misch onderzoek werd in het verslagjaar een cryo-
ultramicrotoom aangeschaft. 

Laboratorium voor 
Bacteriële Vaccins (LBV) 
J.Nagel 

De taak van het laboratorium voor Bactcriclc Vac¬ 
cins omvat: 
- de produktie van bactcric-suspcnsics zowel ten 

behoeve van vaccinproduktic als voor experi¬ 
menteel onderzoek 

- de zuivering van bactcriclc componenten voor 
vaccinproduktic 

- de zuivering van anti-thymocytcnglobulinc voor 
toepassing bij onderdrukking van dreigende afsto-
lingsrcactics bij orgaaniransplantatics 
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- de ontwikkeling van nieuwe bactcriële vaccins, 
met name tegen kinkhoest en tegen verwekkers 
van bactcriële meningitis 

- het immunologisch onderzoek dat voortvloeit uit 
bovengenoemde taken 

- de bereiding van immunologischc preparaten ten 
behoeve van onderzoek zowel in het eigen labo¬ 
ratorium als daarbuiten 

- al het technologische onderzoek dat noodzakelijk 
is om de produktie van de genoemde biologische 
produktcn te optimaliseren. 

In het verslagjaar werd de winning van bloed 
van runderen, paarden en schapen beëindigd en 
werden de voorbereidingen om de betreffende af¬ 
deling op te heffen voortgezet. Dit /al in de loop 
van 1988 een feit worden. De routinc-serodiagnos-
tick voor kinkhoest werd overgedragen aan het la¬ 
boratorium voor Bacteriologie. Hierdoor werd het 
mogelijk meer aandacht te besteden aan de pro¬ 
duktie van immunologischc preparaten en aan de 
zuivering van kinkhocst-antigenen. 

Produklie en procesoptimalisering 

De gegevens over de produktie van halfproduktcn 
van bactcriële herkomst en van grondproduktcn 
voor verwerking tot vaccins of thcrapcutica zijn 
vermeld in de tabellen 1 en 2. Opmerkelijk is de 
toename van het aantal op aanvraag gepro¬ 
duceerde autovaccins: de jarenlange, gestage afna¬ 
me van enkele honderden autovaccins in de jaren 
zestig lot 12 in 1984 lijkt tot stilstand te zijn ge¬ 
komen. 

Het onderzoek naar de technologische verbe¬ 
tering van de produkticproccsscn werd voortgezet. 
Daarbij was de aandacht vooral gericht op verbe¬ 

tering van bactcrickwcckmcdia, op de kweck-
methodiek (met name de aeratiemethode) en op 
de opwerkingsmethodiek door middel van cross-
/ïow-filtratiesystemen. 

Produktie van difterietoxine op een semi-syn-
thetisch medium volgens Staincr is ontwikkeld tot 
op 350 1 schaal, waarmee in cen drietal consisten¬ 
cy runs betere resultaten (i.e. hogere opbrengsten 
en een hogere zuiverheid) werden verkregen dan 
op het thans nog gebruikelijke produkticmedium 
volgens Linggood. 

Voor de produktie van BCG voor blaasinstil-
latic werd, in samenwerking met de afdeling Vries¬ 
drogen van de dienst Parentcralia en Media, onder¬ 
zoek gestart om de opbrengst aan kweckbare een¬ 
heden na vriesdrogen van het preparaat drastisch 
te verbeteren, zodat bij gelijkblijvende kweekca-
pacitcit een hogere produktie kan worden bereikt. 
Ook mcdiumoptimaliscring door middel van toevoe¬ 
ging van glycerol, en oogsten door middel van 
crojj/7ow-filtratic in plaats van achtereenvolgens 
continu- en batchccntrifugaiie bieden veelbeloven¬ 
de perspectieven. 

Vaccinontwikkeling 

a. Accllulair kinkhocstvaccin 
De optimalisering van de produktie van een derge¬ 
lijk vaccin werd verder bestudeerd, zowel met 
betrekking tot de kwcckomstandighcdcn als de wij¬ 
ze van zuivering, ontgiftiging en adjuvering van de 
leukocytosc-bevordcrcndc factor (LPF) als vaccin-
antigecn. Tevens werd aandacht geschonken aan 
andere componernen die voor het opwekken van 
een immuniteit tegen kinkhoest van belang zouden 
kunnen zijn, zoals de buitcnmcmbraanciwittcn en 
het endotoxinc. Over de gewenste samenstelling 

Tabel 1 

; Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden halfprodukien bactcriële 
\ aangegeven sterkte); LBV 

\ produkt 

: kinkhocstvaccin stam 134 
: kinkhocstvaccin stam 509 
\ ruw tctanusloxoidc 
! ruw diftcrictoxoidc 

sterkte 1985 

200IOU 110,3 
200IOU 119,9 
50 Lf/ml 1939 1 

175Lf/ml 601 

i * consistency runs op gewijzigd produktiemcdium 

vaccins en 

1986 

85,6 
80,2 

088 

\ 

toxoiden (in liters van \ 

1987 \ 

72,7+490* j 

•,„„...............,.,.......•......,.....•....•.•..; 
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Tabel 2 

Jaarlijks geproduceerde hoeveelheden grondprodukten bactericle vaccins, loxoidcn en A'ÏG (in liters 
van aangegeven sterkte); LBV 

| produkt 
1 
i kinkhoestvaccin mengcharge 
1 tetanustoxoide 
| difterietoxoidc 
| siaphylococcen alfatoxoide 

f choleravaccin 
tyfusvaccin 
H.influenzac stockvaccin 

| Pncumococccn stockvaccin 
! Siaphylococcen stockvaccin 

f BCG vaccin 
| BCG vooi immunostimulatie 

f BCG voor blaasinstillatie 
i autovaccins (aantal) 
| ATG 

sterkte 

200IOU 
I 000 Lf/ml 
2 250 Lf/ml 

-
60xl09k/ml 
100x109 k/ml 
5x10' k/ml 
5x10'k/ml 
5xl09k/ml 

5xl06k.e./rnl 
5xl07k.e.Anl 

5xl0!k.e./mI 
-

10 mg/ml 

f * consistency runs op gewijzigd produktiemcdium 

1985 

389 
56,8 
9,5 

-
75,4 

9,6 
2,9 
2,9 
2,5 

-

15 
6,6 

1986 

102 

-
75,2 

9,9 

-
-

-
36,5 
21 
29:0 

1987 

158 
-

40,3* 
-

80,3 
10,0 

-
-
-

-
53,5 
30 
19,5 

van het toekomstige accllulairc kinkhoestvaccin /al 
na evaluatie van het in 1987 in Zweden uitgevoer¬ 
de vaccinatie-onderzoek een beslissing worden ge¬ 
nomen. 

In 1987 werd een samenwerkingsproject ge¬ 
start met het FDA (USA) pertussislaboratori urn 
(dr.C.R.Manclark). Drs.M.Witvliet., medewerker 
aan dit door het Pracvcntiefonds gesubsidieerde 
project, verricht in dit FDA-laboratorium onder¬ 
zoek naar de reccptorbindingsfunctic van het kink-
hoesttoxine (PT). Prof.dr.HoI (RUG) heeft hei 
onderzoek naar de kristallisatic van het PT gestart 
om het PT met röntgendiffracticmethoden te kun¬ 
nen onderzoeken. Met dr.Meloen (Centraal Dierge¬ 
neeskundig Instituut te Lelystad) wordt getracht 
door peptide-synthese de reccptorbindingcnplaat-
ser in kaart te brengen. Het uiteindelijk doel van 
dit onderzoek is een irreversibel gcdcloxificccrd 
immunogcen pcrtussi.s-toxoid te ontwikkelen. 

Voor de identificatie ook van andere antigc-
ncn van Bordeiella pertussis die geschikt kunnen 
zijn voor vaccinontwikkcling werden monoclonalc 
antistoffen bereid tegen het endotoxine, tegen het 
PT en zijn sub-units, legen het hcmagglutininc, 
legen fimbriac of pili en legen buitenmembraanei-
wiucn. Deze antistoffen dienen levens voor hei 
onderzoek naar de loxinc-ncutralisatic, de bescher¬ 

ming in dicrmodcllcn en de hechting aan cpithccl-
ccllen. Een aanvang werd gemaakt met het onder¬ 
zoek naar de functie, immunogenitcit e.d. van de 
pcrtussis-buitcnmembraanciwittcn. 

Het onderzoek in samenwerking met de Prov. 
Utr. Kruisverenigingen (mw.M.S.Angulo-Laurcnt) 
naar de immuunrespons op de vaccinatie met 
DKTP-vaccins van verschillende sterkte werd af¬ 
gerond. Een rapport zal begin 1988 verschijnen. 

b. Vaccins tegen bactcriclc meningitis 
De voorbereidingen voor de produktic van een vac¬ 
cin tegen Hib-zicktc {llaemophilus influenzae lypc 
b) zijn in 1987 geïntensiveerd. Vergelijkende irnmu-
nisaiic-cxpcrimcntcn bij jonge apen (Macaca fasci-
cularis) zijn gedaan met een aantal noordameri-
kaasc Hib-vaccins en een ncdcrlands synthetisch 
Hib-vaccin (samenwerking prof.van Boom, Leiden, 
en Organon). Noodzakelijke scrologische bepalin¬ 
gen voor het meten van de antistofnivcau's legen 
het Hib-polysaccharidc zijn omwikkeld in samen¬ 
werking met lab. Controle Bactcriclc Vaccins 
(ELISA, RIA). Dit laatste onderzoek verloopt in 
nauw overleg met hel fin se national Institute for 
Public Health waar momcniccl grootschalige vcld-
onderzockingen mei Hib-vaccins worden verricht. 

Vaccinonlwikkcling tegen mcningococccn- en 
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pneumococcen-zicktcn werd in 1987 voortgezet. 
In samenwerking met de afdeling Immunolo¬ 

gie van het Wilhelmina kinderziekenhuis (dr.Zcgcrs 
en dr.Rijkers) wordt onderzoek verricht aan conju-
gaten van pneumococcen-poly- en -oligosacchari-
den en tetanustoxoid. Een experimenteel groep-B-
mcningococcenvaccin is in 1987 door het Medisch 
Centrum Immunisaties in een fase I experiment 
beproefd bij een aantal RIVM-vrijwilligers. In alle 
gevallen werd seroconversie waargenomen. Ver¬ 
dere ontwikkeling van een breed werkzaam 
meningococccnvaccin vond plaats in samenwer¬ 
king met verschillende buitenlandse laboratoria, on¬ 
der andere University of California, National Pub¬ 
lic Health Institute Finland, Max Planck Institute 
für Molekulare Genetik, Public Health Laboratory 
(Manchester). 

Serologie 

Tengevolge van hct steeds toenemende aantal 
sera dat voor de scrodiagnostiek van kinkhoest 
werd ingezonden, werd het noodzakelijk deze dia¬ 
gnostische bepaling over te dragen aan het lab. 
voor Bacteriologie. Deze overdracht vond in sep¬ 
tember plaats. Tot die datum werden ruim 10000 
sera onderzocht. Verder onderzoek naar antistof¬ 
fen die sneller na de infectie kunnen worden aange¬ 
toond en naar de stabiliteit van de antistofniveaus 
blijft noodzakelijk. Ook het onderzoek naar een 
snelle en betrouwbare methode voor de bepaling 
van tetanus- en diftcrie-antistoffen werd voortge¬ 
zet. Deze in vitro bepalingsmethode is van groot 
belang om inzicht te verkrijgen in de immuunslatus 
van ouderen met betrekking tot deze ziekte, omdat 
uit onderzoekingen in vele landen is gebleken dat 
een groot deel van de bevolking ouder dan 50 jaar 
niet beschermd is tegen de genoemde ziekte. 

Immunochemie 

De bereiding van het zogenaamde anti-Fcy-scrum 
ten behoeve van de vroegtijdige diagnostiek van 
virusziekten en de zuivering van het voor dit anti-
scrum benodigde antigcen vonden normaal voort¬ 
gang. Ook de bereiding van met enzymen of met 
fluorescerende kleurstoffen gemerkte antiscra 
werd voortgezet, ook ten dienste van andere la¬ 
boratoria. 

Laboratorium voor Geïnactiveerde 
Virusvaccins (GW) 
E.C.Beuvery (plv.) 

Het laboratorium heeft een uitgebreid takenpakket. 
De "core business" is de produktie van geïnac¬ 
tiveerd polio- en rabiesvaccin en van dierlijke cel¬ 
len afkomstige produkten (biologicals) voor der¬ 
den. Naast deze produktietaken vinden ontwikke¬ 
lingsactiviteiten plaats die gericht zijn op de opti¬ 
malisatie van de zojuist genoemde produktiepro-
cessen en de toepassing van de in het laboratorium 
ontwikkelde cel- en viruskweektechnieken voor de 
produktie van een alternatief twecde-generatie-
rabicsvaccin en van levende virusvaccins. Ook aan 
het downstream part van de produktieprocessen 
wordt ruime aandacht geschonken; onderzoek aan 
diverse kolomzuivcringstechnieken, bio- en immu-
nochemische analyse-technieken en goede farma¬ 
ceutische formuleringen voor de gezuiverde biolo¬ 
gicals. 

Eind 1987 is de beslissing genomen een begin 
te maken met de nieuwbouw van de produktiefaci-
liteiten voor het laboratorium. Naar verwachting 
zal deze eind 1989 gerealiseerd zijn. In de nieuw¬ 
bouw zullen biologicals onder GMP-condities wor¬ 
den geproduceerd. 

Produktie geïnactiveerd poliovaccin 

Ook in de afgelopen periode werd een deel vzn de 
capaciteit van het laboratorium in beslag genomen 
door de produktie van geïnactiveerd poliovaccin. In 
1987 werden tien monovalcntc pools geproduceerd 
(tabel 1), twee partijen trivalentc bulk volgens nc-
dcrlandsc samenstelling en eenzelfde aantal partij¬ 
en trivalentc bulk volgens buitenlandse samenstel¬ 
ling (tabel 2). In alle gevallen werd uitgegaan van 
één aap, waarbij de nieren cxtracorporaal werden 
getrypsiniscerd. Recent werden niet alleen bij de 
trypsinisatic van de nieren, maar ook bij de cel- en 
viruskweken verbeteringen aangebracht die in een 
aanzienlijke verhoging van de opbrengst van de 
monovalcntc pools hebben geresulteerd (tabel 3). 
Uit deze label blijkt dat de opbrengst in 1987 een 
factor 2-4 hoger was dan die in 1982. Naast deze 
optimalisatie van hct upstream part van het proces 
is ook onderzoek verricht aan hct downstream 
part, aan nieuwe in-process controlcbcpalingcn en 
aan de stabiliteit van hct vaccin. De resultaten wor¬ 
den hierna beschreven. 
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I 
Tabel 1 

Produktie monovalente vaccinpools in 1987 
(GW) 

produktieruns 

aantal type 

doses (x 103) 

totaal gemid.aantal/run 

4 
2 
4 

1 
2 
3 

3884 
4664 
9916 

971* 9711! 
2332 11661 
2479 620 I 

a: nederlandse samenstelling (40-4-8 DU/dosis). 
b: buitenlandse samenstelling (40-8-32 DU/dosis). 

Tabel 2 

Menging trivalente bulks in 1987 (GW) 

menging doses (x 103) 
aantal samenstelling totaal 

2 
2 

40-4-8 
40-8-32 

2400 
1400 

Karakterisering van de virusoogst 
Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op 
procapside. Uit dit onderzoek is gebleken dat een 
wisselende hoeveelheid procapside in de monova-
lcnt type 1 vaccinpool terecht komt. Dit procapside 
wordt als D-antigeen gemeten in de D-antigcen-
bepaling en op eiwitbasis vertonen procapside en 
gezuiverd virus een gelijke antigene activiteit. Pro¬ 
capside is in beginsel een labiel deeltje. Gebleken 
is dat tijdens de inactivering het procapside door 
de inwerking van formaline wordt gestabiliseerd. 
Ondanks deze toegenomen stabiliteit was het pro¬ 
capside minder immunogeen dan het geïnactiveer¬ 
de vaccin. Op grond van deze waarneming moet 
de aanwezigheid van procapside in de monovalen¬ 
te pools minder gewenst worden geacht en zal 
onderzoek moeten worden verricht aan een ver¬ 
mindering van de vorming van het deeltje tijdens 
de viruskweek. 

Nader onderzoek van het effect van de zuiver-
ingsstappen 
De zuivering van het virus wordt uitgevoerd via, 
achtereenvolgens, een clarificatie-, een concentra¬ 
tie-, een gelfiltratie- en een anionenuitwissclings-
chromatografiestap. Hel streven is gericht op een 
verdere vereenvoudiging van dit proces. In prin¬ 
cipe zou het mogelijk moeten zijn de gelfiltratiestap 
achterwege te la'en, waarbij de concentratiestap 
ook wordt gebruikt voor een aanpassing van de 
buffer waarin het concentraat zich bevindt. In de 
afgelopen periode zijn drie anioncnuitwissclaars 

^̂̂^ 

I stap 

Tabel 3 

Downstream processing van twee type-3 pools, uitgevoerd in 1982 en in 1987 (GW) 

i: virusoogst 
! hcldcrfiltraat 
J concentraat 
I gelfiltratie 
| DEAE-Scphadcx 
f slcricinitratic 
i inactivering 
| (-• monovalente pool) 

X ciwitgchaltc per dosis 
\ aantal doseringen (x 103) 

vol. 
0) 

510 
520 

1.2 
5,5 
6,0 
7,5 
8,0 

kweek uit 1982 
D.antigecn recovery 

(DU/ml) (%) 

28 
25 

11200 
2015 
1610 
1224 
931 

0,77 Mg 
233 

100 
91 
94 
78 
68 
64 
52 

vol. 
0) 

640 
680 

0,9 
4,1 
5,8 

15,0 
14,9 

kweek uil 1987 
D-antigccn recovery 
(DU/ml) {%) 

67 
61 

53563 
8240 
5518 
2231 
1990 

0,52 Mg 
927 

100 
97 

112 
79 
75 
78 
69 
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voor de zuivering van het concentraat vergeleken: 
DEAE-Scphadex A-50 (wordt routinematig ge¬ 
bruikt), DEAE-Sepharose Fast Flow en DEAE-
Spherodex. Slechts de eerstgenoemde kolom gaf 
bevredigende resultaten (goede verwijdering van 
scrumciwitten en van C-antigeen). Op grond van 
de resultaten van dit experiment moet worden 
aangenomen dat de gelfiltratiestap achterwege kan 
blijven. 

Introductie van nieuwe in-process controle¬ 
bepalingen 
Poliovaccin wordt gekwantificeerd met een D-
antigcenbcpaling, die wordt uitgevoerd met de 
ELISA-technick. Als antiserum wordt een poly-
clonaal serum gebruikt. Gebleken is dat de bepa¬ 
ling uitstekend met monoclonalc antistoffen kan 
worden uitgevoerd. Tegen de uit virus geïsoleerde 
en gedenatureerde capside-ciwitten werden door 
dr.Ostcrhaus monoclonalc antistoffen ontwikkeld. 
Eén van deze antistoffen (11-4-15) kan zeer goed 
worden toegepast voor de kwantitatieve bepaling 
van C-antigeen (de niet werkzame vorm van het 
vaccin). 

Toepassing van antivirale middelen ter vergroting 
van de stabiliteit van het vaccin 
In het verleden werden goede resultaten be¬ 
schreven met Arildone (WIN 38,020), afkomstig 
van Sterling Winthrop Research Institute, dat een 
gunstige invloed heeft op de stabiliteit van procap-
sidc, virus en vaccin. Onlangs werd door hetzelfde 
bedrijf een nieuwe verbinding (Disoxaril, WIN 
51,711) ontwikkeld. Deze verbinding bleek exact 
dezelfde positieve invloed te hebben als Arildone. 

Produktie geïnactiveerd rabiesvaccin 
In 1987 werden geen partijen rabiesvaccin gepro¬ 
duceerd op hondcnicrccllcn. De ontwikkeling van 
een vaccin geproduceerd op Vcroccllcn kreeg 
ruime aandacht. Het produkticproces is schema¬ 
tisch weergegeven in fig. 1. Bij de cclkwcck wordt 
uitgegaan van een gecontroleerde "working cell 
bank" (WCB). De in de vloeibare stikstof be¬ 
waarde cellen worden rechtstreeks gebruikt voor 
het enten van een 4 I kweek. De uit deze cultuur 
afkomstige cellen worden gebruikt voor het enten 
van een 40 1 cultuur. Door rccirculatic en perfusic 
van de kweek worden zeer acceptabele cclop-
brengsten verkregen. Na cnlcn met virus werd 
een vergelijking gemaakt tussen zowel baichge-
wijs oogsten en oogsten m.b.v. continue perfusic. 
Deze laatstgenoemde kweckvariant leverde opval¬ 
lend hoge virustiters. De gebruikte virusstam is 
afkomstig van prof.Surcau, Institut Pasteur (Parijs) 

Figuur 1 

Produktie van geïnactiveerd rabiesvaccin op Vero-
cellen (GW) 

"working cell bank" (Vero) - passage 143 

• 
41 celkweek in microcarrier cultuur 

401 celkweek in microcarrier cultuur 

• 
401 viruskweek 

(batch 4-5 oogsten of continu perfusie) 

I 
2001 virussuspensie 

I 
hcldcrfiltratic 

I 
concentratie 

I 
inactivcring 

I 
zuivering 

anioncn-uitwissclaar of sucrosegradiëntccnirifugalic) 

I 
vriesdrogen 

(L.Pasteur 2061). Deze stam werd 2061 x ge¬ 
passeerd in konijnchcrscncn en 14 x in Vcrocellen. 
De clarificalie- en concentratiestappen verliepen 
zonder problemen. Aanvankelijk gaf de anionenuit-
wissclingschromalograficstap een lage waarde in 
de wcrkzaamhcidslcst uitgevoerd bij de muis. 
Door de inactivcringsstap vóór de zuivcringsslap 
uil te voeren en door aanpassing van de elutic-
buffcr en de loopsnelheid van de buffer voor de 
kolomchromatografic, werd de beschermende acti¬ 
viteit van het gezuiverde produkt verbeterd. Deze 
activiteit van het via de kolom gezuiverde mate¬ 
riaal is vergelijkbaar met die van via dichtheidsgra-
dicntccntrifugatic gezuiverd materiaal. Het rende¬ 
ment van de procedure waarbij de kolom wordt 
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gebruikt bedraagt 30-40%. Het cellulair DNA-
gehalte en dat van de serumeiwitten (runderse-
rumalbumine en immunoglobuline G) is acceptabel. 
In de nabije toekomst zal aandacht aan de vries-
droogcondities worden besteed. Naar verwachting 
zal eind 1988 materiaal beschikbaar komen voor 
een fase 1 trial en in 1989 voor fase 2 en 3 trials. 

Produktie weefseltype plasminogeenactivator 

Voor de produktie van het weefseltype plasmino¬ 
geenactivator (tPA) wordt gebruik gemaakt van 
de Bowes melanoom-cel waarin door genetische 
manipulatie verscheidene kopieën voorkomen van 
het gen dat codeert voor het eiwit. Voor de kweek 
in homogene kweeksystemen worden microcar-
rifirs toegepast. Tijdens de produkticfase in het 
continue perfusiesysteem wordt serumvrij medium 
doorgepompt. De oogst wordt gcclarificccrd en de 
zuivering van tPA vindt plaats door chromatografie 
via zinkchclaat- en lysine-Sepharosekolommcn. In 
1987 werd 760 liter aangekweekt. De opbrengst 
van het gezuiverde produkt was vergelijkbaar met 
literatuurgegevens. De biologische activiteit en het 
percentage éénkctcn-matcriaal waren acceptabel. 
In het gezuiverde produkt werd geen cellulair 
DNA aangetroffen. Beide resultaten geven aan dat 
het produkt, ondanks het gebruik van een me-
lanoom-ccl, acceptabel is voor toepassing bij de 
mens. Aanvullend onderzoek zal over dit punt uit¬ 
sluitsel moeten geven. 

Produktie van monoclonale antistoffen 

Muis-muis hybridomaccllcn groeien uitstekend in 
suspensie en het continue perfusiesysteem is uiter¬ 
mate geschikt voor de kweek van deze cellen. Ook 
in 1987 werden monoclonale antistoffen voor der¬ 
den geproduceerd: 9 partijen met een totaal vo¬ 
lume van 3100 liter en een hoeveelheid antistoffen 
van 230 g. 

Zowel het upstream als downstream part van 
het proces worden gc-optimalisccrd. Bovendien 
wordt onderzoek verricht aan de ontwikkeling van 
meer eenvoudige cclkwcckmcdia en aan de sta¬ 
biliteit van de antistofvorming door hybridoma¬ 
ccllcn in het door ons toegepaste kwccksystccrn. 
Bij het mediumonderzock is de aandacht primair 
gericht op een reductie van het aandeel van het 
foctalc serum. De prijs van foclaal serum is hoog. 
Het serum kan gecontamineerd zijn met virussen 
en de geringe hoeveelheid immunoglobulinc-G aan¬ 
wezig in hel serum geeft problemen bij de zuive¬ 

ring van monoclonale antistoffen. 
Naar verwachting zal in 1988 onderzoek wor¬ 

den verricht aan de clarificatie- en concentratie-
stappen die in-line met de kweek dienen te wor¬ 
den uitgevoerd. 

Voor de zuivering wordt gebruik gemaakt van 
proteïne-A affiniteitschromatografie gevolgd door 
een kolomchromatografiestap via een anioncn- of 
kationenuitwisselaar. De keuze van deze laatstge¬ 
noemde kolom is afhankelijk van het isotypc en het 
iso-electrisch punt van de monoclonale antistoffen. 

Momenteel zijn alle biochemische en immuno-
chcmischc technieken (gelfiltratie, SDS-PAGE, iso-
electrische focussing, ELISA, etc.) voor de in-pro-
cess controle van de produktie van monoclonale 
antistoffen operationeel. 

De houdbaarheid van gezuiverde monoclonale 
antistoffen is minder dan die van immunoglobuline-
preparaten afkomstig uit plasma. Stabilisering van 
de gezuiverde preparaten is een belangrijk punt 
van onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met prof.Crommelin (RU Utrecht). 

Optimalisatie van het continue perfusiesysteem 

Het continue perfusiesysteem is zeer geschikt voor 
de kweek van dierlijke cellen, vooral in de fase dat 
deze besmet zijn met virus (bijv. rabies) of in de 
fase waarin de groei minimaal is en de produkt-
vorming (bijv. tPA, monoclonale antistoffen) maxi¬ 
maal. Dierlijke cellen hebben als groot voordeel 
dat de post-translatic modificatie van eiwitten 
overeenkomt met de in vivo situatie. 

Het spinfilter is een wezenlijk onderdeel van 
het kweeksystecm. In samenwerking met prof. 
Luyben (TU Delft) wordt aan de optimalisatie van 
het huidige systeem gewerkt en zullen nieuwe sys¬ 
temen worden ontwikkeld. Parallel aan deze ont¬ 
wikkeling zal de verbetering van de acratic ter 
hand worden genomen, waarbij ernaar gestreefd 
wordt ccldichthcdcn van 107 -10* cellen per ml te 
realiseren. 

Het metabolisme van de cel in de diverse sta¬ 
dia van de kweek wordt eveneens onderzocht. 
Door het laboratorium voor Klinische Chemie wor¬ 
den routinematig glucose-, glutaminc-, lactaat-, lac-
taatdehydrogenase- en ammonia-bcpalingcn uit¬ 
gevoerd. Daarnaast wordt een massaspcctromctcr 
operationeel gemaakt voor analyse van zuurstof en 
koolzuur in de ingaande en uitgaande gasstroom 
(bepaling respiratoir quotiënt) en in het medium 
opgelost. Mogelijke correlaties tussen deze para¬ 
meters, ccldichihcid en produktvorming zullen wor¬ 
den onderzocht. Deze resultaten zijn van belang 
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voor een koppeling van de massaspectrometcr aan 
de in ontwikkeling zijnde nieuwe meet- en regel¬ 
eenheid voor bioreactoren. 

Ontwikkeling nieuwe meet- en regeleenheid 

In de eerste helft van 1987 werd samen met Con¬ 
tact-Flow BV de beslissing genomen te komen tot 
de ontwikkeling van een nieuwe generatie mect-
en regeleenhcid. Deze nieuwe eenheid vormt het 
vervolg op de ontwikkeling van de Fermentrol. Het 
besluit een geheel nieuw systeem te ontwikkelen 
kwam tot stand nadat was komen vast te staan dat 
de ontwikkeling van een Host computersysteem 
voor de Fermentrol door Vogelaar Electronics niet 
binnen afzienbare tijd gerealiseerd kon worden. 
Tezelfder tijd kwam de Fermentrol zelf in steeds 
toenemende mate ter discussie te staan, zowel bin¬ 
nen RIVM/Contact-Flow als ook via extemc advi¬ 
seurs. Na intensieve marktverkenningen werd een 
nieuwe partner gevonden in de firma GEFA 
(Dortmund). 

Het eisenpakket betreffende functionaliteit 
van de nieuwe regeleenheid werd vanuit ons labo¬ 
ratorium geformuleerd. Uitgangspunt hierbij was 
dat de nieuwe systemen als stand-alone vol¬ 
waardig moeten kunnen functioneren, een grote 
mate van gebruikersvriendelijkheid moeten heb¬ 
ben, flexibel moeten zijn om ingezet te kunnen wor¬ 
den voor een verscheidenheid van processen, 
passend bij GMP en eenvoudig te onderhouden. 

In de praktische uitwerking heeft dit geleid tot 
de volgende opzet. Iedere unit heeft een eigen vol¬ 
waardige PC (type AT) met co-processor en 
20Mb harde schijf en l,44Mb micro-floppy. De sys¬ 
temen maken gebruik van het nieuwste multi-task¬ 
ing operating systeem: OS/2. Regelingen worden 
software-malig opgebouwd. Er is een speciaal 
operator-keyboard ontworpen en vrijwel alle func¬ 
ties worden grafisch weergegeven. Er is in cen uit¬ 
gebreide rapportage en alarmering voorzien. Speci¬ 
fieke procesgebonden wensen/eisen kunnen via 
speciale vrij definieerbare uscr-programma's wor¬ 
den gerealiseerd, bijv. voor sterilisatie. Calibratie 
en invoer van off-line meetresultaten zijn mogelijk. 
De service-unit is uilschuifbaar en derhalve een¬ 
voudig te onderhouden. 

De nieuwe meet- en rcgclccnhcdcn zullen in 
een aantal modelmatige varianten begin 1988 
beschikbaar zijn en worden ingczcl voor produklic-
cn ontwikkelingsdoeleinden binnen het laboralo-
rium en voor mengen en afvullen van biologicals 
bij de dienst Parcnicralia en Media. 

Onderzoek aan delivery systems voor amfifiele 
antigenen 

Doel van het onderzoek is te komen tot goed 
gedefinieerde structuren waarin membraangebon-
den antigenen (in het algemeen glycoproteïnen van 
bacteriële of virale oorsprong) op een zodanige 
manier aan het immuunsysteem aangeboden wor¬ 
den dat een beschermende respons wordt 
geïnduceerd. De nadruk ligt hierbij sterk op karak¬ 
terisering van de gemaakte structuren. Als model-
eiwit wordt voornamelijk het porie-ciwit van Neis-
seria gonorrhoeae gebruikt 

Het onderzoek inzake de invloed van de lipid-
samcnstelling van liposomen en de eiwitconcen¬ 
tratie per liposoom op de immuunrespons werd 
afgerond. Het bleek dat deze variabelen geen of 
weinig invloed hebben op de humorale respons. 
Alleen de primaire respons steeg licht bij afne¬ 
mende membraanvlocibaarhcid. 

Er is een begin gemaakt met een nadere 
fysisch-chemische karakterisering van iscoins. De 
zèta-potentiaal werd bepaald, de bolvorm beves¬ 
tigd d.m.v. freeze-fracture electronenmicroscopie, 
eiwit aangetoond in iscoms m.b.v. immunogoud 
electronenmicroscopie, enkele andere saponines 
(essentieel bestanddeel van iscoms) getest, stabili-
tcitsexperimenten uitgevoerd (invloed van A1PO, 
pH en galzouten). Bovendien is d.m.v. een uitge¬ 
breid experiment met radioactief gelabelde chole¬ 
sterol aangetoond dat cholesterol een wezenlijk 
onderdeel van iscoms vormt. 

Tenslotte zijn ten behoeve van het project 
"anti-tumor vaccins met drug delivery systems" 
een viertal fracties geïsoleerd uit twee tumor-cellij-
ncn, ingebouwd in liposomen. Deze preparaten zijn 
in vivo getest. 

• 

Laboratorium voor Levende Vaccins 
(LLV) 
A.D.PIantinga 

Bof- mazelen- en rubellavaccin (BMR) 

Het BMR-vaccin is in 1987 in het rijksvaccinatic-
programma opgenomen. Dit vaccin vervangt hel 
mazelcnvaccin en het zal ook na cen overgangs¬ 
fase van twee jaar de rubellavaccinalic van 11-ja-
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rige meisjes vervangen. Het BMR-vaccin wordt 
toegediend aan zowel jongens en meisjes op een 
leeftijd van 14 maanden. Een tweede vaccinatie 
zal gelijktijdig met de herhalingsvaccinatie met 
DTP op negenjarige leeftijd plaatsvinden. Voor de 
jaren 1987, 1988 en 1989 zal nog een inhaalvacci-
naticcampagne uitgevoerd worden op vierjarige 
leeftijd. De vaccinatie op negenjarige leeftijd moet 
beschouwd worden als een tweede kansvaccina¬ 
tie; zij dient om personen te immuniseren die de 
eerste vaccinatie in het geheel niet gehad hebben 
of die op de eerste vaccinatie een onvoldoende im-
muunrespons hebben gegeven. Met de toediening 
van BMR-vaccin aan zowel jongens als meisjes 
wordt getracht de infectieziekten bof, mazelen en 
rubella zoveel mogelijk terug te dringen. Deze vac¬ 
cinatiestrategie is een eliminaticstratcgic en ver¬ 
schilt van de vroegere strategie van vaccinatie van 
alleen 11-jarige meisjes met rubellavaccin, waarbij 
de normale circulatie en de epidemieën van het 
rubellavirus nauwelijks door de vaccinatie beïn¬ 
vloed werden. Met de nieuwe benadering wordt 
verwacht dat de infectieziekten bof, mazelen en 
rubella over drie tot vijf jaar sterk zullen zijn terug¬ 
gedrongen. Het blijft echter geboden de ontwikke¬ 
lingen nauwlettend te volgen. Met de introductie 
van het BMR-vaccin is tevens het bofvaccin als 
extra aan het rijksvaccinatieprogramma toege¬ 
voegd. 

Het BMR-vaccin wordt voor de jaren 1987 en 
1988 betrokken van Merck Sharp & Dohmc 
(MSD, USA). De etikettering, verpakking, controle 
en distributie van het vaccin worden door het 
RIVM verzorgd. Vanaf 1989 zal het met een licen¬ 
tie van MSD in het RIVM geproduceerd worden. 
De vele noodzakelijke voorbereidingen voor die 
produktie hebben de nodige krachtinspanningen 
gevraagd. De produktie-afdcling in gebouw K-
noord wordt zodanig verbouwd dat volgens moder¬ 
ne inzichten geproduceerd kan worden. De optima¬ 
le kweekomstandigheden zijn nauwkeurig uitge¬ 
werkt en de vele produkticvoorschriften zijn ge¬ 
maakt. Zo spoedig mogelijk zal een in huis 
geproduceerd BMR-vaccin samengesteld worden 
om daarna een veldproef te kunnen uitvoeren. 

Nadat de gegevens uit de veldproef beschik¬ 
baar zijn kan voor het RIVM-vaccin een registra¬ 
tie-aanvraag ingediend worden. De oorspronkelijk 
geplande levering van BMR-vaccin van het RIVM 
voor het jaar 1989 (november 1988) zal door 
diverse vertragingen en onvoorziene omwikkelin¬ 
gen een halfjaar moeten worden uitgesteld. 

Mazelen- en rubellavaccin 

Met ingang van 1987 is het mazelenvaccin terug¬ 
genomen. Het rubellavaccin zal nog in 1987 en 
1988 geleverd worden voor de vaccinatie van 11-
jarige meisjes (oude vaccinaticprogramma). Na 
1988 zal er nog slechts een zeer beperkte toepas¬ 
sing van dit rubeüavaccin zijn voor meisjes en 
vrouwen die buiten het rijksvaccinatieprogramma 
vallen en niet eerder gevaccineerd zijn of bij wie 
geen rubella-antistoffen aanwezig bleken te zijn. 

Pokstof 

Zoals in 1986 is ook in 1987 geen pokstof voor 
herijking ontvangen van de WHO in Geneve. Een 
definitieve beslissing van de WHO inzake de vraag 
wat er met de wereld-pokstofvoorradcn van ca. 
200 miljoen doses moet gebeuren is nog niet 
genomen. De herijking van de voornden is hangen¬ 
de die beslissing opgeschort. 

De herijking van de nedcrlandse pokstofvoor-
raad (3 miljoen doses) vindt met een zekere regel¬ 
maat plaats. Nieuwe leveringen van pokstof zullen 
niet plaatsvinden. Over het toekomstige gebruik 
van de nederlandse voorraad zal begin 1988 een 
standpunt worden ingenomen. 

Veldproeven 

Bij de beslissing om het BMR-vaccin in het 
rijksvaccinatieprogramma op te nemen hebben 
wiskundige simulatiemodellen van rubellavaccina-
tie-sttategieën een grote rol gespeeld. Eén van de 
aannamen bij die modellering was dat de trans¬ 
missie-intensiteit (infectiedruk) gelijk is voor alle 
leeftijdsgroepen. Om deze aanname te toetsen en 
om na te gaan wat de invloed is van een eventueel 
verschil in transmissie-intensiteit tussen leeftijds¬ 
groepen op de resultaten van de wiskundige simu¬ 
latiemodellen is een grote veldproef bof, mazelen 
en rubella georganiseerd. Deze veldproef wordt uit¬ 
gevoerd in samenwerking met de Mathematisch 
Statistische Advicsafdcling van de Katholieke Uni¬ 
versiteit in Nijmegen, de GG en GD in Nijmegen, 
Utrecht, Rotterdam en Alkmaar en de bloedtrans¬ 
fusie-diensten in Nijmegen en Alkmaar. Het is de 
bedoeling van 10000 tot 15000 personen uit diver¬ 
se leeftijdscategorieën bloed te onderzoeken op 
antistoffen tegen BMR, de scroncgaticvcn een jaar 
later nogmaals bloed af te nemen voor onderzoek 
op scroconvcrsic, te vaccineren en de vaccinalicrc-
spons 12 weken later nogmaals te controleren. 
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De vcldproef verloopt gunstig. In totaal zijn 
scrummonsters van 11500 personen verkregen 
voor onderzoek. Het screeningsonderzoek voor ma¬ 
zelen en bef is reeds afgerond terwijl de rubcl: 

bepalingen eind januari 1988 afgerond kunnen wor¬ 
den. Gemiddels heeft ca. 20% van de personen 
geen antistoffen tegen bof, en/of mazelen en/of 
rubella. Naar verwachting zal dit onderzoek eind 
1988 kunnen worden afgerond. 

leiding op zich over de microbiologische kwaliteits¬ 
bewaking en dr. A.F.Angulo volgde dr.A.A.Polak-
Vogelzang op om het mycoplasma-ondcrzock 
voort te zetten. Daarnaast kon drs.C.F.M. Hendrik-
sen aangesteld worden in het kader van de ont¬ 
wikkeling van alternatieven voor dierproeven bij 
de controle van vaccins. Ook werden eind 1987 
twee solliciiaitcprocedures afgerond, waardoor in 
1988 met name de capaciteit voor de controle van 
nieuwe bacteriële vaccins en voor de microbiolo¬ 
gische procesvalidatie vergroot zal worden. 

Laboratorium voor 
Controle Bacteriële Vaccins (CBV) 
J.G.Kreeftenberg 

In grote lijnen is er weinig veranderd in het taken¬ 
pakket van het laboratorium, nl: de controle van 
bacteriële vaccins op werkzaamheid, toxiciteit en 
identiteit, de microbiologische kwaliteitsbewaking 
van alle in het RIVM geproduceerde produkten 
alsmede de controle van polyclonaal en monoclo-
naal ATG. Wel zijn wijzigingen opgetreden in de 
manier waarop invulling gegeven wordt aan deze 
taken e.c.a. als gevolg van de introductie van 
GMP, KE, uitbreiding van het aantal produkten en 
afslankingsoperatie. Hierbij is er steeds van uitge¬ 
gaan dat continuïteit van de levering van produkten 
de hoogste prioriteit heeft. Daarnaast is gekozen 
voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit, terwijl veel aan¬ 
dacht is besteed aan onderzoek dat tot doel heeft 
de kosten van de vaccincontrole te reduceren met 
handhaving en zo mogelijk verhoging van kwaliteit. 
In toenemende mate worden prioriteiten tevens 
bepaald door commerciële factoren. 

Als gevolg van de afslankingsoperatic en reor¬ 
ganisaties werden gedurende het afgelopen jaar 
vier medewerkers onttrokken aan de routinema¬ 
tige werkzaamheden. Ten dele kon dit opgevangen 
worden door interne taakverschuivingen, die 
echter meestal tot gevolg hadden dat onderzoeks¬ 
taken getemporiseerd moesten worden. Gezien de 
eerder genoemde beleidslijnen t.a.v. onderzoek 
trekt deze gang van zaken een wissel op de 
toekomst, zowel voor het laboratorium als voor de 
betreffende medewerker. 

Ten aanzien van de personele bezetting zijn 
echter ook veranderingen gerealiseerd waardoor 
nieuwe taken kunnen worden ingevuld en de con¬ 
tinuïteit van bestaande taken wordt gegarandeerd. 
Zo werd dr.H.C.Walvoorl benoemd tot plaatsver¬ 
vangend laboratoriumhoofd, ir.HJ.Bcckcrs nam de 

Werkzaamheids- en onschadelijkheidsonderzoek 

Evenals vorig jaar werd ook dit jaar, naast de rou-
tine-werkzaamheden, aandacht besteed aan de 
controle van acellulair kinkhoestvaccin op immuno-
geniteit en toxiciteit. Kwantitatieve gegevens over 
de diverse werkzaamheden zijn samengevat in 
tabel 1. Veel van dit onderzoek vond plaats in het 
kader van een WHO-onderzoek, dat in december 
afgerond werd met een bijeenkomst in Stockholm, 
waar de veld- en laboratoriumgegevens gepresen¬ 
teerd werden over een klinisch onderzoek met 
twee Japanse acelluhire kinkhoestvaccins (JNIH-6 
en JNH-7). Uit het onderzoek is gebleken dat bei¬ 
de vaccins, respectievelijk bestaande uit LPF + 
FHA en LPF, een bescherming van 70-80% induc¬ 
eren tegen klinische verschijnselen van kinkhoest. 
Beide vaccins blijken in proefdieren sterk immuno-
geen en weinig toxisch. 

Belangrijke vorderingen werden gemaakt bij 
het in vitro onderzoek van difterie-, tetanus- en 
kinkhoestvaccin (m.n. acellulair kinkhoestvaccin) 
op immunogeniteit. Zo is gebleken dat humane lym-
focyten tot de produktie van specifieke antistoffen 
te stimuleren zijn door ze te kweken in aan¬ 
wezigheid van D-, K- of T-vaccin. Veel aandacht 
zal nog besteed moeten worden aan de validatie 
van deze methode voordat overwogen kan worden 
het huidige werkzaamheidsonderzock in proef¬ 
dieren te vervangen door lymfocyten-kweken. 

Gestart werd met de ontwikkei ing van een 
respiratoir infectic-modcl voor de controle van 
experimentele kinkhuestvaccins. Naast kolonisatie 
zullen echter vooral de specifieke klinische symp¬ 
tomen t.g.v. een kinkhocst-infcctic aandacht moe¬ 
ten krijgen. 

In samenwerking met LBV is gewerkt aan 
het karakteriseren van de verschillende mono-
clonale antistoffen die gericht zijn tegen LPF. Ook 
werd aandacht besteed aan de interactie tussen 
LPF en het immuunsysteem m.n. het effect van 
LPF op muize- en humane lymfocyten. Al deze 
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Tabel 1 

Verrichte bepalingen per jaar; laboratorium voor Controle Bader iele Vaccins 

soort 

abnormale toxiciteit 
onschadelijkheid 
kinkhoest-toxiciteit 

LPF in vivo 
HSF in vivo 
glucose/insuline 

limulusiysaattest 
CHO-test (LPF in vitro) 
LPF ELIS A-test 
FHA ELISA-test 
CHO neutralisatietest LPF 
anü-LPFELISA 
anti-FHA ELISA 

identiteitsondcrzock sera 
en vaccins 
pH-bepalingen diverse 
vaccins 

werkzaamheidsonderzock: 
tetanus 
difterie: cavia 

muis 
kinkhoest 
BCG 
cholcra 
tyfus 

stcrilitcitsonderzoek: 
afgevuld + charge produkt 
controle op mycobacteriön 
controle afvulproces 
membraanfiltratie 
45C-SI-F 
controle op inactivering 
microbiologisch grondstof-
fenonderzock 
determinaties t.b.v. sterili-

aantal bepalingen 
1985 

162 
93 

107 
27 

111 
521 

-

-
-
-
-

145 

-

61 
8 

25 
407 

68 
7 
5 

5468 
49 

101 
12 

102 
12 

107 

1986 

153 
76 

78 
32 

120 
471 
232 
86 

121 
1421 
1276 
1220 

114 

43 

31 
9 

49 
239 
32 
5 
3 

3690 
47 
93 

171 
80 
7 

131 

1987 

128 
80 

103 
18 
10 

1125 
156 

-
-

953 
720 
720 

132 

110 

37 
5 

20 
90 
49 
5 
8 

1844 
37 

106 
20 
62 
14 

178 

soort 

satieonderzock 
microbiologische proces¬ 
bewaking 
ruimte-monitoring 
kledingonderzoek 
onderzoek kleefmaten 

1985 

104 

567 
512 

-
microbiologisch wateronder-
zoek (LWL) 

ATG-controle (polyclonaal 
en monoclonaal): 
lymfocytotoxie 
immunofluorescentie op 
lymfocyten, trombocyten 
ofgranulocyten 
complement fixatie trombo 
cyten 
anti-erytrocyten titer 
anti-complcmcntairc 
activiteit 
ciwitbepalingcn biurcet 
bacteriologisch onderzoek 
pH-bcpaling 
heam-gehaltc 
osmolaliteit 
immunoclectroforese + 
Ouchterlony 
anti-Iymfocytcn ELISA 
konijne-immuunglobuline 
ELISA 
chemisch grondstoffen-
onderzoek 

proefdieren: 
muizen 
cavia's 
ratten 
konijnen 

-

61 

12 

47 
186 

12 
31 
95 
5 
4 
7 

40 
-

-

48 

67429 
2669 
6150 
1414 

aantal bepalingen 
1986 

171 

409 
580 

88 
20 

12 

13 

9 

15 
30 

8 
13 
32 
6 
3 
3 

13 
109 

90 

26 

46743 
2500 
4168 
1621 

1987 

40 

316 
949 

33 

8 

14 

-
12 

13 
12 
48 
4 
2 

11 

65 
91 

89 

-

35421 
1514 
5732 
1594 

onderzoekingen zijn er op gericht om de biologi¬ 
sche activiteiten van het LPF-molccuul in kaart te 
brengen en om, vervolgens, tot relevante proeven 
te komen voor de routine-controle van accllulair 
kinkhocstvaccin. 

De werkzaamheid van meningitisvaccins 
werd onderzocht via de inductie van baclcricidc 

antistoffen in muizen na injectie met de te onder¬ 
zoeken mcningococccnvaccins. Als gevolg van de 
eerder genoemde afslankingsproccdurc kon dit 
onderzoek niet de aandacht krijgen die noodzake¬ 
lijk was Verwacht wordt dat deze situatie in 1988 
verbeterd zal zijn. In samenwerking met LBV 
werd levens een RIA opgezet om antistoffen tegen 
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H.influenzae aan te lonen t.b.v. de controle van dit 
vaccin op werkzaamheid en het veldonderzoek. 

Gezien de nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van bacteriële vaccins zal CBV meer aan¬ 
dacht dienen te schenken aan biochemische con¬ 
troles. 

Veel aandacht werd besteed aan de controle 
van BCG voor blaasinstillatie, met name het tellen 
van het aantal kweckbare deeltjes in dit preparaat. 
Belangrijke vorderingen werden gemaakt bij de 
ontwikkeling van een in vitro methode, die cor¬ 
releert met de in vivo neutralisatie van tetanustox-
ine. Verwacht wordt dat de ontwikkelde in vitro 
methode binnenkort toegepast zal worden voor rou¬ 
tine-titraties van serummonsters, hetgeen een 
besparing van ongeveer 10000 muizen per jaar op 
zal leveren. 

Dierexperimenteel onderzoek 

De werkzaamheden concentreerden zich vooral op 
de controle van bacteriële vaccins op werkzaam¬ 
heid en toxiciteit. Naast de routine-bepalingen 
werd aandacht geschonken aan de ontwikkeling 
en toepassing van meer relevante dicrmodcllcn om 
de werkzaamheid en toxiciteit van de diverse pro-
dukten te onderzoeken. Met name richtte het 
onderzoek zich hierbij op kinkhoest, meningitis en 
cholera. 

Het onderzoek naar alternatieven voor dier¬ 
proeven, en de wil om dierexperimenteel onder¬ 
zoek tot het strikt noodzakelijke te beperken, heeft 
ook dit jaar weer resultaten opgeleverd. Een en 
ander moge blijken uit het overzicht dat in tabel 1 
is gegeven. Naast deze activiteiten verd, in samen¬ 
werking met de firma MEMO, een videofilm ge¬ 
maakt waarin de diverse conlroleproeven worden 
gedemonstreerd. Er is veel internationale belang¬ 
stelling voor deze film, waardoor de primaire doel¬ 
stelling om onnodig gebruik van proefdieren voor 
instructie-doeleinden te voorkómen, bereikt werd. 

In het kader van het samenwerkingsverband 
tussen RIVM, VHI en dicrenbeschermingsorgani-
saties werd op 31 maart het rapport "Meer dan 
routine alleen" door drs.Hcndriksen aangeboden 
aan staatssecretaris Decs. Als gevolg hiervan 
kwam het alternatieven-onderzoek van CBV in de 
publiciteit. Dit was ook het geval tijdens de uitrei¬ 
king van de VHI-prijs voor alternatieven aan de 
heer J.W.van der Gun. Blijkbaar gaan de eerder 
genoemde strategische kcuz.es, die mede geba¬ 
seerd waren op financiccl-cconomischc gronden, 
goed samen met maatschappelijke overwegingen. 

Microbiologische kwaliteitsbewaking 

Gedurende het afgelopen jaar werd in toenemende 
mate aandacht besteed aan de microbiologische 
validatie van ruimten, apparaten en prjduklie-han-
dclingen. Deze werkzaamheden werden meestal in 
nauwe samenwerking met de diverse prodi'ctie-
laboratoria uitgevoerd. De noodzaak daarvan werd 
nog eens onderstreept tijdens het inspectie-bezoek 
dat de farmaceutisch inspecteur bracht n.a.v. de 
bereidingsvergunning die voor ATG was aange¬ 
vraagd. In het routinematige ruimtemonitoring-pro-
gramma werd de dccltjestelling opgenomen. Te¬ 
vens werd in het kader van het grondsloffenonder-
zoek de microbiologische kwaliteit van diverse 
grondstoffen bepaald. Een overzicht van de bepalin¬ 
gen die verricht zijn in het kader van de microbiolo¬ 
gische kwaliteitsbewaking is weergegeven in tabel 
1. 

Mycoplasma-onderzoek 

Evenals vorige jaren bleek ook in 1987 weer dat 
het mycoplasma-onderzoek zowel voor de eigen 
RIVM-bchocftcn als voor vraagstellingen elders 
van belang is. Dit moge blijken uit het feit dat van 
de 269 ingezonden monsters van cellen en kweek-
media er 166 afkomstig waren van laboratoria uit 
het RIVM en 103 van verschillende bedrijven en 
universiteiten in het land. 

De samenwerking met de afdelingen Dermalo-
Venerologie en Andrologic van de Erasmus Univer¬ 
siteit te Rotterdam werd gecontinueerd. Uit vele 
onderzochte monsters kon Mycoplasma hominis of 
Ureaplasma urealyticum geïsoleerd worden. Een 
overzicht van het mycoplasma-onderzoek dat in 
1987 werd verricht is weergegeven in tabel 2. Ten 
behoeve van de controle van proefdieren werden 
ELISA's ontwikkeld. Antistoffen legen drie be¬ 
kende mycoplasma's kunnen reeds worden aange¬ 
toond, terwijl aan twee andere nog wordt gewerkt. 
In samenwerking met Rousscl en enige tientallen 
huisartsen werd een onderzoek gestart om in 
gevallen van luchtwcgaandocningcn de betrokken¬ 
heid van M.pneumoniae vast te kunnen stellen. In 
samenwerking met Innogcnctics werd begonnen 
aan een onderzoek om een chcmiluminisccntic-lcsl 
te ontwikkelen t.b.v. de detectie van mycoplasma-
infectics in cclculturcs. 

ATG poly- en monoclonaal 

Het verslagjaar stond voor een groot deel in het 
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Tabel 2 

\ Overzicht van in 1987 uit verschillende monsters 
\ geïsoleerde Mycoplasma's (CBV) 

; monstersoort aantal geïsoleerde frequentie 
: monsters Mycoplasma's 

i celcultures en 269 MJwminis 
i kweekmedia 

I patiënten 

Morale 
MJiyorhinis 
Mfermenlans 
Marginini 

3 
9 
3 
4 
2 

319 M.pneumoniae 1 
M.hominis 31 
U.urealtyiicum 78 

I Streeklaboratoria 44 MJwminis 5 
M.pneumoniae 1 
U.urealyticum ' 

teken van de registratie van polyclonaal ATG. Dit 
resulteerde in een groot aantal voorschriften en in 
onderzoek gericht op standaardisatie van de ver¬ 
schillende controles. Als gevolg van deze werk¬ 
zaamheden moest het onderzoek naar de ontwikke¬ 
ling van monoclonaal ATG getemporiseerd wor¬ 
den. Desondanks kon in het Dijkzigt ziekenhuis te 
Rotterdam begonnen worden met fase 1 van een 
klinisch onderzoek met het CD3 monoclonaal 
RIV9. De eerste resultaten zijn hoopvol. Vandaar 
dat in 1988 met hoge prioriteit de verdere ont¬ 
wikkeling van RIV9 tot een gcstandnrdisccrd pro-
dukt ter hand genomen zal worden, in nauwe 
samenwerking tussen LGV, CVV, BAI en CBV. 

Ook zullen door CBV nieuwe hibridomas 
ontwikkeld worden daar de therapeutische werk¬ 
ing van de huidige CD3-monoclonalcn zwakker 
blijkt te zijn dan die van het polyclonalc ATG. 
Hoewel het polyclonalc ATG reeds vele jaren met 
succes gebruikt wordt, blijft het noodzakelijk con¬ 
tinu onderzoek aan dit produkt te verrichten, en 
daardoor de gebruikers te blijven ondersteunen 
met produkt-informatic. Helaas was het als gevolg 
van de ATG-regisL aticwerkzaamheden niet altijd 
mogelijk om dit onderzoek uit te voeren. Verwacht 
wordt dat in 1988 de noodzakelijke ontwikkc-
lingswcrkzaamhcdcn op het gebied van polyclon¬ 
aal en monoclonaal ATG weer kunnen plaatsvin¬ 
den. 

Unit Controle Virusvaccins (CVV) 
G.van Steenis 

De unit is, met het laboratorium voor Controle Bac-
tcricle Vaccins (CBV) en de - organisatorisch bij 
de unit ingedeelde - afdeling Registratie, Document¬ 
controle en Inspectie (RDI; hoofd drs.M.H.van 
Draancn), verantwoordelijk voor de kwaliteitscon¬ 
trole en vrijgifte van biologische produktcn in het 
RIVM. Hoewel het zwaartepunt van het werk van 
de unit in het virologischc controle-werk ligt, begint 
hiernaast de biochemische controle meer vorm te 
krijgen en in belang toe te nemen, vooral in ver¬ 
band met de groter wordende belangstelling voor 
nieuwe op continue cellijnen geproduceerde biolo¬ 
gische produkten zoals monoclonale antistoffen en 
intcrleukincs. Behalve de vraag naar molcculair-
biologisch controle-werk - waarvoor inmiddels, 
naast drs.I.Claasscn, ingJ.Sonsma kon worden 
aangetrokken - wordt verwacht dat ook de vraag 
naar andere biochemische controles zal toenemen 
nu een produkticlijn voor nieuwe ccllijnproduktcn 
bij het laboratorium voor Geïnactiveerde Virusvac¬ 
cins is ingepland. Dit zal verdere consequenties 
hebben met betrekking tot mankracht, ruimte en 
appara'iuur. 

Tocncmdc druk op het personeelsbestand 
heeft met name bij de afdeling Diervirologie geleid 
tot onderzoek naar de vervanging van verschillen¬ 
de scrologischc tcstsystemen door gestandaardi¬ 
seerde minder tijdrovende ELISA's. Dit werd uit¬ 
gevoerd in nauwe samenwerking met de bijzon¬ 
dere Afdeling Immunobiologic (BAI). Voor een 
groot aantal tests heeft dat al succes gehad (zie 
ook onder Diervirologie). 

Relatief veel aandacht werd besteed aan de 
ontwikkeling en controles op cellbanks en continue 
cellijnen en het in overeenstemming brengen hier¬ 
van met nieuwe WHO-richtlijncn. 

Gedurende 1987 werd duidelijk dat definitieve 
aanpassingen van gebouw L, waarin een belang¬ 
rijk deel van het controle-werk van de unit plaats¬ 
vindt, niet uitgesteld kwan worden tot de jaren 
negentig, zoals in het oospronkclijkc masterplan 
was opgenomen, maar - uit een oogpunt van 
GMP - met prioriteit zo mogelijk in 1988 uitge¬ 
voerd dient te worden. Begonnen werd met voor¬ 
bereidingen voor deze verbouwing. 

De in 1984 voor het eerst, in samenwerking 
met CBV, gegeven controle-cursus werd in 1987 
herhaald, zij het op kleinere schaal; en waren deel¬ 
nemers uit India, Vietnam en Pakislan. Eerdere 
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verwachtingen dat training van technici uit ontwik¬ 
kelingslanden, in het kader van het Technology 
Transfer Programme, in 1987 zou starten werden 
niet bewaarheid, o.a. door discontinucring van een 
samenwerkingsproject met een instituut in Colom¬ 
bia. 

Registratie, Documentcontrole en Inspectie (RD!) 

Registratie: een aanvraag Bcrcidingsvcrgun-
ning voor anti-ihymocytcn-globulinc werd inge¬ 
diend bij de minister van WVC en een bijbehorend 
registraticdossier werd gezonden naar de commis¬ 
sie ex art. 14. 

Updating van de RIVM-registratic van regulie¬ 
re produktcn kon nog niet worden geëffectueerd 
omdat de benodigde Standaard Werkvoorschriften 
niet herzien waren. Wel werden de Standaardeisen 
voor 13 produktcn gereviseerd. 

Documentcontrole: het aantal te controleren 
protocollen is sterk toegenomen omdat het aantal 
wcrkprotocollen in het kader van GMP aanzienlijk 
is uitgebreid. Opvallend was het 50% hogere aan¬ 
bod van autovaccins. 

Standaardwerkvoorschriften (SWV): de afde¬ 
ling RDI heeft een begin gemaakt met de opbouw 
van een beheerssysteem van SWV's met betrek¬ 
king tot produktic en controle van biologische pro¬ 
duktcn. Enige honderden documenten zijn inmid¬ 
dels in dit systeem ondergebracht. Elk in het sys¬ 
teem op te nemen voorschrift wordt beoordeeld en 
in overeenstemming gebracht met het stramien dat 
hiervoor is aangegeven. Van elk controlevoor¬ 
schrift wordt een normblad gemaakt dat deel uit¬ 
maakt van het registratiedossier van het betref¬ 
fende produkt. Van elk produkticvoorschrift wordt 
een samenvatting gemaakt onder de naam kader¬ 
voorschrift. Het streven is alle documenten een¬ 
maal per 3 jaar te updaten. 

Pharmaceutisch drukwerk: een begin werd 
gemaakt met de aanpassing van het pharmaceu¬ 
tisch drukwerk aan de eisen van de Inspectie van 
de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen. 

Klachten: een gering aantal klachten met be¬ 
trekking tot de kwaliteit van het produkt is bij kwa¬ 
liteitscontrole binnengekomen, waaronder de vol¬ 
gende: 
- moeilijk resuspendeerbaar (cholcravaccin) 
- schuimen bij resuspensic (BMR-vaccin) 
- hoeveelheid rcsuspcnsicvlocistof van BMR-vac¬ 

cin 
- abnormaal weinig positieve reacties met PPD 
- stinging and burning bij toedienen van BMR-vac¬ 

cin 

Bij het RIVM konden geen oorzaken voer de 
klachten worden gevonden. De laatste klacht is in 
behandeling bij het Medisch Centrum voor Imm^-
nisatics. 

Inspectie: aan de afdeling RDI is in de loop 
van het jaar een kwaliteitsinspecteur toegevoegd 
belast met inspectie en kwaliteitsaangelcgenhcden. 
Een begin is gemaakt met zclfinspectie. 

Vaccins cd. 

Poliovaccin 
Ook dit jaar werd relatief weinig poliovaccin gepro¬ 
duceerd, waardoor het aantal monsters, aangebo¬ 
den voor controle, beperkt Weef. Een gevolg hier¬ 
van was ook dat slechts een gering aantal apen 
voor produktic gebruikt werd. Hierdoor is het aan¬ 
tal apen die binnen de Unit in quarantaine worden 
gehouden, bijna verdubbeld. 

Opnieuw werd, éénmalig, een aan het bovicn 
polyomavirus verwant agens waargenomen in 
cynomolguscclculturen, gebruikt voor vaccincontro-
lc. Cynomolguscellen bleken relatief gevoelig voor 
het virus, ook in vergelijking met andere primaten-
cellen en kalvcmiercellcn. Afgezien *.an dit agens 
werden geen andere virale contaminantcn gede¬ 
tecteerd in apcnicrcelculturen gebruikt voor pro¬ 
duktic of controle. 

Bepaling van de inactivcringscurvc en con¬ 
trole op rundcrscrumalbuminc, werden als verplich¬ 
te in process controles van het produkticlaborato-
rium overgenomen. Ook de verantwoordelijkheid 
voor (verplichte) D-antigccnbepalingcn kwam bij 
het controlclaboratorium te liggen. Aandacht werd 
geschonken aan de ontwikkeling van ELISA's die 
voor de antigccnbcpaling gebruik maken van mono-
clonalc antistoffen. 

Naast sera uit typisch veldonderzoek, zoals 
het prospectief vaccinatie-onderzoek, betrof het 
scrologisch onderzoek dit jaar vooral meer indivi¬ 
duele bepalingen van de immuunstalus l.o.v. polio. 

Mede op verzoek van de WHO en in samen¬ 
werking met de BAI werd gewerkt aan het 
opzetten van scrologischc tests die antisloftitcrs 
tegen Sabin poliovirus-(ent)stammcn kunnen onder¬ 
scheiden van antistoftiiers ontstaan door infectie 
met wild-type virussen. Hierbij wordt gebruik ge¬ 
maakt van lypc-spccifickc monoclonalc antistoffen. 
De tests lijken thans operationeel maar dienen nog 
met hiertoe te verzamelen panels van humane sera 
te worden uitgetest. 

Rabicsvaccin 
Het normale controle-werk bleef beperkt tol hcrij-
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king van eerder geproduceerde partijen vaccin. 
Wel werd, vooruitlopend op de produktic van enke¬ 
le partijen hondenicrcclvaccin 1988, een aantal 
honden serok>gisch onderzocht op virusinfecties. 
Deze produktie vindt plaats naar aanleiding van de 
grotere vaccinafname na het constateren van ra-
bies bij vleermuizen in Nederland. 

Werk aan de ontwikkeling van een rabicsvac-
cin, te produceren op een continue ccllijn en toe te 
passen in het RIVM Technology Transfer Pro¬ 
gramme, werd in samenwerking met G W voort¬ 
gezet. Omdat de aanvankelijk gebruikte Kissling 
virusslam minder goed leek te voldoen werd 
overgegaan op een door het Institul Pasteur ie Pa¬ 
rijs beschikbaar gestelde stam. Deze s.am lijkt 
kweektcchnisch goed bruikbaar. Enkele vijgen bij 
de zuivering wachten nog op een oplossin.;. Door 
de unit werd, in samenwerking met de BAI, gc-
wcrki aan de ontwikkeling van controlc-icsis, met 
name aan in vitro antigccnbcpalingcn zoals single 
radial immunodiffusion (SRD) en ELISA, en het in 
overeenstemming brengen van controles op veilig¬ 
heid met de nieuwe WHO-richtlijnen. Voor het uit¬ 
voeren van in process potency-tests voor rabics-
vaccinproduktie werd gewerkt aan de ontwikke¬ 
ling van alternatieven van de thans algemeen 
gebruikte SRD- en NIH-tcsts. Met behulp van een 
panel van monoclonalc antistoffen, specifiek voor 
verschillende lineaire epitopen op het glycopro-
teïne, is een ELISA-systccm ontwikkeld dat /eer 
snel en gestandaardiseerd kan worden uitgevoerd. 
Vergelijking met de SRD- en de NIH-tcst en ook 
met inductie van virusnculraliscrcndc antistoffen 
leerde dat de resultaten van deze test zeer goed 
met die der andere systemen overeenkomen. 

Scrologisch onderzoek betrof controles van 
posi-cxposilic-paticntcn en van in het kader van 
een veldonderzoek imradcrmaal toegepaste pre-
cxposiiic-vaccinatic. 

Bofvaccin 
De eerste controlcculturcn en vitussuspensics, (e 
gebruiken voor de bereiding van de bofcomponcni 
van BMR-vaccin, werden ontvangen vwr controle 
op veiligheid. Problemen werden ondervonden bij 
de neutralisatie van hot hofvirus (nodig bij bepaal¬ 
de controles op veiligheid), mogelijk door de rela¬ 
tief hoge titers in vergelijking met eerdere proefpar-
lijcn. Aan de bereiding van goede neutraliserende 
sera in SPF-dicrcn werd veel aandacht besteed. 

Ma/elcnvaccin 
In verband met de beslaande voorraad buikvaccin 
en de introductie van het BMR-vaccin, werden 
geen tussenprodukten en nauwelijks cindproduklcn 

voor controle ontvangen. 
Een groot aantal humane serummoiuicrs 

werd onderzocht op mazclenantisloffcn, dit als on¬ 
derdeel van een veldonderzoek uitgevoerd door 
het laboratorium voor Levende Vaccins ter voor¬ 
bereiding van de registratie van het door het RIVM 
te produceren BMR-vaccin. 

Rubcllavaccin 
Doordat de produktic van het konijnenicrcclvaccin 
op basis van slam HPV77 afliep en die van het op 
humane diploïde cellen geproduceerd vaccin op 
basis van de RA27/3 'am, te gebruiken bij de be¬ 
reiding van BMR-vaccin, pas in de loop van 1987 
op gang kwam, was het aantal voor controle op 
veiligheid aangeboden monsters gering. Wel werd 
nog een aantal eerder geproduceerde partijen cind-
produkt op utcr onderzocht. Het probleem van 
eventuele uitgebreide chromosoomanalysc van 
voor produktie te gebruiken banks van humane di¬ 
ploïde cellen kan worden opgelost door een samen¬ 
werkingsverband met het Anthropogcnctisch Insti¬ 
tuut, Rijksuniversiteit Leiden (prof.dr.P.Pcarson). 
Een klein aantal humane scrummonsters werd nog 
onderzocht op antistoffen in het kader van contro¬ 
les op immuunstatus. 

BMR-vaccin 
Met de introductie van het BMR-vaccin in het 
rijksvaccinaticprogramma nam het aantal contro¬ 
les op geïmporteerd cindprodukt snel toe. Alle on¬ 
derzochte partijen voldeden aan de minimum-cis. 
Wel viel op dat de virustitcrs soms dicht bij de ge¬ 
stelde minimum-cis lagen, dit in tegenstelling tot 
door het RIVM geproduceerd mazelen- en rubclla¬ 
vaccin, waarvan de titers in het algemeen met een 
ruime marge voldoen. 

Gclc-koorts-vaccin 
Het Rijkscontrolclaboraiorium bood dit jaar weer 
een aantal geïmporteerde partijen g.ic-koort-vac-
cin voor controle op virustitcr aan. 

Op verzoek van een GGD werd een aantal sc-
rummonsicrs van, wegens overgevoeligheid voor 
kippc-ciwit intradcrmjal met kleine vaccindoses 
gcvaccinccrdcn, onderzocht op scroconvcrsic die, 
overigens, in alle gevallen gevonden werd. 

Hepatitis B-vaccin 
Controles op enkele partijen humaan plasma, (e 
gebruiken als grondstof bij de bereiding van Hepati¬ 
tis B-vaccin door het Centraal laboratorium voor 
de Blocdiransfusicdicnst, werden afgerond. Gc/.icn 
de beëindiging van de produktic door genoemd la¬ 
boratorium waren dit de laatste monsters in dc/c 
reeks. 

111 



DEEL II: VERSLAGEN 

Pokstof 
Er werden dit jaar geen materialen voor controle 
aangeboden. 

Runderserum 
Een aantal door het RIVM ten behoeve van de 
vaccinbcrciding en -controle geproduceerde partij¬ 
en rundcr- en newborn calf-xiwn, werd op virale 
contaminatie onderzocht, waarbij vooral aandacht 
besteed werd aan het boviene polyomavirus (zie 
onder poliovaccin). Er werden géén aanwijzingen 
voor contaminatie gevonden. In verband met de 
beëindiging van de eigen scrumproduktic werd een 
bezoek gebracht aan een noordamerikaansc firma 
die serum van een bekend en gecontroleerd donor¬ 
bestand aflevert. Scrologische screening van indi¬ 
viduele dieren van dit donorbestand leverde een 
verrassend klein aantal potyomavirus-positieve 
dieren op (< 1%). Scrumpools van sero-ncgaticve 
dieren van dit bestand zullen, na de nodige con¬ 
troles, gebruikt worden voor produktic. 

Trypsinc 
Enkel: partijen werden onderzocht op contami-
natic mei name door porcine parvovirussen. 

Antithymocytcn-globulinc (conventioneel) 
De nadruk bij de controle van voor produktic 
gebruikte konijnen ligt op detectie van Hamaan-
virus via controle op antistoffen. Daarnaast wer¬ 
den, volgend op een opmerking naar aanleiding 
van het registraticdossier, voorbereidingen getrof-
fci. voor de controle van partijen plasma op het 
agens van de zgn. pleural effusion disease (PED), 
een scrologisch moeilijk te detecteren virus. Ver¬ 
wacht wordt dat vanaf eind 1988 alle dieren uit de 
eigen, volledig gecontroleerde, SPF kweek ge¬ 
bruikt kunnen worden. 

Monoclonalcn en andere cclkwcckproduktcn 
Voor onderzoek aangeboden cclkwcckproduktcn 
(andere dan vaccins) betroffen dit jaar voorname¬ 
lijk partijen monoclonaal anlilhymocytcn globulinc, 
waarop mouse antibody production (MAP) tests, 
controles op rested DNA en vciligncidsondcrzoc-
kingen in weefselkweek werden uitgevoerd. 

Rested DNA 
Controles op rested DNA zijn vereist voor produk-
(cn bereid op o.a. continue cdlijncn. Dit, door de 
afdeling Biochemische Controle uitgevoerde, onder¬ 
zoek betrof dit jaar vooral monoclonalc antistoffen 
en lusscnproduktcn van experimentele rabicsvac-
cins. De controles worden momenteel uitgevoerd 
met behulp van moleculaire hybridisatie met radio¬ 

actief gelabelde probes. Gericht onderzoek vindt 
plaats naar vereenvoudiging van deze tests, toe¬ 
passing van cold probes en vervanging van de 
hybridisaticmethodc door een gevoelige ELISA-
tcst. 

Scrumciwitbepaling 
ELISA's gebruikmakende van monoclonalc anti¬ 
stoffen voor de kwantificering van bepaalde con¬ 
taminerende eiwitten in biologische produktcn. zo¬ 
als rundcrscrumalbuir.inc en rundcrimmunoglobuli-
nc, worden eveneens in samenwerking met BAI 
ontwikkeld en vergeleken met de algemeen ge¬ 
bruikte counter current elcctroforcsc-systcmen. 
De resultaten gaven aan dat in principe dezelfde re¬ 
sultaten met beide systemen worden behaald. 

Diervirologie 

Het doel van dit project is in eerste instantie om 
een inzicht te verkrijgen in de spontaan voorko¬ 
mende virusinfecties van proefdieren, gebruikt 
voor de produktic en controle van vaccins en an¬ 
dere biologische produktcn en met dit inzicht te 
proberen zulke infecties te voorkomen. 

Aan de vervanging van de tijdrovende klassie¬ 
ke scrologische icstsystcmcn door snelle ELISA's, 
waarin simultaan grote aantallen sera afkomstig 
van proefdieren kunnen worden getest op afwezig¬ 
heid van antistoffen tegen een aantal virale conta-
minantcn, werd o.a. Ls.m. de BAI veel aandacht 
besteed. Dit resulteerde in de introductie van deze 
ELISA-systcmcn bij de meerderheid van de scro¬ 
logische controles, hetgeen vooral van belang is 
gebleken voor de uitvoering van de in aantal 
steeds toenemende controles van biologische pro¬ 
duktcn en procfdicrbcstandcn. Bij de ontwikkeling 
van een deel vin deze ELISA-systcmcn werd ge¬ 
bruik gemaakt van speciaal voor dit doel ontwik¬ 
kelde anti-virale monoclonalc antistoffen. Naast de 
routinematig met behulp van deze systemen getes¬ 
te virusvaccins, bieck ook aan dit onderzoek voor 
polyclonaal konijn-anii-thymocytcnglobulinc en 
muis-monoclonalc antistoffen voor humaan thera¬ 
peutische toepassing een groeiende behoefte te be¬ 
slaan. Veel tijd werd besteed aan de evaluatie van 
zuivcringsmcihodcn van monoclonalc antistoffen 
m.b.t. hun vermogen om virale contnminantcn te 
verwijderen. 

De belangstelling voor virusscrolngischc 
screening in het kader van controles van biologi¬ 
sche produktcn en van procfdicrbcslamlcn beperk¬ 
te zich niet tot het RIVM; ook een groeiend aantal 
aanvragen van buiten het instituut zowel uit binnen-
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als buitenland voor de uitvoering van controles op 
diervirussen bereikte de afdeling Diervirologic. Bij 
gebrek aan uitvoerend personeel kon slechts voor 
een deel aan deze vraag worden voldaan. Een en 
ander heeft ertoe geleid dat voor een aantal van de 
ontwikkelde controlemethodieken gezocht werd 
naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van com¬ 
merciële testkits, die door derden worden geprodu¬ 
ceerd. Tot dusver leidde dit in twee gevallen tot 
een commercieel verkrijgbare testkit (aviair lcuko-
se-virus, bovien leukosc-virus). Tevens werden af¬ 
spraken gemaakt voor de gedeeltelijke uitbeste¬ 
ding van werkzaamheden van derden aan een 
commercieel laboratorium dat onder supervisie en 
verantwoordelijkheid van de unit CVV tests voor 
derden uit zal voeren. Veel tijd werd besteed aan 
het aanpassen var de werkprotocollen aan GMP-
eisen. 

Onderzoek naar een door ons gevonden 
niuew herpesvirus bij zeehonden (ScHV), dat ern¬ 
stige infecties bij jonge zeehonden veroorzaakt, 
werd afgerond met een onderzoek naar de gevoe¬ 
ligheid voor een aantal geselecteerde anti-viralc 
middelen. Een tweetal van deze mitidelcn bleek 
weinig toxisch voor zeehondencellcn bij concen¬ 
traties waar een grote inhibitie van ScHV-rcplica-

tie optrad. Een onderzoek naar het voorkomen van 
het ScHV bij andere zeezoogdieren werd i.s.m. de 
Stichting ZcehorK«encrecnc Pieterburcn gestart. 
SeHV lijkt vrij algemeen bij verschillende zeehon¬ 
denspecies voor ie kernen. 

Onderzoek naar het voorkomen van virussen 
onder wilde Naagdicren in Europa werd gestart, 
waarbij speciale aandacht aan virale zoönosen zal 
worden besteed. Hiertoe werden virus-isolaticpro-
cedures gestart met monsters van in Nederland 
gevangen knaagdieren. Een groot aantal muis- en 
rat-cytomegalovirussen, die inmiddels reeds wer¬ 
den geïsoleerd, worden thans m.b.v. rcstrictic-cn-
zymanalysc en monockmale antistoffen gekarak¬ 
teriseerd. Een groot panel sera van knaagdieren uit 
België, Engeland en Nederland is thans verzameld 
en zal scrologisch worden onderzocht op het voor¬ 
komen van antiviralc antistoffen 

Op het gebied van de ontwikkeling van dia¬ 
gnostische tests voor virusinfecties bij dieren werd 
vooral samengewerkt met het laboratorium voor 
Virologie, het Centraal Diergeneeskundig Instituut 
(Afd. Virologie), de Stichting Gezondheidsdienst 
voor Dieren, hel Biomcdical Center Uppsala en het 
Tropeninstituut Antwerpen. 

Tabel 1 

Overzicht Controle Virusvaccins. CVV 

1985 1986 1987 

Registratie. Documrntconirnle en Inspectie (RDl) 
protocolcontrolc en produktinspectic: 
grondprodukt 
final lot Ie aanvraag 
final lot 2c aanvraag 
produktinspectic 
aanvraag RCL 

poliomyelili waccin 
- controle cclculturcn onderzocht op vreemde virussen 
- typcbcpaling vaccinvirus 
- vaccinvirussuspcnsic onderzocht op 

Herpes virjs simiac (B-virus) 
SV40 virus en andere virussen 
LCM virus en andere virussen in muizen 

- inaclivcringscurvc 
- onderzoek op inaclivcring van monovalcmc en irivalcnlc 

charges vaccin in weefselkweek 
- abnormale loxiciicit trivalcnic charges in muizen en cavia's 
- wcrkzaamhcidsondcrzock van irivalcni vaccin, DTP of 

DKTP in ratten of apen 
- onderzoek cclculiurcn op lumorigcniicil 
- D-antigccn bepaling (l.GV) 
- scrumciwiigchallc (trivalcnic bulk) 

53 
217 
42 
226 
202 

13 
18 

15 
15 
15 
-

141 

5 
23 

16 
77 

27 
210 
51 
192 
205 

6 
6 

5 
5 
5 
-

30 

2 
14 

12 
63 

24 
214 
44 
220 
1% 

7 
14 

12 
12 
12 
13 
27 

4 
27 

5 
67 
4 
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1 
-

-

8 
32 
-
-

6 

6 

2 
3 

3 

38 
113 

-

4 

4 

15 
1 

-

62 
94 
45 
25 

1 

1985 1986 1987 
rabiesvaccin 
- controle culturen onderzocht op v-cemde virussen 
- vaccinvirussuspcn.ves onderzocht op vreemde virussen 

in weefselkweek en proefdieren 
- onderzocht op inactivering in weefselkweek en muizen 
- monsters onderzocht op werk/aamheid (gevriesdroogd 

cindproaukt en vlociïiaar vaccin 
- virusiiiraties in muizen 
• antigccnbcpaling in F.LISA 
- antigccnbcpaling in SRD 

mazelenvaccin 
- controle culturen onderzocht op vreemde virussen 

(hemadsorptic en in weefselkweek) 
- vïrussusprnsics onderzocht op vreemde virussen in muizen, 

bebroede eieren en weefselkweek (inclusief onderzoek op 
aviair icukosc-virus) 

- vinissuspensics onderzocht in apen op neunHropc agentia 
- gevriesdroogd vaccin (cindprodukt) of vloeibaar vaccin 

onderzocht op: virustitcr 
.stabiliteit 
identiteit 
scrumciwitgchaltc 

rubcllavaccin 
- controle culturen onderzocht op v eerndc virussen 
- controle culturen onderzocht op karyologic 
- virussuspensics onderzocht op vreemde virussen in 

weefselkweek en proefdieren 
- gevriesdroogd vaccin (cindproduki) of vloeibaar vaccin 

onderzocht op: virustiicr 
stabiliteit 
identiteit 
scrumeiwitgchaltc 

bofvaccin 
- controle culturen onderzocht op vreemde virussen 

(hemadsnrptic en in weefselkweek) 
- virussuspensics onderzocht op vreemde virussen in mu'zen, 

bebroede eieren en weefselkweek (incl. onderzoek op 
aviair leukose virus 

- gevriesdroogd vaccin (cindproduki) of vloeibaar vaccin 
onderzocht op: virustitcr - -1 

stabiliteit 
identiteit 
scrumciwiigehaltc 

bcf-mazelen-ruhclla vaccin fRMR) 
- gevriesdroogd cindprodukt onderzocht op:virusiitcr - 20 25 

stabiliteit - 4 1 
idcniitcit • 20 25 
scnimciwitgchalic - - 13 

39 
36 

16 

13 

16 
II 
-

-

60 
18 
12 

6 

5 

18 
18 
21 
-

-

406 
. 
4 

2 
1 
1 

3126 
5 
7 
5 

8 

2 
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19X5 19S6 1987 
gele-koorts-vaccin 
- gevriesdroogd vaccin ontkr/'vht op virustiter 11 7 10 

celkweekpoksiof 
• onderzochte partijen (controle culturen) . . . 

anüfymfocytenglobuline (conventioneel) 
- partijen onderzocht (48 konijnen op Hantaartvirus per 5 15 38 

partij) 
- partijen onderzocht op PED virus en andere virussen in 2 

konijnen 

ALS (moKoclonaal. muis) en andere continue cellijnenlprodukten 
• partijen onderzocht in proefdieren en/of MAP test - - 12 
- partijen onderzocht in weefselkweek - - 3 

perfusie apen 
- aanul apen gebruikt voor nierperfusie voor levering 37 6 11 

van cclculturcn 

runderserum 
• aanul partijen onderzocht op vreemde virussen 19 16 13 
- aantal partijen onderzocht op antistoffen - - 60 

plasminogeenactivaior 
- aantal partijen onderzocht op vreemde virussen 3 

trypsine 
- aantal partijen onderzocht op vreemde virussen - 2 2 

Hepatitis B vaccin 
- onderzoek plasmapool in mui/en/eicren en weefselkweek I 4 2 

rest-DNA-bepaling 
- aantal monsters (mui/e-monoclonalcn en rabiësvaccin) 13 15 31 

lactalhunüne hydrolysatc 
- aanial partijen onder/ochi op vreemde virussen - I 

oraalpoliovaccin iSabin) 
- aantal onderzochte partijen - 8 II 

Tabel! 

Overzicht Semiotische Ondtnnckin^en. ('VV 

1985 1986 l«>87 

polinmyelitisvirus 
• aantal scrummonsicrsomkvzwhi opaniisioffcn legende 5 175 5 524 3 642 

3 polio-viruslypcs mei behulp van een scrumncuiralisalic-
(SN)-icst 
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ntbcllavims 
- aantal serummonsters onderzocht op rubella antistoffen: 

HAR-iest 
lF-test 
SN-tcst 

1985 1986 1987 

21 
1 

72 
59 

66 
4 

bofvirus 
- aantal serummonsters onderzocht: HAR test 

SN-tcst 79 

mazelenvirus 
- aantal serummonsters onderzocht op mazelen antistoffen: 

HAR test 
SN-test 
HIL-tcst 

pokkenvirus 
- aantal serummonsters onderzocht op antistoffen tegen 

pokkenvirus: IF-test 
SN-tcst 

gele-koorts-virus 
- aantal serummonsters onderzocht met SN-tcst 

rabiesnrus 
- aantal monsters onderzocht op antistoffen tegen 

rabicsvir.-s: IF-tcsl 
SN-tcst 
ELISA 

diervirussen 
- totaal aantal scrologischc tests uitgevoerd tegen 

diverse diervirussen: SN-tcst 
HAR-tcst 
CF-tcst 
IF-tcst 
ID-tcst 
ELISA 

474 
3 

14S 

505 
80 
_ 

11 103 
36 

40 52 52 

1067 
873 

1337 

2462 
2 764 
1378 
6 244 
2 501 

425 
718 
924 

1 112 
899 
425 

6495 

6006 

546 
805 
960 

754 
922 
434 

3 282 

10486 

Bijzondere Afdeling Immunobiologie 
(BAI) 
A.D.M.E.Osttrliaus 

Sinds de oprichting van de bijzondere afdeling 
Immunobiologie in 1986 (door afsplitsing en samen¬ 
voeging van resp. het immunobiologisch onderzoek 
van de unit Controle Virusvaccins en de afdeling 
Cellulaire Immunologie van het laboratorium Con¬ 

trole Bactcrick: Vaccins) werd de vaste bezetting 
van twee academici (dr.A.D.M.E.Ostcrhaus en 
dr.F.G.G.M.UytdcHaag, resp. hoofd en plv.hoofd 
BAI) en vijf onderzoeksmedewerkers uitgebreid 
met een derde academicus, mw.dr.MJ.Siukart. 
Daarnaast werd ook het aantal academische pro¬ 
jectmedewerkers werkzaam aan verschillende pro¬ 
jecten, merendeels vanuit exteme middelen gcfï-
nancicerd, uitgebreid lot een (otaal van zeven. 
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De BAI richt zich op de uitvoering van virolo-
gisch en immunologisch onderzoek - in het kader 
van eigen researchprojecten gericht op de bestude¬ 
ring van de regulatie van de immuunrespons van 
de mens tegen virusinfecties - ten dienste van de 
ontwikkeling van nieuwe generaties van virusvac¬ 
cins. Daarnaast maakt dit onderzoek deel uit van 
gezamenlijke projecten met andere laboratoria bin¬ 
nen en buiten het RIVM die zich bezighouden met 
produktie en controle van virusvaccins. Dit laatste 
is zowel gericht op de transfer van kennis en 
methodieken als op de omwikkeling van produkicn 
en materialen benodigd bij deze produktie en con¬ 
trole. Overdracht van kennis en methodieken vindt 
mede plaats door het verzorgen van stage-moge-
lijkheden voor medewerkers en studenten. Van 
deze mogelijkheden werd in de afgelopen periode 
ruimschoots gebruik gemaakt (6 stagiaires en 14 
studenten biologie). 

Belangrijke onderdelen van de taken zijn o.a.: 
- de ontwikkeling van in vitro en in vivo systemen 

ter bestudering van de afzonderlijke onderdelen 
van het immuunsysteem en hun interactie met 
externe virale antigenen 

- de bestudering van verschillende antigenc pre¬ 
sentatievormen van virale antigenen die met con¬ 
ventionele of nieuwe technieken (o.a. rcc.DNA 
en peptide-synthese) worden geproduceerd 

- de produktie van monoclonale antistoffen en de 
generatie van T-cel-kloons. 

Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de 
evaluatie van de mogelijkheid om anii-idiolypische 
antistoffen voor vaccindoeleinden te gebruiken. 

Afgezien van de lopende samenwerkingsver¬ 
banden met virusvaccinproduccrcndc en controle¬ 
rende laboratoria, werden werkzaamheden ver¬ 
richt binnen de volgende projecten: 

Mazelen-subunitvaccin (project i.s.m. de vakgroep 
Moleculaire Celbiologie van de RU Utrecht, de 
unit Controle Virusvaccins en de laboratoria voor 
Geïnactiveerde Virusvaccins en voor Pathologie) 

Dit project is onderwerp van een promotic-ondcr-
zock van twee projectmedewerkers (ir.P.dc Vries, 
drs.R.van Binncndijk) en gericht op de evaluatie 
van de mogelijkheden om te komen tot de ont¬ 
wikkeling van een mazclcn-subunitvaccin. Uit inlei¬ 
dende studies is gebleken dat het fusic-ciwit (F) 
van mazclcnvirus via affiniicilszuivcring m.b.v. 
monoclonale antistoffen kan worden gezuiverd en 
ingebouwd in iscoms, waarmee cen goede anii-F-
antistofrespons in vivo kon worden opgewekt. 
Teneinde na te gaan in hoeverre een F-iscom-

preparaat evt. gecombineerd met H (=haemagglu-
tininc) en andere virale eiwitten in staat zou zijn 
om een complete immuunrespons te induceren, 
werd zowel de inductie van humorale als cellulaire 
immuunrespons en de regulatie ervan verder bestu¬ 
deerd. 

Protectie-experimentcn werden uitgevoerd in 
een mode! waarbij drie weken oude muizen met 
een aangepaste mazelenvirusstam intracerebraal 
worden gechallcnged. Dit model werd allereerst 
gebruikt om de rol van het F-eiwit bij de inductie 
van beschermende immuniteit vast te stellen. Pas¬ 
sieve protectie-experimenien met polyclonale en 
monoclonale anti-F- en anü-H-aniistoffen toonden 
aan dat slechts anti-H-antistoffen een goede pro¬ 
tectie te zien geven. Zowel een F-iscom- als een 
mazelenvirus-iscompreparaat bleken in staat om in 
dit model protectie te induceren. Protectie-experi-
memen met iscoms bereid met eiwitten var. het 
canine distempervirus - een nauw aan mazelcn-
virus verwant virus - gaven in honden cen com¬ 
plete bescherming tegen infectie met het canine 
distempervirus te zien. Ter bestudering van de cel-
gemedieerde immuunrespons werd dit eerder ont¬ 
wikkelde vertraagd-type overgcvoeligheidstest 
(DTH) in muizen verder bestudeerd en gekarak¬ 
teriseerd. Het eerder gegenereerde panel aan 
muizc- en humane T-cel-kloons werd verder uitge¬ 
breid en gekarakteriseerd. Zowel murine als 
humane T-cel-kloons met specificiteilen voor zo¬ 
wel de membraaneiwitten (F en H) als het NP- en 
het M-ciwit werden geïndeniificecrd. Zowel feno-
types als biologische activiteit - T-ccl-hclper/cyto-
toxisch - werden vastgesteld. De mogelijkheden 
van verschillende antigene presentatievormen van 
mazclcnvirusvaccin-kandidatcn alsook activalicme-
chanismen van een cytotoxische of helper respons 
van T-cellcn kunnen nu met behulp van T-cel-
kloons in vitro worden bestudeerd. Gezuiverde 
antigenen, peptiden en rcc.DNA-produkten zijn nu 
beschikbaar om meer inzicht te krijgen in een func¬ 
tionele T-cel-rcspons tegen MV in de mens. Tot 
dusver is namelijk zelden cellulaire immuniteit 
tegen mazclcnvirus in de mens aangetoond, en het 
betreft dan alleen een polyclonale T-ccl-prolifcralic 
of CTL-rcspons van perifere blocdlymfocytcn van 
slechts een gering aantal MV-rcspondcrcndc 
donors. Bovendien is /eer .specifiek onderzoek 
mogelijk naar de rol van het fusic-ciwit van mazc¬ 
lcnvirus voor een beschermende immuniteit en de 
presentatievorm in een subuniivaccin. De cpi-
loopmapping van zowel het F- als het H-ciwit met 
monoclonale antistoffen werd afgerond. 

Het belang van bovengenoemd onderzoek lijkt 
niet slechts gelegen in het ontwikkelen van een 
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kandidaat-subunitvaccin, maar levert tevens be¬ 
langrijke gegevens op m.b.t. bestudering van anti-
gccn-prcsentatic en immunorcgulatie. 

Regulatoire rol van idiotype specifieke T-cellen in 
de immuunrespons t.o.v. rabiesvirus bij de mens 
(project i.s.m. de unit Controle Virusvaccins) 

In het kader van dit project, dat onderwerp is van 
een promotieonderzoek (drs.IJ.Th.M.Claassen, 
CVV), wordt onderzoek verricht aan humane T-
cellcn die specifiek zijn voor idiotypische determi¬ 
nanten van rabicsvirus-tmmunoglobulincn. Het on¬ 
derzoek spitst zich op dit moment toe op de wijze 
van presentatie van deze determinanten en de 
herkenning hiervan door de T-ccl-rcceptor. De 
herkenning van dit idiotype is gcrcsirictccrd door 
MHC klasse II moleculen. Uit onderzoek met een 
panel var noren is gebleken dat DQw2 de 
restricter terminam is. Gebleken is dat voor 
deze hei ...ug geen processing van het idiotype 
noodzakelijk is. Het idiotype dat herkend wordt is 
geassocieerd met x lichte ketens dragende Ig. 
F(Ab)2-fragmcntcn van dit Ig zijn wel in staat de 
T-cellen te stimuleren. Fab-fragmcntcn en losse 
lichte en zware ketens zijn hiertoe niet in staat. Er 
zijn polyclonalc anti-idiotypischc antiscra tegen het 
stimulerende idiotype opgewekt. Een begin is 
tevens gemaakt met het ontwikkelen van een 
bruikbaar muizcmodcl. 

Ontwikkeling van evaluatiemethoden voor kandi¬ 
daat Al DS-vaccins en evaluatie van potentiële vac¬ 
cins (project i.s.m. de laboratoria voor Levende 
Vaccins en Geïnactiveerde Virusvaccins, MAC 
Amsterdam, Repgo-TNO Rijswijk, BMC Uppsala; 
gefinancierd door Proevenüefonds) 

In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van cen pro¬ 
motie-onderzoek (mw.drs.V.J.P.Tccuwscn) en 
waaraan recentelijk tevens cen ROAG (drsJ.C.M. 
v.d.Loo) werd toegevoegd, werd allereerst im-
muunstatusonderzock van recent gc-seroconver-
teerde homosexuele mannen uitgevoerd, om na te 
gaan in hoeverre in vitro systemen, uitgaande van 
perifere blocdlymfocytcn van deze donoren, bruik¬ 
baar zouden zijn voor de evaluatie van kandidaat¬ 
vaccins. Gebleken -s dat met name het T-ccl-com-
partimcnl - zelfs kort (ca. 3 maanden) na scrocon-
versie - functioneel ernstig gestoord is. Soortgelijke 
resultaten werden behaald met lymfocyten van 
seropositieve chimpansees. Pogingen om uit deze 
donoren T-ccllen te cloncren bleken dan ook 
weinig succesvol. Het onderzoek zal worden uitge¬ 

breid met de evaluatie van deze systemen met 
cellen afkomstig van seropositieve hacmofilie-
pa tien ten. 

Naast de generatie van een aantal nuis-anti-
p24 monoclonale antistoffen werd een start ge¬ 
maakt met EBV-transformaties van B-lymfocyten 
van seropositieve donoren. Dit resulteerde in een 
groot aantal cellijnen die HlV-specifieke antistoffen 
produceerden. Een stabiele cellijn werd verder uit-
gecloond en de humane monoclonale antistof 
(IgG4/x) werd verder gekarakteriseerd. Het bleek 
een nict-HIV-neutraliserende antistof te zijn, ge¬ 
richt tegen een conformationele epitoop op het 
gp41, dat algemeen wordt herkend door sera van 
HIV-seropositieve individuen. De mogelijkheden 
om deze antistof te gebruiken in het kader van vac¬ 
cinontwikkeling (afflniteitszuivering/anti-idiotype ap¬ 
proach), therapie of diagnostiek worden thans on¬ 
derzocht. Monoclonale muis-anti-idiotypische anti¬ 
stoffen werden hiertegen inmiddels opgewekt. 

In samenwerking met BMC Uppsala werden 
iscoms geproduceerd van gezuiverd HIV. Inbouw 
van gpl20 bleek een probleem. Inbouw van recom¬ 
binant vaccinia-gploO bleek goed mogelijk in is¬ 
coms. De immunogenitcit van deze preparaten 
wordt thans onderzocht. 

Evaluatie van antigeenpresentalie van HlV-gen-
produkten door Salmonella- en vaccinia-recombi-
nanten 

Dit onderzoek is in april 1987 gestart door 
mw.dr.MJ.Stukart in samenwerking met de afde¬ 
ling Bacteriologie (dr.F.R.Mooi). Het doel is te ko¬ 
men tot een AIDS-vaccin gebaseerd op recombi¬ 
nant DNA technieken. Daartoe zullen delen van 
het HIV-gcnoom tot expressie gebracht worden in 
E.Coli, Salmonella typhimurium en vaccinia en ver¬ 
volgens getest worden op immunogenitcit. Op deze 
wijze zal het mogelijk zijn om beschermende cpi-
topen aan te wijzen in het HIV-genoom en een 
vergelijking te maken tussen een levend vaccin 
gebaseerd op een bacteriele vector versus een 
vaccin gebaseerd op een virale vector. Een begin 
is gemaakt met de expressie van het envelopeiwit 
van HIV in E.coli. 

Inductie van beschermende immuniteit van 
rabiesvirus door immunisatie met monoclonale 
anti-idiotypische anlilichamen (p.ojecl deels gefi¬ 
nancierd door ZWOPCB) 

In hel kader van het promotie-onderzoek 
(drs.E.J.Bunschoten), gericht op de inductie van 
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beschermende immuniteit t.o.v. rabicsvirus door 
immunisatie met monoclonale anti-idiotypischc anti¬ 
stoffen, werden, vooruitlopend op de produktie van 
monoclonale anti-clonotypen, humane en murine 
rabiesvirus-specifieke T-cel-kloons gegenereerd 
en gekarakteriseerd. De humane kloons bleken alle 
rabiesvirusantigeen in associatie met klasse-II-
determinanten (voornamelijk DR2) te herkennen. 
Zij bezaten het CD4-fenotype en vertonen helper-
activiteit. De murine kloons bleken H-2d gerestric-
teerd te zijn, eveneens een helper-functie t.o.v. 
rabiesvirusimmune B-cellen te bezitten en speci¬ 
fiek te zijn voor verschillende rabiesviruseiwitten. 
Met in vivo onderzoek, gebruikmakend van deze 
murine kloons in muizen, werd een start gemaakt. 

Tijdens een twee maanden durend werkbe¬ 
zoek van drs.EJ.Bunsch.oten aan het Wislar Insti¬ 
tute te Philadelphia, werd de karakterisering van 
een panel monoclonale antistoffen tegen het glyco-
proteïne afgerond. Drie monoclonale antistoffen 
werden geselecteerd. Hiermee kon: 1) een nieuwe 
"antigenic site" worden gedefinieerd, 2) een over¬ 
lap met betrekking tot virusneutralisatie-gevoclige 
epitopen tussen rabiesvirus en Mokolavirus ("ra-
bics-gcrclatccrd") worden aangetoond en 3) wor¬ 
den aangetoond dat ook lineaire epitopen op het 
glycoproteïne betrokken zijn bij de inductie van 
virusneutralisercnde antistoffen. 

Een start werd gemaakt met de produktie van 
humane anti-idiotypischc monoclonale antistoffen 
met specificiteit voor idiotopen op anti-rabicsvirus 
muizc-monoclonale antistoffen. 

Rabies-subunit iscomvaccin (project i.s.m. de. unit 
Controle Virusvaccins, het laboratorium voor 
Geïnactiveerde Virusvaccins, BMC Uppsala, 
ISCOTEC AB Uppsala) 

Inleidende studies hebben aangetoond dat een 
rabics-iscomvaccin in staat is om efficiënt een 
humorale (VN antistoffen) en een cellulaire (DTH, 
LTT) immuunrespons, alsmede een goede protec¬ 
tie in muizen te induceren. 

De haalbaarheid van produktie op grote 
schaal van rabicsvirus-iscoms, uitgaande van de 
produktic-setting die door ISCOTEC AB wordt 
aangewend voor de produktie van een paardc-
influcnzavaccin, werd geëvalueerd. De eerste 
gegevens wijzen erop dat deze methode wellicht 
zou kunnen worden gebruikt en dat zij tevens de 
mogelijkheid biedt - dour de reductie van het 
nuclcïnczuurgchaltc en de verrijking voor met 
name het glycoprotcïncgehaltc tijdens het proces -
om tumorigene cclsubstraien zoals BHK-21 te 
gebruiken. 

Inductie van antistoffen gericht tegen feline 
leukemievirus door immunisatie met monoclonale 
anti-idiotypische antistoffen (project Ls.m. 
dr.K.Weijer, NKI Amsterdam, BMC Uppsala) 

Als vervolg op eerdere experimenten, waaruit was 
gebleken dat een viraal FeLV-gp70/85-subunitvac-
cin in de vorm van iscoms een goede bescherming 
leek te bieden tegen FeLV-infecties, is een uitge¬ 
breide veldstudie afgerond waarbij drie groepen 
van ongeveer 50 katten waren betrokken. Uit dit 
onderzoek bleek o.a. dat het kandidaat-FcLV-
iscomvaccin in meer dan 80% van de gevacci¬ 
neerde katten een sterke immuunrespons - o.a. . .v 
inductie van virusneutraliserende antistoffen 
opwekte. Experimenten zijn gestart waarin nage¬ 
gaan zal worden: 1) welk immunisatieschema de 
beste antilichaamrespons geeft; 2) welke FeLV-
stam het beste gebruikt kan worden en 3) of het 
wenselijk is om het kandidaat-FcLV-iscomvaccin, 
waarin vooral FeLV-gp70 aanwezig is, te verrijken 
met bijv. FeLV-p27. 

Bij de ontwikkeling van anti-idiotypischc anti¬ 
stoffen werden twee lijnen gevolgd: 1) mono¬ 
clonale antistoffen van de muis en 2) polyclonale 
antistoffen van de kat als eerste antistof (Abl), in 
beide gcallen gericht tegen FeLV. In beide lijnen 
werden BALB/c-muizen ingespoten met van 
proteïne A gezuiverd IgG in het geval van de mo¬ 
noclonale antistoffen, of met affiniteitsgezuiverd 
IgG in het geval van het polyclonale antiserum van 
de kat. Tot nu toe konden op deze manier alleen 
"private" idiotypc-spccificke antistoffen of anti-allo-
typische antistoffen, en geen "interstrain recurrent' 
of "interspecies recurrent" idiotypc-specifiekc anti¬ 
stoffen worden geproduceerd. Onder andere om 
moeilijkheden met anti-allotypischc antistoffen te 
omzeilen, werd gekozen voor een meer complexe 
weg: een affinitcitsgczuivcrd polyclonaal kat-anti-
FcLV-antilichaampreparaat werd in konijnen ge¬ 
spoten. Met het gezuiverde konijn-IgG, waarin ook 
anti-idiotypischc antistoffen aanwezig, worden 
BALB/c-muizcn geïmmuniseerd. Uit onderzoek is 
gebleken dat deze muizen "Abl-likc Ab3" vormen. 
Na fusie zal geprobeerd worden monoclonaal 
"Abl-likc Ab3" te produceren, waarmee opnieuw 
BALB/c-muizcn kunnen worden geïmmuniseerd, 
waardoor "Ab2-like Ab4"-antistoffcn kunnen wor¬ 
den geïnduceerd. Volgens de netwerktheorie van 
Jcrnc kunnen deze "Ab2-likc Ab4"-antistoffcn 
overeenkomen met de anti-idiotypischc antistoffen 
die in het konijncscrum voorkomen. Nadat deze 
"Ab2-likc Ab4"-antistoffcn monoclonaal zijn ge¬ 
maakt, zullen protcclie-cxperimcntcn kunnen wor¬ 
den opgezet. 
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Thans wordt tevens nagegaan in hoeverre het 
FeLV-kattemodel kan worden gebruikt om de 
werking van anti-virale middelen tegen AIDS te 
testen. In samenwerking met drs.R.Gruters (CLB) 
wordt de effectiviteit van dNM, als "anti-viral" 
tegen FcLV-infectie bij de kat onderzocht. Inlei¬ 
dende experimenten werden uitgevoerd. 

Detectie en preventie van ziekten veroorzaakt 
door het Canine Parvovirus (CPV) (project LSM. 
Instituut voor Moleculaire Biologie, VU Brussel en 
Rijksuniversiteit Utrecht; gefinancierd door de 
Bond tot Bescherming van Honden (BBH)) 

Dit onderzoek, dat deel uitmaakt van een promotie¬ 
onderzoek (drs.G.F.Rimmelzwaan), heeft zich voor¬ 
eerst toegespitst op de generatie van een panel 
van virusneutral iserende monoclonale antistoffen, 
die in ELISA- en IFA-systemen voor diagnostisch 
gebruik werden toegepast. Ze werden ook gebruikt 
om CPV met behulp \an immuno-affiniteitschro-
matografie (IAC) te zuiveren, hetgeen voor ver¬ 
scheidene andere facetten van het onderzoek van 
groot belang is. Tevens werden ze samen met een 
panel van polyclonale antistoffen gebruikt voor de 
generatie van een panel poly- en monoclonale anti-
idiotypische antistoffen (MoAb2). De MoAb2 wer¬ 
den geselecteerd op basis van reactiviteit met 
F(ab)2-fragmcnten van Abl en op basis van de 
remming van Abl-Ab2-interactiebinding door met 
IAC gezuiverd CPV. Immunisaliestudies in muizen 
toonden aan dat deze een Ab3-respons vertoon¬ 
den, waarvan een deel met CPV reageerde ("Abl-
likc"). 

Een andere benaderingswijze om te komen 
tot Ab2-prcparatcn met "internal imagc"-cigen-
schappen bestond uit het gebruik van met IAC 
gezuiverde polyclonale CPV-specificke antistoffen 
voor het immuniseren van konijnen, die daarop een 
Ab2 maakten die in staat bleek, na zuivering, om in 
muizen een "Abl-likc Ab3"-respons te maken. 
Deze antistoffen bleken ook in slaat om CPV te 
binden in verschillende assays. Fusies worden 
thans uitgevoerd om van de "Abl-likc Ab3"-pro-
duccrcndc muizc-anli-CPV antistofproduccrcndc 
hybridoma's te genereren. 

Ten behoeve van het genereren van anli-
clonotypischc antilichamen werden verschillende 
CPV-spccifickc muizc-T-ccl-kloons geïsoleerd en 
gekarakteriseerd. Deze hclpcr-T-ccl-kloons pro¬ 
duceren IL-2 na stimulatie met CPV. Herkenning 
van hel antigcen door T-ccllcn bleek MHC-(H-2')-
gcrcslrictccrd. Met behulp van deze T-ccllcn en 
recombinant virale eiwitten van CPV en frag¬ 

menten ervan wordt thans getracht de lokalisatie 
van T-cel-epitopen vast te stellen. 

Produktie monoclonale antistoffen 

Het doel van dit project is het operationeel maken 
en houden van de "hybridomatechnick" voor de 
produktie van monoclonale antilichamen (MoAbs) 
tegen verschillende al dan niet virale antigenen en 
voor de produktie en karakterisering van deze 
MoAbs ten behoeve van verschillende projecten. 

Muis-muis-hybridoma's werden geproduceerd 
in het kader van dit project, mede ten dienste van 
een aantal andere RIVM-projicten. Bij fusie- en 
cloneringswcrkzaamhcdcn deden zich geen wezen¬ 
lijke problemen voor. 

Monoclonale antistoffen werden al dan niet in 
samenwerking met andere groepen geproduceerd 
tegen de volgende antigenen: rabicsvirus, mazclcn-
virus, herpesvirussen (HSV1/2), aviair leukose-
vinis, bovine leukoscvirus, feline leukosevirus, 
canine parvovirus, murinc parvovirus, AIDS-vims, 
Trichinella spiralis, bovine serum-albumine, bovine 
IgG, idiotypen van immunoglobulincn, humane T-
ccllcn. 

In het kader van de samenwerking met CVV 
bij de controle van biologische materialen voor 
humaan gebruik, werd de produktie van meno-
clonale antistoffen tegen animale virussen voor 
dctcctiedocleindcn voortgezet. Dit heeft geresul¬ 
teerd in monoclonale antistoffen die worden 
gebruikt voor o.a. in process controles van vaccins. 
Tevens werden ELISA's met monoclonale antistof¬ 
fen opgezet voor het aantonen van bovine serum-
albumine en rundcr-immunogiobulinc (zie ook: 
diervirologie, verslag CVV). 

Hernieuwde pogingen om te komen tot betere 
protocollen voor de generatie van humane mono¬ 
clonale antistoffen hebben zich vooral toegespitst 
op EBV-transformaticprocedures. Eén en ander 
heeft o.a. geresulteerd in humane anti-HIV en anti-
idiotypische antistoffen (zie overige projecten). 
Een standaardprotocol voor de controle op afwe¬ 
zigheid van animale virussen van voor parcntcraal 
gebruik bij de mens bestemde mnis-monoclonalc 
antistoffen werd ontwikkeld en gc-optimalisccrd 
i.s.m. CVV (zie aldaar). 

Auto-immuniteit bij patiënten met Guillain-Barré 
Syndroom (project i.s.m. AZU, Utrecht) 

In samenwerking met dr.J.A.F.M.Luijtcn (AZU, 
Utrecht) werden monoclonale antistoffen gepro-
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duceerd tegen het P2-eiwit geïsoleerd uit humane 
perifere zenuwen. Het P2 is mogelijk een auto-
antigeen bij Guillain-Barré Syndroom. Epitoop-
mapping van P2 met monoclonalen werd afgerond. 
De tegen humaan P2 gerichte monoclonale antistof¬ 
fen bleken ook te reageren met bovine P2. Ook bij 
bovine P2 blijken de monoclonale antistoffen twee 
aparte epitopen te herkennen. Nagegaan werd of 
in sera van GBS-patiênten anti-idiotypische 
antilichamen voorkomen gericht tegen anii-P2-
antilichamen. Met behulp van bovenvermelde anti-
P2-monoclonale antistoffen konden dergelijke anti-
idiotype-anülichamen niet worden aangetoond. De 
anti-P2-monoclonale antistoffen bleken te reageren 
met bepaalde CB-fragmenten: een splitsingspro-
dukt bestaande uit het middenfragment, met 
daaraan gekoppeld het CB1- of CB3-4 fragment 
(moeilijk te scheiden i.v.m. praktisch identieke 
molccuulgewichten). Hieruit werd geconcludeerd 
dat de twee monoclonale antistoffen epitopen 
herkennen op het CB1- of het CB34 gedeelte van 
P2, of juist op de grens van CB1-CB2. Het neurito-
gene peptide, 13 aminozuren op het CB2-fragment, 
wordt derhalve niet herkend door de twee antistof¬ 
fen. Dit werd bevestigd door het feit dat deze mo¬ 
noclonale antistoffen inderdaad niet met een van 
dit fragment gesynthetiseerd peptide (12 aminozu¬ 
ren) in de ELISA spot blot techniek reageerden. 
Hiermee werd dit project afgesloten. 

Gebruik van monoclonaal antistof bevattende lipo-
somen als model voor drugtargetting en antistof-
presentatie aan het immuunsysteem (project i.s.m. 
subfaculteit Farmacie. RU Utrecht) 

In het kader van dit project, dat uitgevoerd wordt 
i.s.m. de groep van prof.dr.Crommelin (RU 
Utrecht), werd aandacht besteed aan het gebruik 
van liposomen voor de presentatie van idiotypische 
structuren aan het immuunsysteem en het gebruik 
van liposomen t.b.v. drugtargetting. 

In liposomen konden anti-idiotypische mono¬ 
clonale antistoffen worden ingebouwd. Voor 
screening werd gebruik gemaakt van idiotype-anti-
idiotype ELISA en immunofluorescentie. Lipo¬ 
somen waaraan Fab-fragmcntcn van monoclonaal 
Ab2 gekoppeld werden, konden aan Abl-produce¬ 
rende hybridoma's woiden gekoppeld; de binding 
leek echter weinig stabiel. Vervolgonderzoek om 
de praktische bruikbaarheid van deze methode 
verder te evalueren wordt thans zowel in vitro als 
in vivo uitgevoerd. 

Hierna volgen nog enkele verslagen 
inzake vooralsnog provisorische werk¬ 
verbanden binnen of gerelateerd aan 
hoofdsector I 

Coördinaat AIDS 
EJ.Ruitenberg en J.C Jager 

Het coördinaat AIDS is ingesteld ten behoeve van 
de coördinatie en stimulering van het AIDS-onder-
zoek en een efficiënte ondersteuning van intern 
en extern te voeren overleg, respectievelijk in de 
werkgroep-AIDS-RlVM, waarin alle laboratoria 
o^irokken in het AIDS-onderzoek vertegenwoor¬ 
digd üjn, en in zowel nationale als internationale 
overlegorganen. 

De AIDS-problematiek heeft in 1987 veel aan¬ 
dacht gevraagd voor de coördinatie van te verricht¬ 
en onderzoek en de beleidsadvisering in deze. Ter 
ondersteuning en onderlinge afstemming van de 
hiermede verbonden taken van het RIVM als direc¬ 
toraat-generaal van het ministerie van Welzijn, 
Volkksgezondheid en Cultuur (WVC) is de eigen 
onderzoeksinspanning door verdergaande herallo¬ 
catie van middelen en personeel geïntensiveerd. 
Het Centrum voor Wiskundige Methoden (CWM) 
werd belast met de taak om, in het verlengde van 
de reeds bestaande aandacht voor wiskundig epi¬ 
demiologisch onderzoek betreffende AIDS, tevens 
de coördinerende taken voor het wetenschappelijk 
AIDS-onderzoek in het algemeen te behartigen. 
Het betreft, naast inteme, ook nationale en interna¬ 
tionale (EG, WHO, Afrika) aspecten van het 
AIDS-onderzoek. DrJ.CJager, plaatsvervangend 
hoofd van het CWM, vervult deze taak bijgestaan 
door een secretaresse, mw.LJ.Schouten. Door 
deze secretariële ondersteuning kon onder meer 
de literatuurscrecning en de daaruit voortvloeiende 
hulp bij advisering, die verzorgd worden door 
mw.J M.Bos (Kwaliteitsbeheer Biologische Produk-
tcn), ondanks het steeds wijder wordende circuit 
van haar "afnemers" en de groeiende literatuurgolf 
betreffende AIDS, effectief worden voortgezet. 

De genoemde intensivering van het onderzoek 
betrof het bureau Epidemiologie, het centrum voor 
Wiskundige Methoden, het laboratorium voor Viro¬ 
logie, de bijzondere afdeling Immunobiologie en het 
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laboratorium voor Geïnactiveerde Virusvaccins. 
De totale bijdrage aan het AIDS-onderzoek in 
1987 bedreeg omstreeks 16 mensjaren. Op basis 
van reeds geformuleerde onderzoekingsplannen en 
beoogd onderzoek is echter een extra inzet ge¬ 
wenst, die welhaast zou moeten leiden tot een ver¬ 
dubbeling van de in 1987 bereikte omvang. Alleen 
vanuit het Pracvcnticfonds zijn extra financiële mid¬ 
delen verkregen. De bijzondere afdeling Inununo-
biologie ontving subsidie voor één wetenschappe¬ 
lijk medewerker. De bijdrage aan het wiskundig 
AIDS-onderzoek vanuit de Mathematisch Statisti¬ 
sche Adviesafdeling van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen wordt eveneens gefinancie.d door subsi¬ 
die van het Praeventiefonds voor 0,5 wetenschap¬ 
pelijk medewerker. In bovenstaande kwantifice¬ 
ring van de onderzoeksinspanning is de bijdrage 
ten behoeve van onderzoekscoördinatie vanuit de 
RIVM-directie en de centrale stafafdelingen niet 
opgenomen. In een notitie opgesteld ten behoeve 
van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) 
is een overzicht gepresenteerd (oktober 1987) van 
de inhoud, omvang en resultaten van het RIVM-
AIDS-ondcrzoek. 

In maart 1987 vond in het RIVM een bijeen¬ 
komst plaats waar staatssecretaris drs.DJ.D. Dees 
van WVC, andere vertegenwoordigers van WVC, 
leden van de Tweede Kamer en vertegenwoordi¬ 
gers van het nedcrlandse AIDS-onderzoek van 
gedachten wisselden over opzet, structurering en 
financiering van het wetenschappelijk onderzoek 
gericht op de bestrijding van de AIDS-cpidcmie. 
Op basis van een landelijke inventarisatie van het 
AIDS-onderzoek heeft het RIVM vervolgens bijge¬ 
dragen aan de onderbouwing van de onderzocks-
paragraaf van de Nota inzake het AIDS-bcIcid, die 
de staatssecretaris op 17 juli 1987 aan de Tweede 
Kamer aanbood. Hierin werden het gewenste 
onderzoek, de hierbij te betrekken instellingen en 
de omvang van het benodigde budget gespecifi¬ 
ceerd. Tevens is bij de beleidsadvisering aandacht 
geschonken aan het chimpansee-gebruik in het 
AIDS-onderzoek en het AIDS-onderzoek in Afri¬ 
ka. In vervolg op het verschijnen van de nota is 
regelmatig overleg gevoerd mei de RGO, die de 
staatssecretaris adviseert met betrekking tot de in¬ 
houd en de coördinatie van het te stimuleren onder¬ 
zoeksprogramma op het gebied van AIDS. 

De bcleidsstructuren betrokken bij de AIDS-
problcmatiek zijn in 1987 in Nederland meer gefor¬ 
maliseerd, een tendens die ook in internationaal 
opzicht waarneembaar is. Het Coördinatictcam 
AIDS werd opgevolgd door de Nationale Com¬ 
missie AIDS Bestrijding (NCAB). De AIDS Com¬ 
missie van de Gezondheidsraad ging over in de 

Permanente Commissie AIDS. Het RIVM nam 
deel aan het overleg van deze commissies, evenals 
aan het overleg in het Intradepartementale AIDS 
Beraad (IAB), in de persoon van de heer Ruiten-
berg, soms vervangen door de heer Jager. 

De adviserenJc yak ten aanzien van door het 
Praeventiefonds te subsidiëren onderzoek is voort¬ 
gezet. De heer Ruitenbcrg werd lid van het bestuur 
van MEDJGON-dwarsvcrband AIDS-oncfr^oek 
van de Stichting voor Medisch Onderzoek en 
Gezondheidsonderzoek, die ook fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
AIDS zal gaan financieren. 

Ook het directe overleg van het RIVM met 
diverse onderzoeksinstellingen gericht op samen¬ 
werking in het AIDS-onderzoek vergde de aan¬ 
dacht. Besprekingen met het Academisch Zieken¬ 
huis Utrecht (AZU), waar de behandeling en zorg 
voor AIDS en andere met het Human Immunodefi¬ 
ciency Virus (HIV) geïnfecteerde patiënten in 
opbouw is, leidden door samenwerking van het 
CWM met de afdeling Immunopathologic van het 
AZU tot economisch gericht onderzoek, waarbij 
getracht wordt om - via een speciaal daartoe ont¬ 
worpen classificatie- en registratiesysteem betref¬ 
fende alle handelingen rond HIV/AIDS-paticntcn -
een efficiënte (efficiënt in economische zin en 
gemeten naar het welzijn van de patiënten) opzet 
voor de AIDS-opvang te realiseren. De ont¬ 
wikkelde aanpak kan straks ook bij andere zieken¬ 
huizen waar de AIDS-opvang enige vorm aan¬ 
neemt, worden ingezet. In samenwerking met de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen is een missie (o.a. 
drs.R.van den Akker) naar Oost-Afrika uitgevoerd 
gericht op de ontwikkeling van een diagnostische 
testmethode, toepasbaar in tropische omstandighe¬ 
den. De samenwerking met drJ.Goudsmit en 
prof.drJ.van der Noordaa werd versterkt door een 
referentiecontract met het Academisch Medisch 
Centrum en de Universiteit van Amsterdam en 
droeg reeds bij aan groeiend inzicht in molcculair-
biologische aspecten van het HIV. In overleg met 
de GG & GD Amsterdam (dr.R.A.Coutinho) zijn 
de voorbereidingen gestart voor epidemiologisch 
onderzoek naar de HlV-scroprcvalcntic in Neder¬ 
land. 

Aan de coördinatie van AIDS-onderzoek bin¬ 
nen de EG werd bijgedragen door deelname aan 
de EC Working Party on AIDS (WPA), waarin de 
heer Ruitenberg als nationaal coördinator zitting 
heeft, en de subgroepen voor Epidemiologie en 
Controle (voorzitter Ruitenberg) en voor funda¬ 
menteel onderzoek. In het kader van de WPA is 
meegewerkt aan de voorbereiding van memoranda 
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over (a) het belang van centrale voorziening (denk 
aan het Primaten Centrum TNO) voor gebruik van 
chimpansees in de EG (de chimpansee is het enige 
dier waarbij men werkzaamheidsonderzoek van 
kandidaatvaccins kan verrichten) en (b) de me-
disch-ethische aspecten bij de beoordeling van toe¬ 
lating van klinisch onderzoek naar toekomstige 
geneesmiddelen en kandidaatvaccins tegen AIDS. 
De subgroep Epidemiologie en Controle begeleidt 
een vijftal europese projecten gericht op 
- intraveneus druggebruik en heteroseksuele trans¬ 

missie 
- perinatale infectie (vanuit Nederland zijn AMC 

en RIVM hierbij betrokken) 
- wiskundige modelbouw (coördinator J.C Jager) 
- evaluatie van preventiestrategieën 
- de verzameling van basale epidemiologische 

gegevens (samenwerking met RIVM/CWM voor 
statistische analyse en korte-termijn-prognoscs). 

Ten aanzien van het AIDS-coördinatickadcr 
van de WHO, het Special Programme on AIDS 
(SPA), waren er verscheidene momenten van 
overleg. In maart bezocht drJ.Mann, directeur van 
de WHO/SPA, het directoraat-generaal Interna¬ 
tionale Samenwerking (DGIS) waar onder voorzit¬ 
terschap van de heer Ruitenbcrg een overzicht 
werd gegeven van het ncdcrlandse onderzoek. 
Bovendien nam de heer Ruitenbcrg deel aan WHO-
overleg te Genève (april 1987) waar nogmaals 
ncdcrlands onderzoek van meer algemeen belang 
is vermeld, te weten (a) epidemiologisch AIDS-
onderzock met sociaal wetenschappelijke aspec¬ 
ten en wiskundige modeiontwikkcling en (b) onder¬ 
zoek naar de evaluatie van kandidaatvaccins onder 
andere bij primaten. 

Ten aanzien van wiskundige modeiontwikkc¬ 
ling nodigde de WHO het RIVM uit deel te nemen 
aan een bijeenkomst georganiseerd door het Insti¬ 
tute of Medicine te Washington dat in deze cen 
soortgelijke coördinatie beoogt als in de EG ont¬ 
wikkeld is. Toekomstige samenwerking wordt 
nagestreefd. 

Er waren vele contacten met buitenlandse 
gasten en met vertegenwoordigers van zusterinsti-
tutcn uit Finland, Griekenland en Rusland. Ver¬ 
meldenswaard is de wcstduitsc aanpak van het 
AIDS-ondcrzock zoals georganiseerd door het 
Bundcsministcrium für Forschung und Technologie 
(Bonn). De heer Ruitenbcrg trad als lid toe van de 
adviescommissie ten behoeve van internationale 
afstemming bij de coördinatie van het wcstduitsc 
AIDS-ondcrzock en van algemene maatregelen 
(waaronder voorlichting) en hij nam deel aan cen 
Statusseminar in Bonn (september) waar het gc-
hclc wcstduitse AIDS-ondcrzock werd besproken. 

J 

Technology Transfer 
Th .Evers en R.H.Tiesjrma 

Van oudsher heeft het RIVM belangrijke bijdragen 
geleverd aan overdracht van kennis en ervaring 
voor volksgezondheidsprojecten in ontwikkelings¬ 
landen. Het zijn veelal de National Institutes of 
Health in die landen of internationale organisaties 
als WHO en UNICEF, maar ook het directoraat-
generaal Internationale Samenwerking van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, die een beroep 
op de kennis en ervaring van het RIVM doen. In 
het verslagjaar is er een toename te zien geweest 
van de vraag naar RIVM-inzet. De rol van het insti¬ 
tuut varieert daarbij van advisering tijdens korte 
werkbezoeken en trainingscursussen in het RIVM 
tot uitgebreide voorbereiding van en deelname aan 
projecten voor het opzetten/verbeteren van lokale 
produktie en kwaliteitscontrole van vaccins. De 
deelname omvat het overdragen van de bij het 
RIVM ontwikkelde kennis en technologie d.m.v. 
technische advisering en opleiding van personeel 
(Technology Transfer). Daarbij is in het verslag¬ 
jaar organisatorische en coördinerende ondersteu¬ 
ning verleend vanuit het Bureau Ontwikkelingssa¬ 
menwerking (BOS). 

Het zwaartepunt van de Technology Transfer 
activiteiten (TT) en de daarbij behorende tcch-
nisch/wctenschappclijkc inbreng vanuit hoofdsec¬ 
tor I lag in de voorbereiding van mogelijke projec¬ 
ten in Colombia (Vecol, NIH), Pakistan en Indone¬ 
sië, terwijl de plv. directeur-generaal van het 
RIVM als consultant een belangrijke bijdrage 
geleverd heeft aan het Wcrcldbank-vaccinproduk-
ticproject in China. 

Colom bia-Vecol 

Het door de Rockefeller Foundation (RF) 
geïnitieerde Colombia-Vecol project omvatte de 
ontwikkeling en overdracht van een in ontwikke¬ 
lingslanden bruikbare technologie voor produktie 
en kwaliteitscontrole van een op Vcrocellcn gepro¬ 
duceerd rabicsvaccin, inclusief de daarbij beno¬ 
digde training van lokaal personeel en aanschaf 
van apparatuur. In hel verslagjaar werden de con¬ 
tacten lussen RF en RIVM geïntensiveerd om de 
bestaande knelpunten aangaande het budget en de 
in-huis ontwikkeling van hel rabicsvaccin te be¬ 
spreken. Wegens de hogere dan oorspronkelijk 
begrote projectkosten en de langer dan voorziene 
voorbereidingstijd, hebben RF en RIVM gcconclu-
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deerd dat er geen gemeenschappelijke basis was 
om het Vecol-project voort ie zetten. 

Pakistan 

Op verzoek van DG IS nebben in januari 1987 
prof.dr.EJ.Ruitenberg en dr.RJi.Tiesjema, samen 
met een econoom van het Institute of Social Stu¬ 
dies, een missie naai' het National Institute of 
Health in Pakistan uitgevoerd. Doel van deze 
missie was het opstellen van een feasibility study 
voor de lokale produktie en kwaliteitscontrole van 
difterie-kinkhoest-tetanus-vaccins. Het verslag van 
de missie, inclusief een financieel/economische 
analyse, werd in het voorjaar aan DGIS gezonden. 
Na aanvankelijk positieve berichten betreffende de 
financiering van dit project, bleek dat de economi¬ 
sche adviesafdeling va: DGIS negatief had gead¬ 
viseerd i.vjn. de lage financieel-cconomische aan¬ 
trekkelijkheid van het project. Na overleg met het 
RIVM werd besloten dat een hernieuwde fïnan-
cicel-economische analyse zou worden uitgevoerd 
door het Nederlandse Economisch Instituut. 

NIH van Colombia. Samen met een vertegenwoor¬ 
diger van Connaught bracht dr.R.H.TÏesjcma een 
bezoek aan het NIH en werd een projectvoorstel 
geformuleerd. Naar verwachting zullen in 1988 ver¬ 
volgactiviteiten plaatsvinden voor een facsibility 
study. 

China 

Prof.dr.EJ.Ruitenberg heeft in het verslagjaar, op 
verzoek van de Wereldbank, verdere bijdragen 
geleverd aan de beoordeling van projectvoorstellen 
betreffende de produktie en kwaliteitscontrole van 
vaccins in China. De contacten met Chinese insti¬ 
tuten hebben geleid tot een samenwerkingsover¬ 
eenkomst met het Shanghai Institute for Biologi-
cals aangaande vaccin-research. Het ligt in de be¬ 
doeling in het komende jaar hier verdere invulling 
aan te geven. 

Q 

Indonesië 

Op verzoek van UNIDO heeft ultimo '87, na een 
eerste oriënterend bezoek van de dircctcur-gcnc-
raal van het RIVM, een missie naar Indonesië 
plaatsgevonden (ir.Th.Evers, dr.R.H.Tiesjema en 
drJ.G.Krceftcnbcrg). Doel van het bezoek was het 
formuleren van een samenwerkingsproject met 
Bio Farma in Bandung, voor het verbeteren en 
opvoeren van de produktie en kwaliteitscontrole 
van bactericle vaccins en het opzetten van een 
gezamenlijk onderzoeksproject. Het bezoek werd 
tevens benut voor het doen van technische aan¬ 
bevelingen welke op korte termijn reeds geïntro¬ 
duceerd konden worden voor de verbetering van 
de huidige produktie en kwaliteitscontrole. Het ligt 
in de bedoeling om het projectvoorstel voor 
financiering aan DGIS voor te leggen. 

Colombia-NIII 

Begin 1987 is een Memorandum of Understanding 
opgesteld betreffende de samenwerking tussen 
Connaught Laboratories Limited (Canada) en het 
RIVM op het gebied van Technology Transfer. 
Een eerste daarvoor in aanmerking komend pro¬ 
ject was het opzetten en verbeteren van de pro¬ 
duktie en kwaliteitscontrole van vaccins bij het 

Epidemiologie van M.Crohn en 
Colitis Ulcerosa in de regio Leiden in 
Nederland 
S.Shivananda 

Doel 

Het bestuderen van de incid^ntie en de prevalentie 
van M.Crohn en Colitis Ulcerosa in de regio Lei¬ 
den in Nederland in de periode tussen 1979 en 
1983. De regio had een gemiddeldcd populatie van 
439.815 gedurende deze periode. 

Methode 

Uitvoerig werden de archieven bestudeerd op 
cndoscopischc, radiologische en histologischc as¬ 
pecten. Ook de gegevens van de patiönten bij ont¬ 
slag uit het Academisch Ziekenhuis Leiden en de 
vier perifere ziekenhuizen werden bekeken. 
Lennard-Joncs-criteria werden toegepast op de 
zicktcgcschiedenis en op de cndoscopischc en 
histopatologischc karakteristieken. Demografische 
gegevens van M.Crohn en Colitis Ulcerosa wer¬ 
den ook bestudeerd. 
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Resultaten 

Colitis Ulcerosa (6,8 patiënten per 105 popu¬ 
latie/jaar) had bijna een tweemaal zo grote inciden-
tie als M.Crohn (3,9 patiënten/105 populatie/jaar). 
Beide ziekten kwam bij mannen en vrouwen in 
gelijke frequentie voor en de diagnose van de ziek¬ 
te op gelijke leeftijd. (Spearman's correlatie¬ 
coëfficiënt = 0,84; p = 0,01). Crohn's disease 
kwam beduidend vaker voor bij vrouwen tussen 
de 20 en 29 jaar. In de regio Leiden was meestal 
het colon aangedaan, in tegenstelling tot de situatie 
in xndere geografische gebieden in de wereld. De 
prevalentie was significant groter in de steden Lei¬ 
den en Alphen (63/105) dan in de randgemeenten 
(39/105) of agrarische gebeiden (40/105). Dit kan 
mogelijk veroorzaakt worden door verschil in de 
bevolkingsdichheid, maar niet door verschil in bijv. 
de watervoorziening. 

Bij Colitis Ulcerosa was de prevalentie in Lei¬ 
den significant hoger dan in Alphen. De mensen 
die in de randgemeenten woonden hadden duide¬ 
lijk een lager risico. Bij migranten werd geen 
M.Crohn geconstateerd, maar wel bevonden zich 
onder hen 6 patiënten met Colitis Ulcerosa (pre¬ 
valentie 81/105). Deze prevalentie was niet signifi¬ 
cant (p > 0,05) verschillend van die bij de in¬ 
heemse populatie. 

In 1987 werd het onderzoek in de regio Lei¬ 
den beëindigd en het resterende deel ervan werd 
verplaatst naar het Dijkzigt-ziekenhuis in Rotter¬ 
dam. In november was een onderzoek met con¬ 
trolepersonen gaande in samenwerking met de 
maag-darm-afdeling van Dijkzigt en het Instituut 
voor Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Univer¬ 
siteit Rotterdam. De doeleinden van dat onderzoek 
omvatten het onderzoeken van de rol van omge¬ 
vingsfactoren in het ontstaan van aspecifieke darm-
ziekten (Inflammatory Bowel Disease: IBD). Hier¬ 
mee doelt men op gebeurtenissen of factoren -
zoals het gebruik van de anti-conceptiepil, toevoe¬ 
gingen in voedsel, roken en migratie - die ten 
grondslag kunnen liggen aan de ziekte of aan het 
verloop ervan. Een tweede doelstelling is de kwa¬ 
liteit van teven van patiënten met IBD te onder¬ 
zoeken. De patiëntengegevens worden geleverd 
door het Dijkzigt en de interviews met de patiënten 
en controlepersonen worden afgehandeld door het 
Instituut voor Huisartsgeneeskunde. Het ligt in de 
verwachting dat het onderzoek in de eerste maan¬ 
den van 1989 afgerond kan worden en dat de resul¬ 
taten spoedig daarna bekend zullen zijn. 

• 
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Organogram 

: drJt-Kroc 
Dimttwr Farmrakgic til .VMixfcc Tmicatacic: pnMrJLSMKster 
Dimtrar Twünfafic: 4n.CA.na *rr Il«j4r* 

SUfburea» 
hoofdsector II 3 Kwaliteitsgarantie 

Farmacologie 

Nationaal Vcrgiftiginpn-
infonnatiecentrum 

Chemotherapie 
» 

Klinische Chemie 

TeratoloRie 

Ecotoxkokgie, Milieuchemie' 
en Drinkwater 

ToxicnJoRie 

Carcinogenese en 
Mula|>enese 

BmtraiMformatie en Farmaco^ 
en Toxkokinetick 

Analytisch Residu-onder/nek 

Adviescentrum Toxicologie 
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HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

BEHEERSVERSLAG HOOFDSECTOR-DIRECTIE 

Personeel 

Tot hoofd van het laboratorium voor Toxicologie 
en directeur Toxicciogie is benoemd drs.CA.van 
der Heijden, die voorheen hoofd was van het Ad¬ 
viescentrum Toxicologie. Door deze benoeming 
kon de structuur van de hoofdsector in die zin wor¬ 
den gewijzigd dat nu de hoofddirecteur en de beide 
directeuren elk verantwoordelijk zijn voor een aan¬ 
tal organisatorische eenheden. 

Benoemd werden ook: 
- mw.drs.A.G.A.C.Knaap tot hoofd van het Ad¬ 

viescentrum Toxicologie 
- prof.dr.G.R.Mohn tot hoofd van het laboratorium 

voor Carcinogenese en M uugenese 
- drDJ.de Wikh tot plaatsvervangend hoofd van 

het laboratorium voor Farmacologie 
- dr.ir.HJ.G.MX)erks tot plaatsvervangend hoofd 

van de unit Biotransformatie en Farmaco- en 
Toxicokinetick 

Prof.dr.A.N.P.van Heyst heeft, wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, het 
instituut op 1 juli verlaten. Reeds werd in het 
vorige jaarverslag meegedeeld dat hij als hoofd 
van het Nationaal Vcrgiftigingcn-informaticccn-
trum is opgevolgd door prof.dr.B.Sangsler. De heer 
Sangstcr is tevens directeur Farmacologie en Me¬ 
dische Toxicologie. 

Het werkoverleg binnen hoofdsector II is 
georganiseerd conform het "linking-pin'-principe. 
Over speciale personele en sociale aspecten - w.o. 
het langdurig ziekteverzuim - vindt wekelijks over¬ 
leg plaats. 

Veel aandacht wordt gegeven aan opleiding, 
vooral die op het gebied van de automatisering. Er 
wordt naar gestreefd om binnen elke organisatori¬ 
sche eenheid tenminste enkele medewerkers op te 
leiden tot het niveau van applicatiebeheerder of 
technisch-wetenschappelijk analist. 

Het aantal projectmedewerkers in hoofdsec-
tor II is gestaag groeiende. Hel beleid is erop ge¬ 
richt om deze groei enigszins af te remmen. Het 
zelfde geldt, overigens, t.a.v. het aantal stagiaires. 

Initiatieven zijn genomen om de zo noodzake¬ 
lijke instroom van jong talent mede te bevorderen 
via hel aantrekken van assistcntcn-in-oplciding 
(a.i.o.'s), cc.a. in samenwerking met de Rijksuni¬ 
versiteit Utrecht en de Vrije Universiteit te Amster¬ 
dam. 

Capaciteit en organisatie 

Door de instituutsleiding is besloten om, teneinde te 
kunnen voldoen aan de door de regering opgelegde 
afslankingsverplichiing 1987-1990, het referentie-
onderzoek op het terrein van de klinische chemie 
af te stoten. Omdat tevens het voornemen bestaat 
tot wijziging van de organisatorische positie van de 
afdeling Endocrinologie en Perinatale Screening, 
welke afdeling thans nog deel uitmaakt van het la¬ 
boratorium voor Klinische Chemie, zal aldus van 
laatstgenoemd laboratorium een formatie resteren 
die te klein is om als zelfstandige eenheid verder te 
kunnen gaan. Bijgevolg is het voornemen gerezen 
om het laboratorium voor Klinische Chemie in de 
loop van 1988 op te heffen. 

De adviestaken van hoofdsector II, en in het 
bijzonder die van het Adviescentrum Toxicologie, 
ondergingen in het verslagjaar een aanzienlijke 
verzwaring door de inwerkingtreding van de Dicr-
geneesmiddelenwct. Gezien het aantal voorlopige 
registraties van diergeneesmiddelen ziet het er 
naar uit dat het drietal tot dusverre hiervoor aan 
het RIVM toegekende projectmedewerkers op ter¬ 
mijn zeker onvoldoende zal zijn om het aanbod van 
diergenecsmiddelcnrcgistraties te kunnen verwer¬ 
ken. 

Inzake de beoordeling van geneesmiddelen 
die bestemd zijn voor gebruik bij de mens kan wor¬ 
den vermeld dat de in 1987 gerealiseerde capaci¬ 
teitsuitbreiding inmiddels reeds heeft geresulteerd 
in cen substantiële vermindering van de achter¬ 
stand die in de loop der laatste jaren was gegroeid 
bij de beoordeling van gcnccsmiddclcndossicrs. 

In 1987 is duidelijk geworden dal de capaci¬ 
teitsplanning in de hoofdsector wordt bemoeilijkt 
doordat sprake is van cen zeer groot aantal relatief 
kleine onderzoeksprojecten. Getracht wordt om in 
deze situatie verbetering te brengen door stelsel¬ 
matige groepering van dergelijk kleine projecten in 
zogeheten raamprojectcn. 

In financiële zin doet zich - zoals ook elders in 
het RIVM - in toenemende mate het probleem 
gevoelen dat het moeilijk is om voldoende gelden 
Ic reserveren voor i.h.b. de noodzakelijke investe¬ 
ringen in (grotere) onderzoeksapparatuur. In diver¬ 
se gevallen heeft dit er reeds loc geleid dat grotere 
aanschaffingen niet op het juiste moment konden 
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plaatsvinden. Verwacht wotdt dat de op handen 
zijnde aanstelling van een F-functionaris het finan¬ 
ciële beheer in de hoofdsector belangrijk ten goede 

Samenwerkingsverbanden 

Het in de regio Utrecht opgezette werkings¬ 
verband UTOX functioneert naar wens en blijkt 
ten zeerste bij te dragen aan de totstandkoming 
van contacten-op-de-werkvloer in het kader van 
de diverse onderzoeksdoelstellingen. Met de Land¬ 
bouwuniversiteit te Wageningen zijn, vooral inzake 
net ecologische en het toxicologische onderzoek, 
veelbelovende contacten gelegd. Het Stimulerings¬ 
programma Toxicologisch Onderzoek kwam welis¬ 
waar van de grond maar het heeft zich helaas 
omwikkeld tot een systeem van projeclsgewijze 
toedeling van onderzoekscapaciteit in plaats van -

zoals de bedoeling was - tot een structuur ter 
bevordering van programmatisch georiënteerd on¬ 
derzoek. 

Behalve aan de activiteiten van vele nationale 
commissies - o m . de Adviescommissie Warenwet, 
commissies van de Gezondheidsraad en de Voe¬ 
dingsraad, de Werkgroep van Deskundigen 
(SoZaWe) - wordt door medewerkers van hoofd-
sector II deelgenomen aan het werk van alle 
wetenschappelijke commissies van de EG en even¬ 
eens - veelal in de hoedanigheid van expert - aan 
WHO-vergadu ingen of aan de werkzaamheden 
van aan de WHO gerelateerde organisaties zoals 
IPCS, DtPTC en IARC. Ook met de OECD zijn er 
veelvuldige contacten. Nieuw is de .«at sterkere 
relatie die is ontslaan met het International Life 
Sciences Institute, een onafhankelijke organisatie 
die gesteuna wordt door met name de farmaceuti¬ 
sche en de voedingsindustrie. 

• 

Stafbureau hoofdsector II 
R.Knxs 

Informatiesystemen 

Het Informatieplan heeft als basis gefunctioneerd 
bij de planning en uitvoering van automatiserings¬ 
projecten voor hoofdsector II. Dit jaar is er, naast 
enkele kleinere projecten, gewerkt aan (ie toxicolo¬ 
gische informatie- en kennisbank voor het NVIC 
en aan de automatisering van de administratie van 
proefdierenvoorziening. Voorts werd voor hoofd-
sector II gereserveerde capaciteit besteed aan de 
implementatie van PLACES in het laboratorium 
voor Pathologie. 

Voor alle laboratoria zijn dit jaar applicatiebe¬ 
heerders (contactpersonen automatisering) aange¬ 
wezen. Zij /.uilen in een tweemaandelijks overleg 
met de coördinator Informatievoorziening en de 
projectadviseur van het Computercentrum de auto¬ 
matisering moeten stimuleren. In het rapport Ad¬ 
vies Automatiseringsbeleid RIVM van prof.H.J.Sips 
is geadviseerd meer aandacht te besteden aan 
scholing op hel gebied van automatisering. Voor 
1988 is daarvoor f. 35.000 begroot. 

Per I december vertrok drs.F.C.Bourgcois als 
coördinator Informatievoorziening; hij trad in dienst 
bij het Computercentrum. De heer G.M.Stccmjcs 
irad sinds die datum op als coördinator ad interim. 

Centrale DicrproeffaciliteU 

Ook gedurende 1987 zijn regelmatig besmettingen 
geconstateerd bij diverse experimenten van Pas-
teurella pmumotropica en een Haemophilus-vari-
ant. Deze besmetting kwam zowel voor in gebouw 
W J als Wn, zodat het niet verantwoord was aldaar 
chronisch toxicilcitsondcrzock te doen. Voor cen 
nieuw TBTO-rcproductie-ondcrzock en een TBTO-
immuunfunciicstudic werd gebruik gemaakt van 
gebouw C (ter beschikking gesteld tot I april 1988 
door de afdeling Proefdierenvoorziening). De zo 
noodzakelijke dierprocf-nicuwbouw is dit jaar in 
cen stadium gekomen van een min of meer defini¬ 
tief plan. 

Veel aandacht is besteed aan het onder GLP-
conditics verrichten van dierproefstudics. Ten be¬ 
hoeve hiervan werden ook weer diverse SOP's 
opgesteld. Inspecties en overleg met bureau Kwa¬ 
liteitsgarantie hebben regelmatig plaatsgevonden. 
Ook beeft, in het kader van de Wet op de dierproe¬ 
ven, een bezoek plaatsgevonden van een regionaal 
inspecteur van de Veterinaire Hoofdinspectie, sec¬ 
tie Dierproeven. 

De automatisering voor het opslaan en ver¬ 
werken van dicrprocfrcsultatcn heeft nauwelijks 
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voortgang ie zien gegeven. De automatische apyro-
genkeksapporaiuur is dit jaar niet gereed geko¬ 
men. In de zgn. 'piekperiodes' waarin van diverse 
experimenten de eindsecücs moesten worden ver¬ 
richt, is regelmatig medewerking verleend door me¬ 
dewerkers van het laboratorium voor Toxicologie. 

Het aantal proefopzetten bedroeg ex 325 
(inclusief inhalaüe-ioxicologie). Verder werden ten 
behoeve van ziekenhuizen en industrie 675 apyro-
genkeilskeuringcn en 40 onverwachte toxicitcits-
lests verricht. De aantallen proefdieren die bij de 
diverse experimenten werden ingezet bedroegen 
10200 ratten, 750 muizen, 60 caviae, 325 konijnen, 
6 kippen en 2 katten. 

Bureau Kwaliteitsgarantie (BKG) 
JJXWJLStrik 

GLP is wettelijk verplicht voor onderzoek naar de 
veiligheid van stoffen en preparaten. Kwaliteitsbor¬ 
ging (dit is nagenoeg identiek aan GJP) is een 
door meet- en keurlaboratoria zichzelf opgelegd 
systeem. Het beoogt het vertrouwen te wekken 
dat het laboratorium in staat is om bepaalde testen 
of onderzoeken op niveau te kunnen uitvoeren. De 
directie van het RIVM heeft zich verantwoordelijk 
gesteld voor de naleving van de regels van GLP 
en kwaliteitsborging binnen hel onderzoek. De uit¬ 
werking van de algemene regels is aan de laborato¬ 
ria en diensten. Het bureau Kwaliteitsgarantie is 
belast met bet toezicht en de advisering bij de 
invoering. 

Invoering van GLP 

Logboeken 
De logboeken voor kwaliicitsbcpalcndc- en meet¬ 
apparatuur zijn gereedgekomen. Zij zijn tot stand 
gekomen in overleg met de laboratoria, de werk¬ 
groep validatie apparatuur (GMP) en bureau Kwa¬ 
liteitsbeheer. 

C.V.'s 
Alle ondcrzoekmcdcwcrkcrs(-stcrs) is verzocht 
om een eigenhandig opgesteld curriculum vitac in 
ie leveren bij de afdeling Personeelszaken. Zeer 
velen hebben hieraan voldaan. Informatie is ge¬ 
geven aan enkele mcdcwcrkcrs(-stcrs) omtrent 
hel doel: uitsluitend t.b.v. GLP inspectie. 

Kwaliteit van de proefdiervoorzieningen 
De kwaliteit van de huidige experimentele proef¬ 
diervoorzieningen in gebouw W, met name W Ï , is 
niet meer voldoende voor het verrichten van lang¬ 
durig touciteitsonderzoek. Het reptoduktie-experi-
mem met TBTO en ratten is afgebroken wegens 
een infectie. Jaarlijks zijn infecties een weerkerend 
probleem in W Ï . Met het oog op de betrouw¬ 
baarheid van het onderzoek is besloten het TBTO-
reproduktie-onderzoek in gebouw C ie doen plaats¬ 
vinden. Hier kan wel aan de hygienc-eisen van de 
GLP worden voldaan. 

GLPinHoofdsectotlll 
In de staf van hoofdsector III is besloten «elcidc-
lijk GLP in te voeren. Besloten is als proef het 
grondwatermectnet onder de GLP-regets te bren¬ 
gen en op termijn het luchtmeetnet. In diverse labo¬ 
ratoria in hoofdsector III zoals LAC en LOC wor¬ 
den de beginselen van de GLP en kwaliteitsbor¬ 
ging geïmplementeerd. 

Voorlichting, adviezen en voordrachten 
Aan de hand van voorbeelden en uitleg van de 
interpretatie van de GLP-rcgcIs wordt een onge¬ 
veer 1,5 uur durend cursusprogramma gegeven. 
Ten einde het project- en onderzoekleiders gemak¬ 
kelijker te maken de algemene GLP-rcgcIs uil te 
werken is een GLP-handlciding verstrekt. De hand¬ 
leiding is ook bruikbaar als zelfinspcctichandlciding. 

Voordrachten: 
GLP tijdens cursus proefdierkunde (1 lx), GMP-
cursus (9x); 
GLP-voorlichting bij respectievelijk LAE, EMD, 
CHT, ACT, LCM, CDF, BFT, ARO; 
GLP-voorlichting binnen GLP-ovcrlcggrocp van 
hoofdsector III; 
GLP en kwaliteitsborging voor de Nederlandse 
Vereniging voor Immunologie; 
GLP en de pathologie voor de Sectie Patholo¬ 
gie/Toxicologie van de Nederlandse Vereniging 
voor Toxicologie en de Quality Assurance Group 
Nederland. 

SOP's 
Op initiatief van rfc onderzoekleiders, diensthoof¬ 
den of BKG worden door de betreffende specialis¬ 
ten werkvoorschriften en wcrkproccdurcs beschre¬ 
ven in SOP's. BKG toetst deze aan de GLP-rcgcIs. 
Hicma geeft BKG de SOP's uit en beheert en ar¬ 
chiveert deze. 

De aantallen in 1987 officieel uitgegeven 
SOP's zijn: 

ARO .11, BFT 10, CDF 35, CHT 7, EMD 19, 
FAL 19, KCH 77, LCM 13, LWL 9. PAT 30, T.R 
2, TOX 33. 
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OECD 
Schrijver dezes nam als deskundige deel aan de 
OECD-wcrkgroep 'Mutual recognition of compli¬ 
ance with Good Laborator}- Practice (GLP)" tc 
Parijs. De werkgroep heeft, ter verzekering van 
het wederzijdse vertrouwen in het nationale GLP-
toezkht, richtlijnen voor nationaal GLP-toezicht tot 
stand gebracht. Tevens zijn richtlijnen voor labora-
loriuminspectics en studic-audits ontwikkeld. 

Project invoering GLP 
In het kader van het project invoering GLP zijn 
een aantal GLP-initicrende activiteiten ontwikkeld 
en is divers overleg gepleegd, om. over: 
- toetsing van de nicuwbouwf lannen voor de 

proefdiervoorzicningen aan de GLP-ciscn 
- GLP-overlcggroep van hoofdsector III 
- werkgroep "Richtlijnen Rapporten" 
- regels voor het houden van huisdieren 
- vrijgiftcproccdurc voor proefdieren 
- apparaiuurbchecr vanuit de Bcdrijfstechnischc 

dienst 
• computers en GLP 
- archivering en GLP 
- interne GLP-inspecties (12) en audits (5) van 

rapporten. 
Kritische fasen van een onderzoek, die in 

overleg met de onderzoekleider zijn vastgesteld, 
worden op naleving van de GLP geïnspecteerd. 
Tevens worden algemene laboratoriuminspectics 
uitgevoerd. Aan de hand van het onderzoekplan, 
ruwe gegevens en gebruikte methoden (SOP's) 
wordt de weergave van de gegevens in het rap¬ 
port getoetst op zorgvuldigheid en getrouwheid. 

GLP-inspcctics 
Het toezicht op de naleving van GLP in Nederland 
berust hij de Sectie GLP van de Veterinaire 
Hoofdinspectie, hierbij bijgestaan door expertise 
vanuit het RIVM. Afgelopen jaar is de expertise 
geleverd door BKG en PAT. 

Schrijver dezes heeft een Good Laboraiory 
Practice (GLP) inspectie bijgewoond bij hel con-
iracllaboraiorium Ha/.Icion tc Vccncndaal. De 
inspectie werd verricht door japan.se GLP-in-
spectcurs. De organisatie en de uitvoering van 
mutagcnitcitsondcrzock aan een in Japan tc regi¬ 
streren geneesmiddel werd geëvalueerd. 

In april heeft verslaggever een GLP-inspcciic 
uitgevoerd met de heer Koncmann (VHI) bij hei 
conlractlaboratorium NOTOX ie 's Hcrtogcn-
bosch. De organisatie en de uitvoering van het loxi-
cilcit.sondcr/ock werd geëvalueerd op betrouw¬ 
baarheid en kwaliteit. 

In juni heeft de schrijver een GLP-inspcciic 

uitgevoerd met de heer Könemann bij de afdeling 
Biologische Toxicologie van het Instituut CIVO-
Toxicologie en Voeding TNO te Zeist. Op verzoek 
van de United Slates Environmental Protection 
Agency en het engelse "Department of Health and 
Social Security" is tijdens de inspectie een audit uit¬ 
gevoerd naar het door het CIVO verricht toxicolo¬ 
gisch onderzoek van een bestrijdingsmiddel en een 
milieugevaarlijke stof. 

In september hebben beide genoemde person¬ 
en een GLP-inspcctic uitgevoerd bij het contract-
laboratorium ILOB te Wagcningen. In november 
nebben zij met de heren Wester (RIVM, PAT) en 
Wubs (VHI) een GLP-inspectie uitgevoerd bij 
Organon te Oss. 

Laboratorium voor Farmacologie 
(FAL) 
F . C H O C B 

Het laboratorium voor Farmacologie heeft twee 
hoofdtaken: het verrichten van farmacologisch 
onderzoek en het beoordelen van registraticdos-
siers van geneesmiddelen. Het onderzoek gebeurt 
in opdracht van Inspecties voor de Volksgezond¬ 
heid, het College ter Beoordeling van Geneesmid¬ 
delen (CBG), afdelingen van het Directoraat-gene¬ 
raal van de Volksgezondheid en de directie van het 
RIVM. Het beoordelen van en adviseren over far-
macologischc-ioxicologischc delen van registratie-
dossiers van (humane) geneesmiddelen is een in 
de wet vastgelegde laak van het RIVM in op¬ 
dracht van het CBG. 

De beschikbare capaciteit (vaste medewerk¬ 
ers) voor farmacologisch onderzoek veranderde 
niet in 1987; door samen tc werken met universitai¬ 
re laboratoria en andere instituten kon het onder¬ 
zoek "verbreed" worden. Ook liepen enkele HLO-
studenten en bijvakstudenten een stage bij het la¬ 
boratorium en namen zij deel aan het onderzoek. 
De capaciteit voor de beoordelingstaak werd dit 
jaar uitgebreid met twee projectmedewerkers om 
de achterstand in het werk in tc halen (zie para¬ 
graaf "Gcnccsmiddclbcoordcling"). 

De in gebruik genomen Altos-minicomputcr 
voor de automatisering van gcgcvcnsacquisitic, 
-verwerking en -opslag voldeed goed maar blijkt 
nu een tc geringe capaciteit tc hebben. Vervanging 
van de Altos door een MicroVAX met een net¬ 
werk voor PC's voor de laboratoria voor Farma-

130 



HOOFDSECTOR 11: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

cologie en voor Chemotherapie is gestart. 
Het laboratorium zal de komende jaren nog in 

hrt gebouw Utrecht gehuisvest blijven. Een aantal 
minimale technische aanpassingen kon in 1987 ge¬ 
realiseerd worden. 

Gentesmiddelbeoordcling 

Door de medewerkers van het laboratorium 
wordt - behalve voor onderzoekswerk - veel tijd 
gereserveerd voor de werkzaamheden t.b.v. het 
CBG. Deze werkzaamheden omvatten het beoor¬ 
delen van registratie-dossiers en het bijwonen van 
vergaderingen (1,9 mensjaar). Door de grote ach¬ 
terstand in rapportage zijn - op last van het Col¬ 
lege - eind 1986 twee en eind 1987 wederom twee 
wetenschappelijke medewerkers in tijdelijke dienst 
aangetrokken. Deze medewerkers richten zich op 
de beoordeling van toxiciteiisgegcvcns en farma-
cokinetick in de registratie-dossiers. Veel tijd is en 
wordt besteed aan het inwerken van deze mede¬ 
werkers, dit in nauwe samenwerking met de far-
macokinetiek-deskundige dr.A.G.Rauws (BFT). 
Deze tijdsinvestering voor het inwerken kwam na¬ 
tuurlijk wel ten laste van de bestaande bcoordc-
lingscapaciteit. Daarnaast ging bestaande bcoorde-
lingscapaciteit verloren door de noodzaak tot een 
strakke planning en coördinatie. 

Door de aanschaf van personal computers 
was een uitbreiding van de administratieve onder¬ 
steuning overbodig. Voor enkele produkticcijfers 
wordt verwezen naar deel 1 van dit jaarverslag. 

Inloxicatics 

Het aantal intoxicatics met p-blokkcrs is door cen 
toenemend aantal en het groeiende gebruik van 
deze geneesmiddelen toegenomen. Een beter in¬ 
zicht in de palhofysiologie en de therapie bleek 
noodzakelijk. Onderzoek bij de intacte rat en hond 
en aan geïsoleerde ratlchartcn heeft aangetoond 
dat deze inioxicatic zowel respiratoir als cardinal 
bepaald kan zijn. In de rat treedt primair cen cen¬ 
traal geïnduceerde respiratoire depressie op met 
een secundaire cn/of gelijktijdige ernstige cardiodc-
pressie. Bij de hond staat de cardiovasculaire de¬ 
pressie op de voorgrond. Mechanistisch onderzoek 
wijst uit dat de cardio- en respiratoire toxiciteit van 
p-blokkers wordt bepaald door de lipofilic en een 
andere eigenschap afwijkend van de gebruikelijke 
farmacologisch bekende eigenschappen van deze 
sloffen. Aanwijzingen zijn gevonden dat een inter¬ 
ferentie met calciumrcgulcrcndc systemen op cellu¬ 

lair niveau in aanmerking komt als onderliggend 
mechanisme bij de acute toxiciteit van de [i-blok-
kers. In een volgende fase van het onderzoek zal 
daarom wat betreft de therapeutische aspecten 
van de intoxicatic narter onderzoek vooral op dit 
terrein plaatsvinden. 

Pertussis-onderzoek 

Pcrtussistoxinc (PT) is het toxische bestanddeel 
van kinkhoestvaccins dat mogelijk verantwoorde¬ 
lijk is voor de bijwerkingen (convulsics en schock) 
na vaccinatie. Onderzoek bij de rat heeft aange¬ 
toond dat .verschillende charges PT, waaronder het 
WHO-standaard preparaat JNIH-5 en de RIVM 
onderzocksprodukten LPF-1 en -2, een dosisafhan-
kelijke (ng-range) en langdurige (tenminste 4 we¬ 
ken) verlaging van de bloeddruk en een blokkade 
van p-adrenerge en cholincrgc receptoren in het 
hart- en vaatstclscl veroorzaken. Deze effecten 
kunnen worden verklaard door cen direct stimu¬ 
lerend effect van FT op het bijniermerg en door 
specifieke interactie met rcccptor-rcgul<*rendc 
eiwitten in de betreffende cardiovasculaire struc¬ 
turen. Verder werd aangetoond dat de cardiovascu¬ 
laire effecten kinetisch verschillen van de bekende 
door PT geïnduceerde leucocytosc (maximaal 10 
dagen aanhouden) hetgeen mogelijk kan worden 
toegeschreven aan verschillende structurele activi¬ 
teiten van PT. De afwezigheid van farmacologi¬ 
sche activiteit van PT in de cavia zou het gevolg 
kunnen zijn van een verminderde bindingsaffinitcit 
van PT voor de cellulaire structuren in deze 
species. In het varken zijn daarentegen de cardio¬ 
vasculaire effecten van PT voor een groot deel 
bevestigd. Geconcludeerd is dat een farmacologi¬ 
sche bepalingsmethode voor PT een gevoelige, be¬ 
trouwbare en kwantitatieve meth de kan zijn voor 
de controle van cellulaire kinkhocstvaccins op aan¬ 
wezigheid van dit toxische bestanddeel. Het onder¬ 
zoek heeft daan>aast ook meer inzicht in de moge¬ 
lijke palhofysiologie van de bijwerkingen van het 
vaccin verschaft. 

In het kader van onderzoek naar de effecten 
van kinkhocstvaccinatic op de hersenen (bijwer¬ 
king: convulsics) is gekeken naar verschillende me¬ 
chanismen die een relatie kunnen hebben met een 
drempel voor epileptisch»; verschijnselen. Het kink-
hocstvaccin blijkt de hcrscnconccntratics van gam-
ma-aminobolcrzuur - een belangrijke remmende 
overdrachtsstof (transmitter) - en van cyclisch 
GMP - cen mogelijke intracellulaire boodschap¬ 
per - ie beïnvloeden met name in de hippocampus, 
een gebied dat sterk betrokken is bij epileptische 
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verschijnselen. Het komende jaar zal hierop dieper 
worden ingegaan. 

Zowel bij zeer jonge (leeftijd 1-7 dagen) als 
bij volwassen ratten is in dit verband ook de gevoe¬ 
ligheid van de oa-adrenoceptor onderzocht. Bij vol¬ 
wassen ratten werd FT intraccrcbraal toegediend. 
Bij zeer jonge dieren werd vaccin systemisch 
toegediend in de gedachte dat de blocd-herscnbar-
rière, die dan nog niet volgroeid is, nog permeabel 
is voor bestanddelen van het vaccin. In geen van 
de experimenten had de behandeling met pertussis-
matcriaal invloed op de a2-adrcnoccptor. 

In samenwerking met enkele universitaire la¬ 
boratoria worden in dit verband in vitro en in vivo 
effecten van FT onderzocht. Het onderzoek is erg 
opgehouden door twijfels aan de stabiliteit van het 
preparaat, maar nu is, door vergelijking met een 
internationaal standaardpreparaat in een cardiovas¬ 
culair experiment, gebleken dat nog over een sterk 
actief pertussistox'nc-prcparaat beschikt kan wor¬ 
den. 

Afhankelijkheid van benzodiazepinen 

Het onderzoek is gericht op de vergelijking van en¬ 
kele benzodiazepinen, dcsmethyldiazepam, lorazc-
pam, flunitrazepam en brotizolam met betrekking 
tot de inductie van lichamelijke afhankelijkheid. Dit 
jaar is veel gedaan om de werking van de vcschil-
Icnde benzodiazepinen met elkaar te vergelijken. 
In een open-veld-opstelling wordt de scdaticve 
werking nagegaan. Hierin wordt ook een twec-
compartimenten-model (donker-Iicht) opgezet voor 
de anxiolytischc werking. Verder is een rola-rod 
met lineaire versnelling dit jaar gereedgekomen 
orr» de spierverslappende werking te meten. De 
werking van de benzodiazepinen wordt ook bio-
chcmisch-farmacologisch onderzocht. De invloed 
van de benzodiazepinen op het dopamine-meta-
bolisme blijkt minimpal te zijn. Daarom is mei 
behulp van stagiaires van de Stichting Opleiding 
J .eraren een strcss-modcl opgezet om de invloed 
van deze middelen te meten bij een geactiveerd 
systeem. Daarnaast heeft een HLO-stagiairc in 
haar afstudeeronderzoek het effect van dcsmcthyl-
diazepam en brotizolam vergeleken met betrekking 
tol de scrotoninc-omzetting en de cyclisch-GMP-
conccntratic in het cerebellum. 

Chronische toediening vindt plaats via meng¬ 
ing van de stoffen door het voer. Tijdens de 
onthouding is er voor het eerst veel aandachl voor 
het effect op de bcwcgingsacliviicit in de woon-
kooi gedurende zowel de dag als de nachi. In 
icgcnstclling tot hclgecn eerder is waargenomen 

voor morfinc-onthoudingen (een vermindering van 
de nachtactiviteit) treedt bij desmethyldiazepam-
onthouding een verhoging op van de dagactivitcit. 

In de loop van het onderzoek kwam een inte¬ 
ressant verschil in gevoeligheid tussen verschillen¬ 
de rattestammen naar voren. Het langer durende 
effect van dcsmethyldiazepam bij één van de stam¬ 
men kon worden toegeschreven aan relatief lange¬ 
re halfwaardeüjd met een groter verdelingsvolumc. 
Nadere karakterisering van deze verschillen zal 
nog plaatsvinden. 

Biologische ijkingen en keuringen 

De afdeling Biologische Standaardisatie van het la¬ 
boratorium verricht, op seriebasis, biologische 
ijkingen en keuringen voor farmaceutische bedrij¬ 
ven, het Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonder¬ 
zoek (RIGO) en produktieafdelingen van het 
RIVM. De activiteiten voor bedrijven en het RFGO 
worden in rekening gebracht. De ijkingen en 
keuringen worden volgens Farmacopee-eiscn ver¬ 
richt. In 1987 waren dit: (tussen haakjes de aan¬ 
tallen van 1986). 

apyrogeniteitskeuringen 
I onverwachte toxiciteit 
I endotoxines (Limulus-lcst) 
| insuline 
| glucagon 
I oxytocine, kwalitatief 
I vreemde eiwitten 
I irriuuieiest 
I toxiciteit malathion 
| hypotensieve substanties 
I tolerantietest 
I heparinc (incl. hirudoid) 
% toxiciteit plasma 
| 

I Totaal 

669 
33 
37 

1 

4 
4 
5 
3 
9 
5 
1 

771 

(743) 
( 45) 
( 13) 
( 14) 
( 2) 
( 1) 
( 9) 
( 17) 
( 4) 
( 9) 
( 3) 
( 8) 
( 16) 

(884) 

Het aantal apyrogeniteitskeuringen (konijncn-
tcst) is ten opzichte van 1986 teruggelopen, terwijl 
hel aanial endotoxine-bepalingen met de Limulus-
Lysaat-mcthodc toenam, voornamelijk door een 
serie bepalingen voor een fabrikant. Hel aantal 
overige biologische testen daalde. Een vergelijking 
van deze aantallen met die uit voorgaande jaren 
(zie figuur 1) noopt lot een verdere analyse. 

Als in 1988 de monografie voor de Limulus-
Ly.saat-mcthodc (de LAL-tcst) van de Europese 
Farmacopcc van kracht wordt, is lc vcrwachlcn 
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Figuur 1 

Aantallen biologische ijkingen en keuringen in de 
periode 1981-1987, per jaar (FAL) 
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dat de LAL-test een deel van de apyrogen-
iteitskeuringen met het konijn gaat vervangen. Dit 
wordt al bevorderd door een in april 1987 versche¬ 
nen richtlijn van de FDA, waarin voor een groot 
aantal geneesmiddelen endotoxine-limietcn met de 
LAL-test wordt aangegeven. De LAL-test is snel 
en goedkoper (in vitro) en kan door veel bedrijven 
zelf gedaan worden. Het aantal apyrogeniteitskeu-
ringen (konijn) zal dus verder dalen lot een blij¬ 
vend aantal voor monsters die niet met de LAL-
test te onderzoeken zijn, bijv. bloedprodukten. 

Aangezien het aanbod van insuline- en liepa-
rine-monsters bij het RIGO het afgelopen jaar 
sterk is teruggelopen, geidt dit ook voor de biologi¬ 
sche ijkingen hiervan door het RIVM (het RIGO 
speelt dit soort bepalingen aan het RIVM door). De 
terugloop is o.a. te wijten aan een afgenomen aan¬ 
bod in het kader van parallel-importen. Ook het 
aanbod van hormoonmonsters door de Algemene 
Inspectie Dienst (AiD, Ministerie van Landbouw) 
is sterk teruggelopen. 

Voor de biologische insulinc-ijkinen is vergelij¬ 
kend onderzoek met een HPLC-methode opgezet 
in samenwerking met het RIGO. Het valt te ver¬ 
wachten dat deze laatste methode de biologische 
ijking kan vervangen. Deze overgang - na cen 
goede validatie - is van betekenis voor een vermin¬ 
dering van het proefdierverbruik. 

Nationaal Vergiftigingen-informatie-
centrum (NVIC) 
B.Sangster 

In 1986 werd het NVIC geherstructureerd ten¬ 
einde de verschillende taken 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 
Via de afdelingsgewijze organisatie (Informatie, 
Documentatie, Medische Toxicologie) bleek het 
goed mogelijk deze taken te verrichten. 

De belangrijkste gegevens met betrekking tot 
het takenpakket (in het bijzonder de verstrekte in¬ 
formatie over acute en chronische intoxicaties) zijn 
weergegeven in deel 1 V?JI dit jaarverslag. Hetzelf¬ 
de geldt voor de voorlichting in gebieden met 
milieuverontreiniging en gebieden waar kerncen¬ 
trales zijn gelokaliseerd en ook voor de uitvoering 
van de post-expositie rabiesvaccinatie. 

Ten aanzien van het aspect voorlichting en 
onderwijs bleek in verschillende sectoren van de 
gezondheidszorg een duidelijke behoefte te be¬ 
staan aan onderwijs en achtergrond-informatie, om 
aldus beter de verstrekte informatie in concrete si¬ 
tuaties te kunnen toepassen. Ten behoeve hiervan 
is in 1987 een informatieve folder gerealiseerd. 
Voorts beschikt het NVIC over een video-presenta¬ 
tie van ca. 25 minuten die in algemene zin de pro¬ 
blematiek van intoxicaties presenteert en de wer¬ 
kers in het veld aangeeft hoe bij het oplossen van 
deze problematiek het NVIC kan worden ingezet. 
In de groeiende behoefte aan voorlichting en onder¬ 
wijs is, voorts, voorzien via een cursus die gedu¬ 
rende twee weken is gegeven ten behoeve van 
medisch milieukundigen, een cursus van een weck 
ten behoeve van de toxicologische beroepsoplei¬ 
ding en, voorts, via het onderwijs dat wordt 
gegeven aan sociaal-geneeskundigen (tak algeme¬ 
ne gezondheidszorg), bedrijfsgezondheidszorg, me¬ 
dische milieukunde en aan studenten geneeskunde, 
medische biologie en andere studierichtingen. In 
hel kader van de samenwerking met het direc¬ 
toraat-generaal van de Arbeid werd voor het eerst 
een zogenaamde PAOG-cursus (Post Academisch 
Onderwijs Geneeskunde) gegeven handelend over 
acute intoxicaties op de arbeidsplaats. Deze cursus 
werd ruim overtekend. 
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Personeel 

Op 1 november werd de heer A.W.M.Hofstee, eer¬ 
ste medewerker bij de afdeling Informatie, be¬ 
vorderd tot hoofd van deze afdeling. De afdeling 
Documentatie werd versterkt door de komst van 
mw.R.van den Doel, arts, als projectmedewerker. 
Deze projectmcdcwerkcrsplaats werd mogelijk ge¬ 
maakt door de hoofdinspectie voor de Milieuhy¬ 
giëne. Drs.P.L.T.Hendrix, apotheker, die in novem¬ 
ber 1985 de militaire dienst verliet, werd opgevolgd 
door de reserve eerste luitenant apotheker 
H.W.M.Neumann die vanaf 17 februari de activi¬ 
teiten bij de afdeling Documentatl. aanvatte. De 
detachering van drs.A.J.M.de Greef bij de afdeling 
Documentatie werd per 1 juli beëindigd. 

Vanaf 1 juni is mw.C.E.M.van Gcldcrcn, arts, 
als assistent-in-opleiding bij de afdeling Medische 
Toxicologie gekomen. Het betreft hier een oplei¬ 
dingsplaats die in het kader van het UTOX-samcn-
werkingsverband (RU Utrecht, AZU, RIVM en 
CIVO/TNO) door de Utrechtse universiteit beschik¬ 
baar is gesteld. 

Verschillende personen liepen korter oi langer 
stage bij het NVIC; onder hen waren studenten uit 
verschillende studierichtingen en ook sociaal-gc-
necskundigen. 

In het verslagjaar is mw.O.MJ.van den Berg 
langdurig ziek geweest. Getracht werd haar func¬ 
tie van informatricc door een tijdelijke kracht te la¬ 
ten vervullen. 

Informatie 

In de afgelopen periode is de dienstverlening voor 
informatieverstrekking verbeterd door de aanschaf 
van een Voxqucue. Met dit apparaat kunnen maxi¬ 
maal zes binnenkomende telefonische verzoeken 
tot informatie tegelijk verwerkt worden in periodes 
van uitzonderlijke drukte. Tevens wordt aan de 
aanvrager medegedeeld hoeveel wachtenden er 
op dat moment zijn. Hierdoor is het mogelijk ge¬ 
worden dat men via één centraal telefoonnummer 
(748888) het NVIC kan bereiken. De administra¬ 
tieve verwerking van de telefonische informatiever¬ 
zoeken is door de ingebruikstelling van de snellere 
VAX-computer aanzienlijk verbeterd. Van een ach¬ 
terstand bij het invoeren van gegevens is mo¬ 
menteel nauwelijks sprake. Daarentegen blijft de 
verwerking van nieuwe produktsamcnstcüingcn 
stagneren door gebrek aan menskracht. 

Voor de interne communicatie tussen de 
NVIC-mcdewcrkcrs en de medewerkers van de 
afdeling Rcanimatic van hel AZU (waarmee het 

NVIC een samenwerkingsverband heeft) verzorgt 
de afdeling een maandelijkse periodiek waarin ac¬ 
tuele NVIC-zaken vermeld v.orden. 

Evenals in 1986 zijn in dit verslagjaar de 
acute intoxicaties in de arbeidssituatie geïnven¬ 
tariseerd. Dit heeft geleid tot de uitgave van een 
boekje waarin de resultaten van deze inventa¬ 
risatie zijn gebundeld. Tevens is in het kader hier¬ 
van de al genoemde PAOG-curs-s voor bedrijfs¬ 
artsen gegeven. 

In 1987 werd telefonische informatie gegeven 
ten behoeve van 18416 personen en dieren. Ten 
opzichte van 1986 betekent dit een stabilisering 
(zie ook deel I van dit jaarverslag). Hetzelfde valt 
waar te nemen bij het aantal informaties dat niet 
betrekking heeft op een patiënt met een vermoede 
intoxicatie. In 1987 bedroeg dit aantal 1426, in 
1986 1762, in 1985 1222 en in 1984 994. Daarente¬ 
gen steeg het aantal particulieren die het NVIC om 
informatie belden. Dit aantal bedroeg in 1987 1330 
tegen resp. 1219 en 855 in 1986 en 1985. In deel I 
van dit jaarverslag is in tabel 1 een overzicht ge¬ 
presenteerd van informatie-verzoeken verdeeld 
over de verschillende categorieën van aanvragers 
(totaal 17738). Tabel 2 - eveneens in deel I opge¬ 
nomen - geeft een overzicht van de categorieën 
van produkten waarover informatie werd ge¬ 
vraagd. In 2026 gevallen ging het om een ver¬ 
moede iütoxicatie met meer dan één produkt. 

Er zijn in de verslagperiode acht personen 
overleden ten behoeve van wie informaties zijn 
verstrekt wegens een vermoede intoxicatie met 
benzodiazepinen in combinatie met andere produk¬ 
ten. Voor vijf overleden personen werden infor¬ 
maties gegeven over een vermoede intoxicatie 
met koolmonoxide en voor drie overledenen over 
een vermoede intoxicatie met methanol. Inzake 
vermoede intoxicaties met bestrijdingsmiddelen 
werden ten behoeve van vier overleden personen 
informaties verstrekt i.v.m. paraquat en ten behoe¬ 
ve van een overleden persoon i.v.m. parathion en 
strychnine. Voor 47 overleden dieren werd infor¬ 
maties gegeven over een vermoede intoxicatie met 
bestrijdingsmiddelen. In 1987 zijn 51 personen en 
153 dieren overleden in verband met wie o( welke 
het NVIC eerder was gebeld. 

In verband met de wens tot automatisering 
van de informatieverstrekking bij acute intoxicaties 
is een haalbaarheidsstudie opgezet voor de tot¬ 
standkoming van een toxicologische informatie- en 
kennisbank (TIK). Betrokken participanten in dit 
onderzoek zijn de IHDF (International Health 
Development Foundation), Elscvier Science Pub¬ 
lishers, Rijksuniversiteit Limburg en, van het 
RIVM, het Computercentrum en het NVIC. Deze 
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haalbaarheidsstudie, die mede mogelijk wordt 
gemaakt door een subsidie van het ministerie van 
Economische Zaken, zal in augustus 1988 worden 
afgerond. 

Documentatie 

Naast de werkzaamheden die samenhangen met 
de verwerking van nieuwe produktgegevens en de 
evaluatie plus zonodig bijstelling van reeds aan¬ 
wezige gegevens, werd aan een aantal taken veel 
aandacht geschonken. De stofmonograficen witte 
fosfor, digoxine en digitoxine kwamen gereed ter¬ 
wijl die over polyolen, pyrolyseprodukten, ijzer-
zouten en aardolicprodukten in een vergevorderd 
stadium verkeren. Een risico-evaluatie werd opge¬ 
steld ten behoeve van de bodemverontreiniging 
met kwik te Nijmegen en medewerking werd ver¬ 
leend aan het samenstellen van enkele andere rap¬ 
porten. Verder werd meegewerkt aan projecten 
van de European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions en van de World 
Health Organization. 

De samenwerking met ACT is geïntensiveerd 
nu een medewerker van de afdeling betrokken is 
bij de samenstelling van de documenten. Er werd 
een aanzet gegeven voor de opzet van een nieuw 
documentatiesysteem. 

Medische Toxicologie 

Ten behoeve van de tweede-lijnsinformatie 
wordt geregeld (enkele malen per dag) een beroep 
gedaan op de afdeling Medische Toxicologie. 
Buiten kantooruren is er een bereikbaarheids 
dienst. De vraag om informatie gaat hierbij vaak 
over in advies omtrent diagnostiek en behandeling. 

De betrokkenheid van de atdeling bij mini-
calamiteiten blijft toenemen (in 1987: 45). Ten 
aanzien van de arbeidssituatie wordt er een 
behoefte geconstateerd aan informatie over op¬ 
vang in EHBO-situatics, vooral voor die situaties 
waarbij de bedrijfsgeneeskundige niet direct ter 
plaatse kan zijn. Ook wordt vanuit verschillende 
bedrijven en basisgezondheidsdiensten gevraagd 
om hun protocollen ten aanzien van EHBO-situa-
ties te evalueren. Voor zover de capaciteit het toe¬ 
laat wordt hieraan tegemoetgekomen. 

De ver/ocken om voorlichting aan huisartsen 
in situaties . ..n milieuverontreiniging zijn in 1987 
niet afgenomen. Nieuw was de voorlichting aan 
huisartsen over medische aspecten van ioniseren¬ 
de straling. 

Gezien het aantal verzoeken om lezingen, col¬ 
leges en participatie in cursussen blijkt er een 
grote behoefte te bestaan aan het verwerven van 
kennis met betrekking tot de medische toxicologie. 

In maart 1987 werd door twee medewerkers 
geparticipeerd in een missie van Artsen Zonder 
Grenzen in verband met een mogelijke epidemie 
van thalliumvcrgiftiging in Guyana. 

Naar aanleiding van een bodemverontreinig¬ 
ing werd dit jaar tweemaal een collectief onder¬ 
zoek verricht bij een beperkte groep bewoners. In 
Buitenpost werd in samenwerking met de huisart¬ 
sen bij een aantal mensen de cadmiumuitschciding 
in de urine bepaald. Het betrof hier de ouders van 
gezinnen die groente verbouwden op met cadmium 
verontreinigde grond. In Alblasscrdam werd bij 
een groep kinderen de loodconcentratie in bloed 
bepaald naar aanleiding van een Ioodverontrcinig-
ing in grond en gewassen. In beide situaties gaven 
de resultaten geen aanleiding tot nader onderzoek. 
De rapportage geschiedde in het eerste geval op 
individuele basis aan de huisarts; voor de tweede 
situatie wordt de rapportage afgerond in februari 
1988. 

In Amsterdam vond een vergelijkend onder¬ 
zoek plaats inzake de lindaan- en PCP-concen-
tratics in bloed van een groep bewoners en van 
een groep toekomstige bewoners van een tot 
wooneenheden verbouwd pakhuis. Tijdens de ver¬ 
bouwing waren houten balken met deze middelen 
bewerkt. Er werden geen statistisch significante 
verschillen gevonden. Ook dit onderzoek werd uit¬ 
gevoerd in samenwerking met de huisartsen van 
een gezondheidscentrum. 

Een onderzoek bij menselijke vrijwilligers 
naar de effectiviteit van verschillende preparaten 
ncticve kool werd afgerond. In het kader van het 
onderzoek naar biologische effecten van verschil¬ 
lende doses glycyrrhizine bij menselijke vrij¬ 
willigers werd een pilot study uitgevoerd; een ver¬ 
volgstudie is voor 1988 gepland. In het UTOX-
samenwerkingsverband (RU Utrecht, AZU, RIVM, 
CIVO/TNO) is een onderzoek naar biologische 
effecten van kunstmatige zoetstoffen bij menselijke 
vrijwilligers in voorbereiding genomen. 

Het dierexperimenteel onderzoek met p-blok-
kerende stoffen is in 1987 voortgezet. Een nieuw 
dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van 
toxische stoffen rp de longfunctie bij inhalatie is 
gestart. 

ij 
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Laboratorium voor Chemotherapie 
(CHT) 
B.van Klingeren 

Nog niet geplaagd door verbouwingen of verhuizin¬ 
gen heeft het laboratorium in het Sterrenbos te 
Utrecht zich in constante formatie kunnen toeleg¬ 
gen op zijn taken, die vooral verband houden met 
onderzoek en evaluatie van (effecten van) antimi-
crobiële geneesmiddelen en desinfcctanlia. Deze 
taken zijn nogeens expliciet vastgelegd in de be¬ 
schrijving van de functies van alle medewerkers in 
het kader van de FIF-operatie. 

Kenmerkend voor het afgelopen jaar was cen 
belangrijke personele en materiële investering in 
de geautomatiseerde dataverwerking, zowel ten 
behoeve van de diverse resistcntiesurveillance-pro-
jeeten als van het resistentiemechanisme-onder-
zoek. Voorts werd de nationale en internationale 
samenwerking versterkt hetgeen o.a. tot uitdruk¬ 
king kwam in gevoclighcidsonderzoek met dier-
pathogene bacteriën, dat in ons laboratorium werd 
uitgevoerd door promovendi van de Veterinaire 
Faculteit, in een WHO "advisory visit" van verslag¬ 
gever aan het Instituto Naciona! de Saüdc te Lissa¬ 
bon, in de samenwerking met het CDC tc Atlanta 
op het gebied van resistenticonderzoek bij gono-
kokken en in onze bijdrage aan de organisatie van 
het 3e European Congress on Clinical Microbiolo¬ 
gy in Den Haag. 

Voorts werden nadere afspraken gemaakt 
met prof.drJ.Verhoef (AZ Utrecht) over een aan 
tc trekken arts-microbioloog in opleiding die, naar 
het zich laat aanzien, onze formatie begin 1988 zal 
komen versterken. 

De hieronder nader te belichten activiteiten 
waren slechts mogelijk door de enthousiaste inzet 
van alle medewerkers. 

Werkzaamheden ten behoeve van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen 

De drie academici (dr.A.J.dc Nccling, drs.C.E. 
Voogd en hel hoofd van het laboratorium) hebben, 
evenals de voorafgaande jaren, een aan/.icnlijk 
deel van hun tijd moeten besteden aan de beoorde¬ 
ling van antimicrobiclc geneesmiddelen. Op dit ge¬ 
bied konden de achterstanden vrijwel worden weg¬ 
gewerkt. Er werden in totaal 131 schriftelijke ad¬ 
viezen opgesteld t.b.v. het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen en voor het RIGO. Hieronder 

waren uitvoerige rapportages over de nieuwe anti¬ 
biotica pefloxacine, imipenem en roxitromycinc, de 
combinatie van ampicilinc en sulbactam en de vi-
russtatica ribavirine en ganciclovir. 

De schrijver van dit verslag kon, na vier jaar 
lid tc zijn geweest van genoemd College, helaas 
niet worden herbenoemd wegens de nieuwe be¬ 
leidslijn dat "beoordelaars" geen lid van het Col¬ 
lege kunnen zijn. 

Resistentie-surveillance en resislentie-onderzoek 

Neisseria gonorrhoeae 
In 1987 bestond de landelijke surveillance van peni-
cillinasevormende gonokken (PVG) tien jaar; over 
deze peiling wordt maandelijks gerapporteerd aan 
de Geneeskundige Hoofdinspectie. Ondanks het 
feit dat het onderzoek op gonorroc niet meer voor 
rekening van het Rijk plaatsvindt, bleef de bereid¬ 
heid van de (Strcck)laboratoria om aan deze pei¬ 
ling deel te nemen groot. Er werd cen rapport uit¬ 
gebracht over de bevindingen in 1986. De prevalen¬ 
tie van PVG was in dit jaar duidelijk hoger dan in 
de voorafgaande 2 jaren, hetgeen goeddeels werd 
bepaald door een aanzienlijke stijging in Amster¬ 
dam in het laatste kwartaal (zie tabel 1). 

Tabel 1 

I Prevalentie van PVG als percentage van hel \ 
ï lotaal aantal positieve kweken van N-gonorrhoeae i 
I I 
|aar Amsterdam Den Haag Rotterdam Nederland i 
il 984 7,6 11,0 7,0 7,2 l 
II 985 8,9 4,9 5,6 6,5 \ 
!l986 15,4 8,3 5,5 9,6 \ 

In 1987 werden overigens aanzienlijk minder 
PVG voor nader onderzoek ontvangen dan in 1986 
(resp. 507 en 827). Dit hangt ongetwijfeld samen 
met de teruggang van het aantal gevallen van 
gonorroc (zie overzichten van de GHI; AIDS pre¬ 
ventie!). 

Ten behoeve van de peiling van het resistcn-
ticnivcau bij nict-PVG werden ca. 400 isolalcn 
onderzocht. Een manuscript inzake de gegevens 
over de periode 1983 t/m 1986 is ter publicatie aan 
de ./ Antimicrob Chcmother gezonden. De belang¬ 
rijkste conclusie is dat de resistentic in de deze 
periode niet is toegenomen en dat met name de 
gevoeligheid voor penicilline overeenkomt met die 
van 10 jaar geleden. De voorgenomen toevoeging 
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van de serotypcring aan dit onderzoek zal begin 
1988 plaatsvinden. 

Dr.A.Socndjojo (Socrabaja) kwam - in het 
kader van een promotie-onderzoek - in ons labora¬ 
torium onderzoek doen met stammencollectics uit 
Indonesië. 

Haemophilus influenzae 
De landelijke monitoring van de prevalentie van 
antibiotica-resistentie bij H.influenzae beleefde zijn 
tweede jaar. Van ca. 30 laboratoria werden in 
totaal ruim 1000 isolaten ontvangen voor kwanti¬ 
tatief gevoeligheidsonderzoek. De frequentie van 
penicillinasevormers (6%) was vrijwel even hoog 
als in 1986. De resultaten over dat jaar werden 
gepresenteerd tijdens het 3e European Congress 
on Clinical Microbiology in Den Haag. Voorts werd 
deelgenomen aan een curopese surveillance ter 
zake waarvan ook tijdens genoemd congres werd 
gerapporteerd (elders in dit jaarverslag wordt 
uitvoeriger gerapporteerd over deze surveillances). 

Pseudomonas aeruginosa 
De gegevens over de resistentiepciling bij 
P.aeruginosa in 1985 en 1986 zijn gepubliceerd in 
de J Antimicrob Chemother. Dr.de Neeling heeft 
ze ook gepresenteerd tijdens een symposium te 
Oosterbeek. 

Het resistentie-onderzoek bij deze species 
spitst zich toe op de p-Iactam antibiotica. Een 
manuscript over het kwantitatieve HPLC-onder-
zoek naar inactivering van cefalosporines en urci-
dopcnicillines door chromosomalc p-lactamascn is 
ter publikatie aangeboden. 

De samenwerking op dit gebied met het Me¬ 
disch Biologisch Centrum te Maastricht resulteer¬ 
de in een gezamenlijke publikatie. 

Salmonella en Shigella 

Ter aanvulling van de kwalitatieve resislcntic-
screcning van Salmoncllac door het laboratorium 
voor Bacteriologie werd van ruim 1000 isolaten 
kwantitatief (MRC's) het resistentiepatroon be¬ 
paald. Gezien de relatief geringe meerwaarde die 
dit onderzoek opleverde is besloten om deze 
bepalingen per 1-1-1988 te beëindigen. 

De resistentiepciling bij Shigella werd voort¬ 
gezet met het onderzoek van 518 isolaicn. 
Drs.Voogd heeft de resultaten van de surveillance 
over de jaren 1984 t/m 1986 samengevat (RIVM-
rapport nr. 128476001). Gebleken is dal het 
resisicnticpcrccntagc tegen de oudere middelen, 
waaronder ampicilline en cotrimoxazol, hoog is. 

Activiteiten betreffende de veterinaire toepassing 
van antibiotica 

Het hoofd van het laboratorium nam te Zurich deel 
aan een seminar over eventuele microbiologische 
risico's van residuen van antibiotica in voedings¬ 
middelen van dierlijke oorsprong. Deze risico's val¬ 
len o.i. in het niet bij de risico's van resistentie-
ontwikkeling door nutritief en (sub)therapcutisch 
gebruik van antibiotica. Ten behoeve van het 
beleid - in het kader van de Diergeneesmiddelen-
wet - van de Commissie Registratie Diergenees¬ 
middelen is een deskundigen-werkgroep gefor¬ 
meerd die aanbevelingen zal opstellen om bepaal¬ 
de levensreddende antibiotica voor de mens te 
weren uit het veterinaire circuit. 

Onze referentietaak binnen de antibiotica-
werkgroep van de NRLO ten behoeve van de 
Gezondheidsdiensten voor Dieren kwam o.a. tot ui¬ 
ting in aanvullend regressielijn-onderzock met Bor-
detella bronchiseptica, Haemophilus pleuropneu-
moniae en streptokokken en in kwantitatief gevoe¬ 
ligheidsonderzoek met diverse collecties rondzend-
stammen en klinische isolaten. 

Het onderzoek naar het voorkomen van carba-
dox-resistentie in de faecale flora van varkens die 
dit middel krijgen toegediend, is afgesloten en geap¬ 
porteerd in een tweetal rapporten aan de opdracht¬ 
gever, t.w. de Veterinaire Hoofdinspectie. 

Betaalde onderzoekingen ten behoeve van artsen¬ 
inzenders en de farmaceutische industrie 

Het aantal aanvragen voor kwantitatieve bepalin¬ 
gen van antimicrobiële middelen in lichaams¬ 
vloeistoffen van patiënten was iets geringer dan 
vorig jaar (zie tabel 2). Het betreft vooral de wat 
moeilijkere bepalingen die de zickcnhuislaboratoria 
niet zelf verrichten; het merendeel hiervan betreft 
serumbepalingcn van tuberculostatica. Ook de aan¬ 
vragen voor kwantitatief gevoeligheidsonderzoek 
betroffen voornamelijk patiënten met mycobactc-
riosen. 

Evenals in 1986 werden in 1987, op verzoek 
van de farmaceutische industrie, ca. 100 microbio¬ 
logische ijkingen van antimicrobiële farmaca ver¬ 
richt en ca. 400 sterilitcits- en kicmgctaibcpalingcn. 
Daarnaast werd, als spin off van de hiervoor ge¬ 
noemde surveillance-projecten, verrekenbaar 
kwantitatief gevoeligheidsonderzoek verricht met 
diverse nieuwe antibiotica op onze stammencollec¬ 
tics. 
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Tabel 2 

VerrekenÈxire onderzoekingen volgens tarief 
(laboratorium voor Chemotherapie) 

| microbiologische waardebepalingen 
§ stcriliteitsbepalingen 
1 kiemgetalbepalingen 
f gehaltcbcpalingcn antimicrobicle 
| farmaca 
| kwantitatieve gevoeligheidsbcpalingcn: 
| aantal stammen van mycobactcricn*) 
| aantal stammen van overige species 

*) ca. 30% referentie ten behoeve van determi¬ 
natie 

aantal in 
1986 

98 
369 
69 

779 

797 
77 

1987 
99 

337 
46 

679 

774 
50 

Onderzoek en evaluatie van desinfectantia 

Onder auspiciën van de Raad van Europa is ver¬ 
schenen de publikatie "Test methods for the antimi¬ 
crobial activity of disinfectants in food hygiene". 
Hierin wordt de europese versie van onze Stan¬ 
daard Suspensie Test, de zgn. EST, als norm aan¬ 
bevolen voor kwantitatief in vitro onderzoek naar 
de werkzaamheid van desinfectantia. 

De in ons laboratorium ontwikkelde test op 
tuberculocide-werking is gepubliceerd; voorgesteld 
wordt om deze methode officieel te erkennen in 
het kader van het toelatingsbeleid door de Com¬ 
missie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB). Onze 
adviestaak ten behoeve van de CTB in diverse 
werkgroepen op dit terrein (zickcnhuishygicnc), 
veterinaire sector, akker- en tuinbouw) nam rela¬ 
tief veel tijd in beslag. Naast verrekenbaar dcug-
dclijkhcidsondcrzock van nieuwe produktcn in de 
SST, werd vooral ontwikkelingsonderzoek gedaan 
op het gebied van de werking van desinfectantia 
op bactericsporen en plantpathogcnc bacteriën en 
fungi. 

Referentie; stagiaires; kennisoverdracht 

Ten behoeve van therapie-begeleiding en de kwa¬ 
liteitsbewaking in de (humane en veterinaire) bac¬ 
teriologische laboratoria werden tientallen refcren-
tic-gcvoclighcidsbcpalingcn en -gehaltcbcpalingcn 
verricht en werden talrijke telefonische adviezen 
gegeven. Naast de in vorige paragrafen vermelde 

referentietaken werd deelgenomen aan het onder¬ 
zoek en de vergaderingen van de Werkgroep 
Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen ter voorbereid¬ 
ing van het 2e Supplement bij het rapport "Stan¬ 
daardisatie van Gevoeligheidsbepalingen". 

Door de academici in het laboratorium wer¬ 
den acht voordrachten gehouden tijdens nationale 
en internationale symposia. Dr.de Neeling nam te 
New York deel aan de jaarlijkse Interscience Con¬ 
ference on Antimicrobial Agents and Chemothcra-

py-
De referentie-activiteiten in het kader van de 

landelijke screening op fenylkctonurie (PKU) wer¬ 
den gecontinueerd. Deelgenomen werd aan een 
ringonderzoek en drs.Voogd adviseerde PKU-labo-
ratoria bij problemen bij de uitvoering van de 
bepalingen; voorts werd aan de GHI advies uitge¬ 
bracht inzake eventuele besmettingsrisico's bij het 
verzenden van de strips met bloedmonsters. Er 
werd onderzoek verricht naar eventuele storing 
van de PKU-bepaling door een siliconenpasta die 
bij de bloedafname wordt gebruikt; een dergelijke 
storing blijkt zich niet voor te doen. 

Diverse analytische medewerkers namen deel 
aan cursussen op het gebied van DNA-manipu-
latie, clectrofocussing en automatisering en vol¬ 
gden stages in andere laboratoria. Voorts liepen 
medewerkers van andere instituten in ons laborato¬ 
rium stages op het gebied van kwantitatief gevoe-
ligheidsonderzoek en gehaltebepaling van antibioti¬ 
ca met behulp van HPLC. Deze cursussen en de 
contacten met vakgenoten in de strccklaboratoria 
en de bacteriologische ziekenhui slaboratoria zijn 
niet alleen stimulerend maar zijn ook voorwaarden 
voor de adequate uitoefening van onze functie als 
referentie-laboratorium. 

Laboratorium voor Klinische 
Chemie (KCH) 
J.C.Koedam 

Tot de taken van het laboratorium voor Klinische 
Chemie behoren: 
- Onderzoek en in- en externe dienstverlening op 

het gebied van de humane en dierlijke hcmatolo-
gie, klinische (bio)chemie, immunologie en endo¬ 
crinologie. 

- Ontwikkelen, bereiden en certificeren van refe¬ 
rentiematerialen; stimuleren van de toepassing 
van die materialen. 

138 



HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE 

- Deelname aan landelijke scrceningsprogram-
ma's van zwangcrcn en pasgeborenen en hier¬ 
mee verband houdend ontwikkelingswerk. 

Afslanking 

In de eerste maanden van het jaar werd het 
voornemen bekend om, in het kader van de door 
de Rijksoverheid opgelegde afslanking, de referen-
tietaak van het laboratorium voor Klinische Che¬ 
mie op termijn te beëindigen. Daarbij gaf de direc¬ 
tie het voornemen te kennen, de afdeling Endo¬ 
crinologie en Perinatale Screening tot een zelf¬ 
standige afdeling te willen maken. Daarna zou het 
overgebleven deel van KCH te klein worden om 
als zodanig voort te bestaan, zodat het zou moeten 
worden opgeheven. Personeelsleden die geen ge¬ 
bruik zouden maken van de mogelijkheden, gebo¬ 
den in het kader van het bij de afslanking 
behorende flankerend beleid, zouden aan een an¬ 
der RIVM-laboratorium, met name het laborato¬ 
rium voor Toxicologie, worden toegevoegd. Duide¬ 
lijk bleek echter dat de medewerkers van KCH in 
overgrote meerderheid de voorkeur gaven aan een 
voortzetting van het huidige laboratorium in afge¬ 
slankte vorm met aangepast takenpakket en naam. 

Als argumenten voor het opheffen van de 
refcrentietaak werden genoemd de onvoldoende 
integratie hiervan in het veld en de geringe belang¬ 
stelling van de zijde van de Geneeskundige Hoofd¬ 
inspectie. KCH produceert evenwel de referentie-
preparaten die door meer dan 300 laboratoria in 
Nederland en vele daarbuiten worden gebruikt, ter¬ 
wijl de inderdaad bestaande lacunes in de activiteit¬ 
en van de GHI in vroegere jaren een argument 
waren om de RIV(M)-bemoeienis te intensiveren. 

Tevens werd duidelijk dat de directie van 
mening was dat kwaliteitsbewaking van het kii-
nisch-chcmischc en hematologischc laboratorium¬ 
onderzoek in eerste instantie onder de verantwoor¬ 
delijkheid van de beroepsorganisatie valt, maar dat 
men bereid zou zijn concrete voorstellen uit "het 
veld" waar mogelijk te steunen. Deze activiteiten 
moeten op den duur dan wel kostendekkend kun¬ 
nen worden uitgevoerd. Dit standpunt is in overeen¬ 
stemming met o.m. het gestelde in het rapport 
"Bereidheid tol Verandering" van de Commissie 
onder voorzitterschap van dr.W.Dckkcr. Genoemd 
rapport stelt (blz. 79): De commissie meent, dat de 
verantwoordelijkheid voor het goede functioneren 
van de zorg primair bij de profess'e zelf ligt. Deze 
dient mechanismen in het leven te roepen die het 
goed functioneren waarborgen. De overheid dient 
er voor te zorgen dat het veld deze procedures 

daadwerkelijk in het leven roept. Vervolgens 
wordt in dit rapport nog gewezen op de grondwet¬ 
telijke verankering van de verantwoordelijkheid 
van de overheid. In verband hiermee is het 
opmerkelijk dat de directie in de notitie: "Waarom 
is het RIVM een rijksdienst' d.d. mei 1987 de rcfe-
rentietaken als eerste van de RIVM-kemtaken 
noemt en de verwachting tot uitdrukking brengt 
dat de kwaliteitsborgingtaak zal toenemen. 

Na het bekend worden van bovengenoemde 
voornemens werd het reeds lopende overleg van 
de staf van KCH met besturen van kUnisch-chcmi-
sche en andere organisaties geïntensiveerd, maar 
dat heeft, tot teleurstelling van directie en laborato¬ 
riummedewerkers, nog niet tot concrete resultaten 
geleid. Het overleg wordt echter voortgezet. 

Met betrekking tot de voortzetting van de 
dienstverlening werd de directie voorgesteld te 
onderzoeken hoe het biochemisch onderzoek van 
het RIVM in de toekomst het beste kan worden 
gestructureerd. Gesteld werd dat bij KCH en ook 
elders de indruk bestaat dat er zeken- overlappin¬ 
gen optreden en dat de vraag gesteld kan worden 
of bepaald onderzoek altijd door de daarvoor het 
meest in aanmerking komende groepering wordt 
uitgevoerd. Het creëren van het juiste evenwicht 
tussen "alles zelf willen doen" en "alles uitbesteden 
aan gespecialiseerde laboratoria" verdient veel 
aandacht. 

Ondanks de onzekere situatie van het labora¬ 
torium werden de meeste werkzaamheden tijdens 
het verslagjaar zo veel mogelijk normaal voor¬ 
gezet. Wel vertrokken reeds enkele personeelsle¬ 
den, welk verlies gedeeltelijk werd opgevangen 
door de tijdelijke aanstelling van een uitzendkracht. 

Wetenschappelijke laboratoriumvergaderingen 

Er werden wetenschappelijke laboratoriumvcr-
gadcringen gehouden met als onderwerpen: 
(On)mogelijkheden met het werken op systeem 22 
(Steentjes), Natrium- en kalium-mctingcn met ion-
sclccticvc clcctrodcn in de klinisch-chcmischc 
praktijk (Boink), Monoclonalc anti-T-ccl sera voor 
therapeutisch gebruik bij transplantatie-patiënten 
(Kreeftenbcrg), Ontwikkeling van simultane immu-
noassays (Elvers), Toxicologie en de samenwerk¬ 
ing met het laboratorium voor Klinische Chemie 
(Krajnc), De wisselwerking tussen lichaam en 
geest bij prcmcnstruclc klachten (Tuiten, RUU) en 
Biochemische parameters voor de bestudering van 
prcmcnstruclc klachten (Jansen). 
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Hematologie 

Aan de aanvragen voor hematologisch routine-
onderzoek kon slechts met vertraging worden vol¬ 
daan door de lage bezettingsgraad van de afdeling 
Hemato>ogie, de verhuizing naar bouwdeel A8, het 
bijwonen van besprekingen in verband met de af¬ 
slanking en projektbesprekingen. Door het gebruik 
van geavanceerde Uoedccl-analyse-apparatuur 
kwamen meer problemen voor bij het tellen van 
bloedcellen, vooral bij de leukocytemelling, die 
veelal niet routinematig waren op te vangen en 
daardoor meer arbeidstijd vergden. Deze proble¬ 
men komen vooral voor bij de testdieren in een 
proef en niet of nauwelijks bij de controlcdiercn, 
zodat net onderzoek naar de oorzaken hiervan, 
nodig om voor deze bepalingen een SOP-voor-
schrift te maken, niet kon worden gerealiseerd. 

In het verslagjaar zijn het onderzoek naar de 
mogelijkheid om mcthcmoglobinc-vorming in 
Hemolysaat tegen te gaan en het onderzoek naar 
de stabiliteit van verdunde Stabicellsuspensies afge¬ 
rond. 

In samenwerking met de CCKL-subcom-
missie Hemocytomcirie werd een concept voor 
een standaardmethode voor de bepaling van de 
erytrocytenconcentratie in bloed uitgebracht. In 
het kader van dezelfde samenwerking werd ge¬ 
werkt aan een calibraticprocedure voor verdun¬ 
ningsapparaten die gebruikt worden bij de bepaling 
van de erytrocyten- en de leukocytenconccntratic 
in Moed. Eveneens werd gewerkt aan een voor¬ 
schrift voor de bepaling van de trombocytencon-
centratie met behulp van de impcdanticmethodc. 

In samenwerking met de "Normen Aus-
schuss im Mcdizin", Duitsland, is gewerkt aan een 
Normvorlage zu DIN 58 932, Teil 3, "Bestimmung 
der Partikelkonzemration der Blutkörpcrchcn". 

In het verslagjaar werd eenmaal een hemato-
logischc landelijke enquête verzorgd voor onge¬ 
veer 70 deelnemers. 

Biochemie 

Het chemilumincsccntic-ondcrzoek (CL) stond dit 
jaar voornamelijk in het teken van de ontwikkeling 
van gevoelige labels en het gebruik hiervan in 
homogene immunoassays. Het onderzoek aan de 
isoluminol-labcls werd afgesloten na een HPLC-
sludic naar de stabiliteit en zuiverheid van deze 
labels. De aandacht werd verder gericht op acri-
dinium-csters en enzym-labels. In samenwerking 
met dr.G.Zomcr (BFT) werd de labeling van eiwit¬ 
ten geoptimaliseerd. Daarnaast werd aan de om¬ 

wikkeling van immunoassays met peroxidasc-label 
veel aandacht besteed. Zowel voor scroïden als 
voor scrum-Wwiucn werden met succes zeer ge¬ 
voelige assays omwikkeld. Hierbij bleek dat de col-
orimetrische detectie van pcroxidasc in ren aantal 
aspecten superieur is aan de detectie nu t chcmilu-
mincscentie. Verder werd op moleculair niveau het 
mechanisme van de enzym-versterkte chemilumi-
ncscentie onderzocht met HPLC. 

Ook werd aandacht besteed aan ontwikkeling 
van meetprincipes. Vooral voor de detectie van 
chemiluminescentie met beeldanalyse-systemen en 
de verdere omwikkeling van detectie met polaroid 
foto's bestaat internationaal veel belangstelling. 
Een ELISA voor ratte-IgA werd ontwikkeld en 
overgedragen aan dr.van Loveren (PAT). Na een 
lange voorbereiding i.vjn. veiligheidsaspecten 
werd een project gestart voor de bepaling van 
dioxines met een chemiluminescentie-immunoas-
say. De immunisaue m konijnen is inmiddels af¬ 
gerond, maar door het niet vervullen van een vaca¬ 
ture zijn de werkzaamheden noodgedwongen ge¬ 
staakt. 

De internationale naam van de groep werd 
verder versterkt, wat bleek uit uitnodigingen aan 
dr Jansen en drZomer om te fungeren in de organi¬ 
satie van CL-congressen (voorzitter van sessies, 
lid wetenschappelijk comité, invited speaker) en 
uit het verzoek om diverse overzichtsartikelen te 
schrijven. 

Ook voor clcktroforese-ondcrzock bestond 
veel belangstelling vanuit de industrie, vooral voor 
de toepassingen van beeldanalyse bij de opname 
en verwerking van een- en twcc-dimcnsionalc 
gels. De 2D-gcl-clcktroforcse (1EF + SDS-PAGE) 
werd verder ontwikkeld lot een routine-methode. 
De E F en SDS-PAGE werden ingezet voor de 
analyse van rattcserum-ciwillcn t.b.v. toxicologi¬ 
sche proeven (drZaslrow, Universiteit van Bre¬ 
men) en vocdingscxpcrimcntcn (drJolcs, RU 
Utrecht) en verder voor diverse projecten zoals 
ATG-zuiverhcidsbepaling (Krccftcnbcrg), zuiver¬ 
ing en karakterisering van een anti-T-ccl factor 
(Steerenberg) en een groei factor (Wittcrland). 
Verder werd begonnen met de identificatie van rat-
tcscrum-ciwiticn. 

Het HPLC-ondcrzoek stond in hel kader van 
het ontwikkelingswerk t.b.v. protein-engineering 
en -analyse voor het projekt "Analyse van biopoly-
meren met massaspcctromciric". Hiervoor werden 
bepalingen ontwikkeld voor aminozuren (met vóór-
kolom-dcrivaliscring), peptiden en eiwitten. Verder 
werd ondersteuning verleend aan diverse pro¬ 
jecten betreffende de bepaling van kreatinine, bili-
rubinc, porphyrincs, aminozuren t.b.v de ATG-con-
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trolc en voor een projekt met drs.Tuiten (RU 
Utrecht) over prcmenstniele klachten. De HPLC 
werd verder nog ingezet bij de zuivering van ATG 
(Kreeftenberg) en IgG-fragmemen (Nassander, 
RU Utrecht), chcmilumincsccntic-labcls en voor de 
opheldering van het werkingsmechanisme van per-
oxidase. 

Endocrinologie en Perüuuale Screening 

In het verslagjaar beleefde het onderzoek naar de 
heterogeniteit van humaan luteiniscrend hormoon 
een hoogtepunt bij het gereedkomen van het proef¬ 
schrift van drsA-A.van Ginkel en zijn promotie op 
24 november. Als promotor en co-promotor fun¬ 
geerden respectievelijk prof.drj.HJt.Thijsscn 
(RUU) en drJ.G.Loeber (RIVM). Mede als uit¬ 
vloeisel van dit onderzoek steeg het aantal aanvra¬ 
gen voor de bepaling van LH en zijn beide subunits 
in het serum van patiënten met een vermoede 
hypofysetumor. Het onderzoek is voorts van be¬ 
lang bij de vaststelling welke preparaten gebruikt 
kunnen worden als internationale standaard en als 
ijkpreparaat in diagnostische kits. 

Goede vorderingen werden gemaakt met de 
ontwikkeling van simultane radioimmunochemi-
sche analyses (RIA). Door twee (of meer) ver¬ 
schillende antilichamen ie koppelen aan diverse 
vaste dragers, bijvoorbeeld polystyrccn-ballctjcs 
van verschillende diameter, kunnen gelijktijdig 
cvenzovele RIA's worden uitgevoerd in hetzelfde 
monster. Dit is vooral van belang indien het be¬ 
schikbare monstcrvolumc zeer klein is, bijvoor¬ 
beeld bij proefdieren. Een poster over dit onder¬ 
werp werd bij het Internationale Congres voor 
Klinische Chemie bekroond voor overzichtelijkheid 
en technische uitvoering. 

Naar aanleiding van een in oktober 1986 ver¬ 
schenen rapport over de mogelijkheden tot automa¬ 
tisering van de uitslagvcrwcrking van de PKU/ 
CHT-screcning bij pasgeborenen werd een werk¬ 
groep samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
provinciale en grootstedelijke cniadminisiralics en 
de PKU- en CHT-laboratoria. De werkgroep won 
advies in van automatiseringsdeskundigen en stel¬ 
de een tweede rapport samen. De hoeksteen van 
een informatic-uitwissclingsnctwcrk is het nummer 
van het hiclpriksctjc, dat in streepjescode moest 
kunnen worden aangebracht. De drukker van deze 
setjes slaagde er in het verslagjaar in de techni¬ 
sche problemen te overwinnen. Het uitvoeren van 
de gedane aanbevelingen wacht nu op financiële 
dekking. 

Na jaren van voorbereiding ging in april hel 

project Prelab van start. Gedurende in principe 
twee jaar wordt van elke zwangere die zich voor 
begeleiding meldt bij het Academisch Ziekenhuis 
Groningen volgens een van te voren vastgesteld 
protocol Moed afgenomen en opgestuurd naar het 
RIVM. bi het Woed worden in samenwerking met 
het laboratorium voor Parasitologie en Mycologic 
en het laboratorium voor Levende Vaccins tenmin¬ 
ste zes analyses verricht. De uitslagen worden de¬ 
centraal in de RTVM-computer ingevoerd en ge¬ 
koppeld aan de patiëntengegevens die vanuit het 
AZG via een vaste datacommuiücatielijn zijn inge¬ 
voerd. Via diverse waarschuwingssystemen wordt 
de behandelend arts geattendeerd op afwijkende 
uitslagen en eventueel openstaande analyses. Het 
is de bedoeling dat hiermee een systeem wordt 
ontwikkeld waarmee de begeleiding van een onge¬ 
compliceerde zwangerschap wordt vereenvoudigd. 

De prenatale screening van alpha- 1-foetopro-
teine (AFP), vooral ten behoeve van de academi¬ 
sche ziekenhuizen te Utrecht en Groningen, werd 
onveranderd voortgezet. In het verslagjaar ver¬ 
scheen een rapport over de evaluatie van de 
scrccningsrcsultaten en de klinische gegevens uit 
Utrecht over de periode 1980-1984. Vanaf de aan¬ 
vang van het onderzoek is bij meer dan 16000 
zwangcren de AFP-bepaling uitgevoerd. Voor 
slechts een gedeelte hiervan, ongeveer 6500, kon¬ 
den tot nu toe de laboratorium- en klinische 
gegevens worden geëvalueerd. Vergelijkbare rap¬ 
porten over Groningen, met de gegevens over de 
laatste 6 jaar, en Utrecht, met de gegevens over 
de laatste 4 jaar, zijn in bewerking. De Gezond¬ 
heidsraadcommissie Ncuraalbuisdcfccten brengt 
naar verwachting in 1988 een advies uit over de 
eventuele invoering van een landelijke AFP-scrcc-
ning, mogelijk eerst uit te testen in een procfregio. 

Klinisch-chemischc Methoden en Referentiemate¬ 
rialen 

De beslissing van de directie om de rcfcrcntieiaak 
van KCH te staken en het daaruit voortvloeiende 
voornemen het hele laboratorium op te heffen 
heeft een zwaar stempel gedrukt op de werkzaam¬ 
heden van de afdelingen Klinisch-chemischc Me¬ 
thoden en Referentiematerialen. Het vooruitzicht 
dat een deel van de activiteiten van dc/c afdelin¬ 
gen op termijn definitief zal worden beëindigd heeft 
er toe geleid dat in het afgelopen jaar geen nieuwe 
projecten meer werden opgestart. Om een even-
luclc leemte in de verstrekking van referentiemate¬ 
rialen in de toekomst te kunnen overbruggen werd 
de aandacht voornamelijk gericht op produktic van 
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nieuwe partijen van de bestaande referentiemate¬ 
rialen en op de certificatie hiervan, zodat voor de 
meeste preparaten een voorraad gevormd werd 
die voor tenminste twee jaar voldoende is. De 
bewaking en verkoop hiervan blijft wel enige lijd 
kosten. Bijna 50 ncdcrlandsc laboratoria, waarvan 
vele voor de eerste keer, verleenden hun mede¬ 
werking aan het certificaiicprogramma. De meetre¬ 
sultaten werden door vrijwel alle deelnemende la¬ 
boratoria binnen de voorgestelde termijn inge¬ 
stuurd, en de kwaliteit van de resultaten was 
bijzonder goed. De verwerking van de meetge¬ 
gevens van de 5 nieuwe partijen paardeserum 
vergde een aanzienlijke inspanning en is nog niet 
afgerond. 

Gebruikmakend van de ervaring opgedaan in 
1986 bij de bereiding van proefcharges primaire 
bilirubinestandaarden werden diverse partijen van 
dit rcfcrcniicprcparaat, met verschillende concen¬ 
traties, bereid in een matrix van humane albuminc. 
Door acht binnen- en buitenlandse laboratoria wer¬ 
den, met succes, metingen verricht ter bevestiging 
van het primaire karakter van deze partijen. 

Voor de kresolrood-oplossingen, bestemd voor 
icmpcratuurmcting in (spcctro)foiomctcrcuvcttcn, 
werd cen gewijzigde receptuur gevonden die tot 
een stabieler produkt leidt. Ook hiervan werden 
nog twee voor de verkoop bestemde partijen ge¬ 
fabriceerd. 

Naast de produktic- en certificatie werkzaam¬ 
heden van de verschillende referentiematerialen 
werden van alle nieuw bereide partijen de flcs-
jesspreiding en de stabiliteit gecontroleerd. De 
voorbereidende activiteiten voor de bereiding van 
de paardescrum-charges leidden tot cen poslcrbij-
dragc tijdens hei Internationale Congres voor Kli¬ 
nische Chemie over problemen bij de urinczuur-
bcpaling met in de handel verkrijgbare kits. 

De activiteiten ten behoeve van de ontwikke¬ 
ling van een stabiele NADH-standaard verliepen 
succesvol in proefcharges. Helaas werden wc bij 
de schaalvergroting geconfronteerd met nieuwe 
problemen. 

In het kader van de klinisch-chcmischc dienst¬ 
verlening werden ca. 3500 bepalingen verricht ten 
behoeve van 12 laboratoria en afdelingen. Ten be¬ 
hoeve van het onderzoek naar de minimale Vit D 
behoefte van apen werd de bepaling van geïo¬ 
niseerd calcium toegevoegd aan het onder/.ocks-
pakket (in samenwerking met het laboratorium van 
het Hart Long Instituut van het Academisch Zie¬ 
kenhuis Utrecht). Vooral de geïoniseerde fractie 
van de totale concentratie calcium bleek duidelijk¬ 
er te discrimineren tussen de groepen apen met 
cen verschillend dieet dan de totale calcium-con-

centratie. Deze resultaten werden gepresenteerd 
door middel van een posterbijdrage tijdens het 
International Symposium on the Measurements of 
Blood Electrolytes te Danvers, Ma, USA. 

Bijzondere Afdeling Teratologie 
(TER) 
P.WJ.P*teis 

Onderzoek 

Het experimenteel veiligheidsonderzoek van stof¬ 
fen op het gebied van de voortplanting en de ge¬ 
zondheid van de ongeborene vindt plaats met 
behulp van testen die zodanig ontworpen zijn dat 
zoveel mogelijk facetten van de rcprodukticcyclus 
worden bestreken (zgn. segment testen). De af¬ 
wijkingen of ontwikkelingsstoornissen die daarbij 
worden gevonden - zoals onvruchtbaarheid, abor¬ 
tus of aangeboren afwijkingen - zijn op zich veelal 
meer species-specifiek dan slof-specifick. Deze 
voortplantings- en ontwikkelingsstoornissen zijn 
het resultaat van een zeer divers patroon van 
pathogenese. Deze pathogenese kan meestal niet 
worden opgespoord met de bovcnaangcduidc tes¬ 
ten. Dit blijkt beter mogelijk te zijn met do zgn. 
zoogdier-embryokweck die in onze afdeling wordt 
toegepast. 

In de verslagperiode werden een viertal 
experimenten uitgevoerd, waarvan er twee een 
standaardisatie en validatie tot doel hebben. De 
macroscopische beoordeling van de embryonale 
stadia gedurende de kweek is vergeleken met 
gedetailleerde histologic. Hieruit bleek dat de ma¬ 
croscopische beoordeling van omwikkeling en 
stoornissen goed bruikbaar is. Een samenvatting 
van de histologischc atlas die nu als referentie kan 
worden gebruikt, is in rapportvorm en als publika-
tic verschenen. 

Internationaal wordt de zoogdicrtcsl in viiro 
ook gepropageerd als scrccningstcst of sclcclictcst 
bij het bepalen welke stoffen of analogcn nader 
dierexperimenteel onderzocht dienen te worden. 
De in vitro embryokweck is met dit oogmerk on¬ 
voldoende gevalideerd. Een viertal laboratoria in 
Wcsi-Europa - waaronder de bijzondere afdeling 
Teratologie - heeft het initiatief genomen om in cen 
3-stappcn plan de test te valideren. De eerste en 
gedeeltelijk de tweede stap werden dit jaar uit-
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gevoerd. Het betreft respectievelijk uniformering 
van de methodiek en optimalisering van de embryo-
kweek, en vervolgens het onderkennen van (cm-
bryo)-toxiciteit van stoffen. Het onderzoek zal in 
1988 worden afgerond. 

De toepassing van de embryokweck met rat¬ 
ten in sera van diabetici werd voortgezet. De resul¬ 
taten wijzen uit dat de ontwikkeling van cmbryo-
ncn in sera van patiënten die een insulinc-infuus 
gebruikten meer vertraagd verloopt dan in sera 
van patiënten die insuline per injectie gebruikten. 
Hoewel de insulinc-concentraties in sera van pa¬ 
tiënten die insuline per injectie omvingen iets hoger 
waren dan in de infuus-groep, bleek insuline op 
zichzelf geen groeibcvordering te geven. Specifie¬ 
ke ontwikkelingsstoornissen zijn niet gevonden. 

In afwachting van de effectuering van een 
door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap¬ 
pen en door het directoraat-generaal van de Ar¬ 
beid toegezegd wetenschappelijk project ter bestu¬ 
dering van de effecten van anacsthetica op de 
voortplanting, werden een aantal kenmerken van 
normale ontwikkeling van (ocr)gcslachtsccllcn 
vastgelegd. Bovendien werd in een voorstudie na¬ 
gegaan of gasvormige stoffen in een embryokweck 
kunnen worden toegediend. 

De studie naar migraticstoomissen van ncuro-
Masten ten gevolge van chemische stoffer, heeft 
zich toegespitst op een dergelijke activiteit van mc-
thylkwikchloridc. De resultaten wijzen uit dat er na 
toediening van mcthylkwikchloridc in grootte wis¬ 
selende bloedingen optreden in de hersenen. Een 
aantal van deze bloedingen wordt geresorbeerd 
door macrofagen, waama er kleine cystcn in het 

weefsel overblijven. Het lijkt aannemelijk dat de 
kleine intraccrcbralc bloedingen een verstorend 
effect hebben op de zich ontwikkelende cyto-archi-
tectuur en op de migratieprocessen van de hersen-
schors. 

Informatie en onderwijs 

Het aantal verzoeken om informatie over de moge¬ 
lijke schadelijkheid van stoffen voor de voortplant¬ 
ing en de ongeborene nam verder toe (zie figuur 
1). In figuur 2 is de herkomst van de informatievra¬ 
gen weergegeven. Met name de vragen van kli-
nisch-genetici betreffen tijdrovende informatie-ver¬ 
zoeken over een mogelijke exogene oorzaak van 
ontwikkelingsstoornissen bij pasgeboren en/of oud¬ 
ere kinderen. 

Er is een begin gemaakt met de evaluatie van 
de gegevens uit het bestand (1985-1988). De werk¬ 
wijze van het Teratologie Informatiecentrum werd 
op de European Teratology Society Meeting te Fri-
bourg gepresenteerd en bleek - samen met die van 
de franse zusterinstelling - model te staan voor 
dergelijke programma's in Wcst-Europa. 

Evenals vorig jaar werden op verzoek van de 
RU te Utrecht (experimentele studierichting Medi¬ 
sche Biologie) colleges en praktica (3 weken) ver¬ 
zorgd. Aan verschillende univcrsitcitcri en bij talrij¬ 
ke vergaderingen en bijeenkomsten werden voor¬ 
drachten en gastcolleges gegeven op het gebied 
van voortplantingstoxicologie en teratologie in bre¬ 
de zin naast presentaties van onderzoeksresultaten. 

In samenwerking met beleidsafdelingen van 

Figuur I 

Aantal informatieverzoeken over de (mogelijke) 
schadelijkheid van sloffen, per jaar ontvangen 

door de bijzondere afdeling Teratologie 

Figuur 2 

Herkomst (in%) van de informatieverzoeken in 
1987 (TER) 

1983 1984 1985 1986 1987 
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het directoraat-generaal van de Volksgezondheid 
werd een voorlichtingsproject met film en brochu¬ 
re voorbereid, "Voor de baby", die in 1988 in roula¬ 
tie zullen gaan. 

De afdeling stelde twee lesbricven op voor de 
cursus Algemene Toxicologie van de Open Univer¬ 
siteit. 

De afdeling verstrekte aan het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen en aan het Ad¬ 
viescentrum Toxicologie adviezen in verband met 
klinische en experimentele vragen over reproduk-
tietoxiciteit en teratogeniteit van geneesmiddelen 
en stoffen. 

Beleidsadvisering 

De afdeling adviseerde inhoudelijk in verband mei 
de Nota Preventie Aangeboren Afwijkingen, die 
inmiddels can de Tweede Kamer is aangeboden. 
Op verzoek van de WHO/Euro formuleerde de 
afdeling Teiatologie samen met de afdeling Rcpro-
duktietoxicologie van het CIVO/TNO een nota 
over de stand van zaken van de gedragstcratologic. 

In EG-verband werden de werkzaamheden 
beëindigd over richtlijnen voor de risicoschatting 
van chemische stoffen op het gebied van de repro-
duktietoxicologie. 

Criteria voor zwangcrschapsrichtlijncn, door 
TER opgesteld en door het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen geaccepteerd, werden nog 
niet geeTectueerd. Hierop vooruitlopend werd door 
de afdeling, de Ziekenfondsraad (redactie Farma-
cothcrapeutisch Kompas) en de KNMP (redactie 
Informatorium) besloten om alvast een aanvang te 
maken met üe categorisering van bepaalde ge¬ 
neesmiddelen. 

Verslaggever is lid van diverse commissies 
van de Gezondheidsraad en is betrokken bij de 
STG-commissie "Medical Technology Assess¬ 
ment". 

Op verzoek van IUTOX werden bijdragen 
geleverd op het gebied van risicoschatting vanuil 
de optiek van de rcprodukiictoxicologic en de icra-
tologie. Het hoofd van de afdeling fungeerde, 
tenslotte, als coördinator van hel Meerjaren-
aclivitcitenprogramma van hel volksgczondhcidson-
derzock. 

Laboratorium voor Ecotoxicoiogie, 
Milieuchemie en Drinkwater (EMD) 
HjUvLde Kniijr 

De integratie tussen de verschillende disciplines, 
zoals deze door het instellen van EMD werd nage¬ 
streefd, kreeg in het verslagjaar steeds meer ge¬ 
stalte. De samenhang tussen de verschillende een¬ 
heden kwam goed tot zijn recht in een door EMD 
verzorgde wetenschappelijke vergadering. Door 
een in de loop van het jaar toegenomen vraag naar 
steun vanuit de EMD-dcskundighcden ten behoeve 
van advisering (met name de basisdocumenten) 
ondervond het onderzoekprogramma hier en daar 
enige vertraging. Anderzijds wees dit erop dat 
EMD nog niet optimaal is ingespeeld op de inte¬ 
grale beleidsvragen in het verlengde van de RIVM-
milieu-strategie. Aanzetten om dit te verbeteren 
zullen in het komend jaar gedaan worden. 

Twee medewerkers die jarenlang hun stem¬ 
pel op het onderzoek gezet hebben en waarvan er 
één daarmee in Nederland een unieke positie in¬ 
nam, verlieten EMD. DrsJ.H.Canton aanvaardde 
een functie bij het Adviescentrum Toxicologie om 
daar met name de ccotoxicologischc advisering 
meer gestalte te geven. Dr.P.C.M.van Noon ver¬ 
trok naar het bedrijfsleven. In het verslagjaar trad 
een relatief groot aantal projectmedewerkers bij 
het laboratorium in dienst. Het ging hierbij vooral 
om versterking t.b.v. het Rijnondcrzock, het bodem-
biologisch onderzoek en de mathematische model¬ 
lering. 

Samenwerking met zowel andere rijksinsti¬ 
tuten (RIVO, DBW/RIZA) als met enkele universi¬ 
taire vakgroepen (LUW, VU, RUU) leidde onder¬ 
meer tot de afronding van onderzoeksprogramma's 
ten behoeve van het ecologisch herstel van de 
Rijn, de bodcmccotoxicologic, de ecologische her-
stclbaarhcid van gesaneerde bodems en het ncma-
tologisch onderzoek en voorts tot een intensivering 
van wetenschappelijke contacten. Met de TUD 
werd een nauwe samenwerking aangegaan betref¬ 
fende de identificatie van mutagene stoffen in 
drinkwater. 

Door additionele middelen kon in het verslag¬ 
jaar de instrumentele uitrusting van EMD versterkt 
worden. Naast de gebruikelijke aanschaffingen 
werd vooral ook veel aandacht besteed aan ver¬ 
betering van de automatisering. Het toegezegde 
ethernet bleef helaas nog achterwege. 

Veiligheid, arbeidsomstandigheden en GLP 
hebben in het afgelopen jaar veel aandacht gekre¬ 
gen. 
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Lot en gedrag van stoffen 

Het milicuchemische procesonderzoek, de basis 
voor het formuleren van voorspellingsmodcllcn 
voor blootstellingsanalyse, kreeg gestalte op ver¬ 
schillende gebieden. 

(i) In het kader van het onderzoek naar biolo¬ 
gische afbraaksnelheden van organische stoffen in 
waterig milieu werden twee nieuwe biodegradatic-
toetsmethoden ontwikkeld. Met de nieuwe kooi-
zuur-ontwikkelingstest wordt bepaling van de aëro¬ 
be bioafbreekbaarheid van slecht wateroplosbare 
stoffen aanzienlijk verbeterd en vereenvoudigd. 
Voor het toetsen van de anaërobe afbreekbaarheid 
van stoffen (aan welke toetsing, met het oog op de 
rol van de waterbodem, grote behoefte bestaat) is 
nu voor het eerst een laboratorium-meetmethode 
ontwikkeld. 

(ii) Onderzoek naar omzetting van organische 
verbindingen in water onder invloed van zonlicht 
heeft nieuwe, inmiddels gepubliceerde, inzichten 
opgeleverd. De mate waarin de fotocherrische 
omzettingssnelheid van hydrofobe stoffen wordt 
beïnvloed door associatie met colloïdaal opgelost 
organisch materiaal blijkt, in tegenstelling tot alge¬ 
meen heersende verwachtingen, gering. 

Op basis van vei kregen expertise werd een 
model ontwikkeld waarmee kan worden geschat 
wat het lot zal zijn van «^n stof bij verwerking 
ervan in een riooolwaterzuiveringsinrichting: af¬ 
braak, uitworp naar de lucht, uitworp me', het efflu¬ 
ent naar het oppervlaktewater of ophoping in het 
zuiveringsslib. Dit model wordt routinematig toege¬ 
past bij de beoordeling van aanmeldingen van 
nieuwe stoffen in het kader van de WMS. 

De milicuchemische procesmodellen, waar¬ 
mee het procesonderzoek wordt begeleid en ge¬ 
stuurd, en waarmee de toepasbaarheid van de rc-
sutaten kan worden getoetst, worden steeds vaker 
direct ingezet ten behoeve van het schatten van 
blootstcllingsconccntratics in de verschillende 
milicucompartimcmcn. Basisdocumenten, de langc-
termijn verkenningen t.b.v. het achtergronddocu¬ 
ment voor het Nationaal Milieubeleidsplan, en hel 
in ontwikkeling zijnde beoordelingssysteem voor 
Nieuwe Stoffen bevatten hiervan voorbeelden. 

In opdracht van de directie Bestuurszaken 
werd, ten behoeve van hel scricwerk "Handboek 
Effcctvooispclling MER", een overzicht opgesteld 
van de gebruiksmogelijkheden van milicuchemi¬ 
sche procesmodellen bij de milicu-cffccl-rappor-
tage. 

Effecten op organismen 

Ecotoxicologisch onderzoek naar de in het IMP-
water gestelde nonnen voor een basiskwaliteit van 
de nedertandse oppervlaktewateren werd afgerond 
en gerapporteerd. Deze normen blijken niet te vol¬ 
doen aan de hieraan gestelde eis dat de waterkwa¬ 
liteit zodanig dient te zijn dat er goede levenskan¬ 
sen zijn voor aquatischc leefgemeenschappen. 
Voor de watervlo Daphnia rnagna Week de ge¬ 
stelde basiskwaliteit in zijn totaal een factor 10 te 
hoog. Tevens bleek bij dit onderdeel dat Rijnwater 
(Lobith) in langdurende toetsen onder laboratorium¬ 
condities geen effecten meer veroorzaakt bij 
D.magna. 

In samenwerking met DBW/REA is oriën¬ 
terend onderzoek gedaan naar de toxiciteit voor 
D.magna van een twecta! verontreinigde waterbo¬ 
dems. Hierbij werden toetsen uitgevoerd met sedi¬ 
ment en bijbehorend oppervlakte-watei en toetsen 
met porie water. Bij hc. onderzoek aan poriewatcr 
werden meer effecten waargenomen. De bruik¬ 
baarheid v.-in beide methoden te.' bepaling van de 
effecten van verontreinigd sediment op aquatischc 
ecosystemen zal in uitgebreid onderzoek - opgezet 
in samenwerking met DBW/RIZA, TNO, RUU en 
LUW - vanaf medio 1988 worden bestudeerd. 

Om een indruk te verkrijgen over de mogelij¬ 
ke effecten op het aquatisch milieu van toepassing 
van bestrijdingsmiddelen in het kassengebied van 
Delfland is, in samenwerking met andere institu-
gen, gedurende een aantal maanden kortdurend 
to ïciteitsonderzock uitgevoerd met D.magna aan 
oppervlaktewater-monsters afkomstig van een aan¬ 
tal lokatics binnen dit gebied. 

Goede vooruitgang werd geboekt bij de ont¬ 
wikkeling van een toets ter bepaling van het effect 
van chemische stoffen op de coconproduktic en op 
de levensvatbaarheid van de cocons van de regen-
worm Eisenia andrei. Bioassays met regenwor-
men toonden aan dat bodemreiniging vaak leidt tol 
een verhoging van de biologische beschikbaarheid 
van zware metalen. De toxiciteit van chloorfenolcn 
blijkt s'crk af te hangen van de mate van adsorptie 
aan grond en daarmee van de concentratie in het 
bodemvocht. Aanwijzingen werden verkregen 
voor een overeenkomst in gevoeligheid voor toxi¬ 
sche sloffen tussen vissen en regenwormen. Toxi-
citcitsondcrzock met planten werd gestart. 

In een veengrond werden facultatief anaërobe 
bacteriën aangetoond. In de verzadigde zone van 
de bodem werd, met behulp van fluorcsccntic-
microscopic, een concentratie van ca. 10* bac¬ 
teriën per gram grond geteld. In Rijnsodimcnt wer¬ 
den aantallen van ca 10IZ per gram sediment 
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aangetroffen hetgeen erop duidt dat er een groot 
potentieel voor biodegradatie door microveron¬ 
treinigingen aanwezig is. Ook in het Rijnscdimcnt 
werden anaerobe en oligotrofe bacteriën aangetrof¬ 
fen. 

Een reeks rapporten kwam gereed over de 
effecten van stoffen op diverse aquatischc organis¬ 
men (zie rapportenoverzicht). Daarnaast kwam 
een reeks rapporten gereed over onderzoek naar 
de effecten van rioolvuilemissies uit het gemengde 
rioolstelsel van Bodegraven op de watcrkwalileit 
van het ontvangende slootsysteem. De effecten bli¬ 
jken mede door de grote doorstroomsnelheid van 
het systeem toch maar zeer beperkt te zijn. Onder¬ 
zoek aan modelecosystemcn kwam, o.a. door 
kwcekproblcmen, moeizaam op gang. Het opbou¬ 
wen van meer ingewikkelde ecosystemen in het 
laboratorium blijft een zeer noodzakelijke maar 
uiterst moeizame activiteit. 

Ecologisch onderzoek vond plaats in de 
Reeuwijkse Plassen, in de Rijn en in bossen. In 
1986 werden reeds in enkele plassen dcfosfatc-
ringsmaatrcgclcn genomen. Volgens de verwacht¬ 
ing resulteerde dat niet in een herstel en moet deze 
stap slechts als een eerste beschouwd worden. Op 
basis van eerdere waarnemingen elders werd 
besloten om nu ook over te gaan tot actief biolo¬ 
gisch beheer- en habitatmanipulatic in enkele 
kleinere plassen. 

Door het ongeval eind 1986 in Basel, waar¬ 
over in het voorgaande jaarverslag werd gerappor¬ 
teerd, startte dit jaar de ontwikkeling van cen 
onderzoeksprogramma - samen met DBW/RIZA 
en RIVO - voor het ecologisch herstel van de Rijn. 
Dit zeer omvangrijke programma, waaraan vrijwel 
alle EMD-discipIincs bijdragen, kwam in grote lij¬ 
nen gereed. De deelprojecten ecologie en ccotoxi-
cologic, waarvoor het RIVM verantwoordelijk is, 
werden reeds in 1987 gestart of methodisch voor¬ 
bereid. Hei planktonondcrzock in de Rijn beslaat 
inmiddels bijna een volle jaarcyclus. Het nitrificatic-
onderzock op basis van databestanden en metin¬ 
gen geeft een goed gedocumenteerd beeld van de 
biologische kwaliteitsverbetering vanaf 1972. Voort¬ 
gang werd tevens geboekt bij het installeren van 
technieken die voor het verdere Rijnondcrzock 
noodzakelijk zullen zijn: de Cn-tcchnick voor 
biodcgradaiicmctingcn in de bodem en voor pro-
ccsmctingcn in plankton, de inzet van microiox 
onder meer t.b.v. biologische monitorsystcmen en 
hel gebruik van simulaiietcchnickcn voor toxicolo¬ 
gische en ecologische verschijnselen. Een publi-
katic kwam gereed over de effecten van de Rijn-
veromreiniging op enkele belangrijke ncdcrlandsc 
watergebieden. 

Bodemccologisch onderzoek in het kader van 
de verzuring werd voortgezet. Het nematologiscii 
onderzoek dat aan de LUW was uitbesteed is vrij¬ 
wel afgerond. Dit betreft een studie over het 
voorkomen, de identificatie en in veel gevallen een 
aanduiding van de ecologische rol van vrij levende 
nematoden in ncdcrlandsc bodemsystemen. Dit 
werk wordt nu reeds als uniek in de wereld be¬ 
schouwd. Een vooronderzoek naar het ecologisch 
herstel van thermisch gereinigde grond werd afge¬ 
sloten en toonde aan dat nematoden ook via de 
lucht verspreid worden. In thermisch gereinigde 
grond bleek dat de groei van de microflora na één 
jaar nog niet is voltooid, zodat nog geen sprake is 
van volledig herstel; toevoeging van weilandgrond 
aan gesaneerde grond heeft een stimulerende in¬ 
vloed op de groei van de microflora. Het onder¬ 
zoekprogramma ecologisch herstel van gereinigde 
bodems, cen samenwerkingsverband met onder 
meer CML, Leiden, de RUL, het RIN en de LUW 
kwam gereed en werd ingediend bij de Program¬ 
macommissie Basiskennis Bodem. 

Modellering 

In 1987 zijn twee watcrkwalitcitsmodellen voor de 
Loosdrcchtse Plassen opgesteld. Het eerste model 
is een cvcnwichtsmodel voor de Waterlcidingplas 
ter beschrijving van de zomergemiddcldc watcr-
kwalitcitsparamclcrs. Een voorspelling werd ge¬ 
daan t.a.v. toekomstige suppleticsccnario's. Een 
verslechtering van de waterkwaliteit van minder 
dan 10 ng chlorofyl/iitcr tot ten hoogste 25 ng/litcr 
wordt voorzien. Het tweede model is een dyna¬ 
misch model voor de kwaliteit van de open plas¬ 
sen. Hoewel de kwaliteit van de open plassen na 
inlating van gedcfosfateerd water uit het Amstcr-
dam-Rijnkanaal nog nauwelijks verbeterd is, gaf 
het model aan dat toch van P-bcpcrking sprake is, 
zodat wei degelijk een verbetering in de komende 
jaren te verwachten valt. Duidelijk is geworden 
dat meer dan de helft van het fosfaat in de plas is 
vastgelegd in vis. Het is nu mogelijk P- en lichtlimi-
teringen voor het hele trofische netwerk uit te reke¬ 
nen. In het komende jaar zullen een aantal compo¬ 
nenten (bodemorganismen, hogere planten) aan 
he' model toegevoegd moeten worden om realisti¬ 
scher voorspellingen te kunnen doen. 

Voor het berekenen van de concentraties van 
zware metalen in de bovenste bodcmlaag van, 
naar keuze, cultuurgrond of natuurgrond in verschil¬ 
lende bodemtypes, werd een model ontworpen 
(CSOIL). Zowel tijdreeksen als stationaire toestan¬ 
den kunnen hiermee berekend worden. Voor het 
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beoordelir.gsystcem Nieuwe Stoffen is begUi dit 
jaar een eerste menugestuuuic versie van niveau 
nul opgeleverd. Een opzet is ontworpen voor het 
beoordclingsysteem in zijn geheel en voor het 
eerste niveau in het bijzonder. Het daarbij ontwik¬ 
kelde software-maligc basisontwerp is eveneens 
gereed gemaakt. 

In het kader van het ontwikkelen van een ver-
zuringsmodcl werd een deelmodel ontworpen ge¬ 
richt op de effecten van zure regen op de water¬ 
kwaliteit. 

Drinkwater 

In ruime mate werden adviezen verstrekt aan zo¬ 
wel nationale instellingen als aan de WHO t.a.v. 
het gedrag van onder meer bestrijdingsmiddelen tij¬ 
dens de drinkwaterberciding. 

Het onderzoek naar het gedrag van stoffen in 
de drinkwaterbereiding en de neveneffecten van 
desinfectie werd intensief en met enige versterking 
voortgezet. Veel aandacht werd gegeven aan het 
gebruik van het desinfectccrmiddel chloordioxide 
als alternatief voor chioor (samenwerking met 
LWL). In verschillende landen wordt al uitvoerig 
gebruik gemaakt van dit middel. 

De internationaal gerapporteerde ontdekking 
van Mutam-X, een sterk mutagene stof in drinkwa¬ 
ter, vormde de basis voor het onderzoek in nauwe 
samenwerking met de TUD, en met LOC en 
LCM, naar het vóórkomen van deze stof en de 
identiteit van andere sterk mutagene stoffen in het 
nederlandse drinkwater. Hic aan wordt ook ge¬ 
werkt door een gastmedewerker van de Univer¬ 
siteit in Turku (Finland), waar deze ontdekking 
werd gedaan. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek 
naar het gedrag en de verwijdering (door zandfil-
traiic, duininfiltratic en actieve koolbchandcling) 
van organische sloffen werden een aantal advie¬ 
zen gegeven. Het onderzoek is ten dele afgerond, 
ten dele /.al het worden voortgezet. 

Overige activiteiten 

Zoals gebruikelijk werd aan een groot aantal natio¬ 
nale en internationale activiteiten meegewerkt. Zo 
werd t.b.v. het European Institute for Water ccn 
symposium georganiseerd te Como (Italië) over 
"Transfer of pollutants from one medium to anoth¬ 
er, tl.c case of lead". Hierbij werden de gebruiks¬ 
mogelijkheden van milicuchcmischc modellen bij 
de voorbereiding van integrale normstelling voor 

verontreinigingen in bodem, water en lucht geïl¬ 
lustreerd. Het eindrapport hierover is inmiddels aan 
de EG-autoritciten overhandigd. Eveneens werd in 
europces kader uitvoerig deelgenomen aan een 
aantal COST-activiteitcn; daarbij werden een aan¬ 
tal presentaties verzorgd en ook werd deelgeno¬ 
men aan de organisatie van deze workshops. 
Samen met EAWAG (Zwitserland) werd een zeer 
goed bezochte "Workshop on Ecotoxicology" geor¬ 
ganiseerd waaraan, dankzij een subsidie van 
DGM, een aanzienlijk aantal RIVM-mcdcwcrkers 
kon deelnemen. 

De in 1986 gestarte samenwerking met de 
US-EPA, vooral met de onderzoekers in Athens 
en Duluth, werd intensief voortgezet. 

De waarde van milieuchemische voorspcl-
lingsmodellcn bij de voorbereiding en ondersteu¬ 
ning van het milieubeleid werd op verschillende na¬ 
tionale en internationale symposia uiteengezet en 
gedemonstreerd: NVT-symposium "Computerge¬ 
bruik in de Milicutoxicologic"; lEE-symposium 
"Transfer of pollution from one medium to anoth¬ 
er"; COST-workshop Kopenhagen; COST-sympo-
sium Rome; KNCV/NVT/Oecoiogische Kring-sym-
posium "Voorspellen". 

Ontwikkelingssamenwerking op het terrein 
van het milieu vraagt steeds meer inspanning. In 
het verslagjaar werd ccn cursus Ecotoxicologic 
voorbereid die in het komend jaar in India gegeven 
zal worden door een aantal deskundigen van het 
RIVM, DBW/RIZA, en TNO. Bovendien werden 
voorbereidingen getroffen voor het starten van ccn 
biomonitoring-project in de Jamuna-rivcr, waarbij 
eveneens een aantal medewerkers van het RIVM 
betrokken zal zijn. 

Laboratorium voor Toxicologie 
(TOX) 
C.A.van der Heijden 

In de personele sfeer kan gemeld worden dat 
drJ.G.Vos zich terugtrok als intcrim-laboratorium-
hoofd. Zijn plaats werd per 1 mei 1987 ingenomen 
door schrijver dezes (voormalig hoofd Adviescen¬ 
trum Toxicologie), die tevens benoemd werd tol 
directeur van de sector Toxicologie. 

De taken van het laboratorium voor Toxicolo¬ 
gie strekken zich uit over iwce velden. Het heefi 
ccn adviserende functie met betrekking lot de inter¬ 
pretatie van toxicologische gegevens alsmede 
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normstelling en het verricht experimenteel toxicolo¬ 
gisch onderzoek, zowel ter ondersteuning van de 
adviestaak als in het kader van structureel weten¬ 
schappelijk onderzoek. 

In de praktijk betrof de adviestaak ondermeer 
werkzaamheden in commissies van de Warenwet 
en Bestrijdingsmiddelenwet en ten behoeve van 
criteria- en basisdocumenten. Veel tijd werd vooral 
besteed aan het basisdocument nitraat en het critc-
riadocument fijn stof. In het verslagjaar werd de 
adviestaak sterk uitgebreid met beoordeling van 
diergeneesmiddelen. Bovendien werd het laborato¬ 
rium intensief betrokken bij coördinatie van procf-
dierzaken in de Dierproevencommissie. 

Hoofdlijnen van experimenteel toxicologisch 
onderzoek lagen vooral in endocrinolog'schc en in 
vitro toxicologie, het respiratoire systeem en het 
cardiovasculaire systeem. Inhalatie-toxicologisch 
onderzoek heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
risico-evaluatie van luchtverontreiniging door ozon; 
dit resulteerde in een nieuwe adviesnorm (de zgn. 
8-uursnorm). Verder werd immunotoxicologisch on¬ 
derzoek verricht in samenwerking met de afdeling 
Immunotoxicologie van het laboratorium voor Pa¬ 
thologie. Een nieuwe ontwikkeling is in dit verslag¬ 
jaar op gang gekomen op het gebied van toxicolo¬ 
gisch onderzoek van de syneigirüschc werking in 
mengsels van toxische stoffen. 

In het kader van het wetenschappelijk onder¬ 
zoek werd een aantal veelbelovende samenwer¬ 
kingsverbanden in gang gezet. Bij het Stimulerings¬ 
programma Toxicologisch Onderzoek is een twee¬ 
tal projecten ter financiering ingediend: 1. "Inter¬ 
action of xenobiotics with hormonal regulation 
mechanism" in samenwerking met CDI (Lelystad) 
en het RIKILT (Wageningen) en 2. "Proposal for 
toxicological studies on the general and develop¬ 
mental toxicity of selected glycoalkaloids" in 
samenwerking met de LU (Wageningen), CIVO-
TNO (Zeist) en SVP (Ede). Voorts is ir. UTOX-ver-
band, samen met dc RU Utrecht en CIVO-TNO 
(Zeist), het project "Inductie en cytochroom p-450-
isoenzympatronen in hepatocytcn-culturcs" van 
start gegaan. Bovendien werd ten behoeve van 
toxicologisch onderzoek aan dioxinen en dibcnzofu-
ranen dc basis gelegd voor een samenwerkingsver¬ 
band tussen het RIVM, dc Rijksuniversiteit Utrecht 
(dr.M.v.d.Bcrg) en het Institute of Toxicology van 
dc Universiteit van Zurich (dr.H.Poigcr). Het labo¬ 
ratorium participeerde in een internationaal samen¬ 
werkingsverband t.b.v. dc evaluatie van TCDD-
cquivalcntcn en hel ontwerpen van vernieuwde 
richllijncn ter zake. 

Endocriene toxicologie in vivo en in vitro 

De nadruk van het cndocrinologisch toxicologisch 
onderzoek ligt op de schildklier en de gonaden. In 
het verslagjaar is het onderzoek naar werkings¬ 
mechanismen van stoffen met een schildkliertox-
isch effect (met behulp van de modelstof bromide) 
voortgezet. Ten behoeve van dit onderzoek is in 
samenwerking met het laboratorium voor Orga-
nisch-analytische Chemie gewerkt aan een HPLC-
methode voor de gelijktijdige bepaling van schild-
klierhormonen en hun precursors in weefsel en 
materiaal afkomstig uit cclkweek. 

In het kader van het onderzoek naar het werk¬ 
ingsmechanisme van xenobiolica op het endocrie¬ 
ne systeem heeft in 1987 de nadruk gelegen op de 
verbetering en toepassing van in vitro methoden. 
Met behulp van de humane tumorcellijn MCF-7 is 
de affiniteit voor de oestrogene receptor en de 
daarbij behorende biologische respons van een 
aantal persistente bestrijdingsmiddelen (zoals o,p'-
DDT en methoxychloor) onderzocht. Ter validc-
ring van dit modclsysteem is met genoemde verbin¬ 
dingen ook de oestrogene werking in vivo onder¬ 
zocht. Beide verbindingen zijn zowel in vivo als in 
vitro oestrogeen-actief. Door middel van reductie 
van het serumgehalte in het kweekmedium -
wenselijk omdat het serum mogelijk oestrogecn-
acticve componenten bevat - wordt getracht het 
modclsysteem nog gevoeliger en beter controleer¬ 
baar te maken. 

Een tweede modclsysteem, de primaire rat-
teschildklier-celkweck, bevindt zich nog in de ont¬ 
wikkelingsfase. Een voorwaarde voor het onder¬ 
zoek naar de werkingsmechanismen van thyrco-
statisch-actieve xenobiotica is dat schildklicrccllcn 
in vitro hun functionele aspecten behouden. Ver¬ 
breking van cel-cel-contactcn, door contaminalic 
van de cclcultuur met sterk prolifercrende fibro-
blastcn, heeft het verlies van gedifferentieerde ccl-
functics tot gevolg. Modificaties van isolatictcch-
nicken, kwcckomstandighcdcn en media hebben 
geleid tot een fibroblast-arme rattcschildklicr-ccl-
kweck waarin, in het komende jaar, studie naar 
werkingsmechanismen za! plaatsvinden. 

Inhalatoire toxicologie 

Het inhalatie-toxicologisch onderzoek is ge¬ 
richt op studies naar schadelijke effecten van lucht-
verontreinigende gassen en aerosolen. Dc effecten 
van ozon hebben daarbij speciale aandacht gekre¬ 
gen. Belangrijke resultaten zijn geboekt bij het op¬ 
stellen van ozon-expositic-rcsponsrclatics bij een 
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éénmalige blootstelling, een min of meer gesimu¬ 
leerde luchtverontreinigingsepisode en subchroni-
sche exposities. 

Bij een aantal ozon-studies, verricht met een 
co-expositie aan een anorganisch aerosol of een 
organische damp, is gebleken dat er zowel potcn-
tiërende als inhiberende interacties kunnen plaats¬ 
vinden. 

Een ander onderzoek heeft aangetoond dat de 
metabole activiteiten van het P-450-enzymsysteem 
in een aantal weefsels door ozon wordt veranderd 
waardoor de potentiële toxiciteit van xenobiotica 
wordt beïnvloed. Het onderzoek naar de invloed 
van ozon op de weerstand tegen respiratoire infec¬ 
ties is verder voortgezet (zie verslag laboratorium 
voor Pathologie). Het expositie-systeem is verder 
geautomatiseerd waarbij aan sturing, signalering 
en bewaking grote aandacht is besteed. 

Er is een begin gemaakt met studies naar de 
schadelijke effecten van hoge concentraties stik¬ 
stofdioxide bij de rat, ten behoeve van een meer 
rationele therapeutische aanpak (i.s.m. het NVIC). 
In het kader van het Nationaal Onderzoekprogram¬ 
ma Kolen is een voorstudie gemaakt naar de scha¬ 
delijke effecten van vliegas. 

Delen van het genoemd onderzoek zijn uit¬ 
gevoerd in samenwerking met universiteiten en 
TNO-instituten. Daarnaast heeft actieve partici¬ 
patie plaatsgevonden in internationale overlegstruc¬ 
turen ten behoeve van adviezen voor normstelling, 
zoals WHO en Clean Air Scientific Advisory Com¬ 
mittee (CASAC). 

Toxicologisch onderzoek van milieucontaminanten 

Het onderzoek met bis(tri-n-butyltin)oxidc - in 
opdracht van WHO en HFL - werd voortgezet. Een 
chronische studie met de rat is afgesloten met een 
rapport. De resultaten van deze studie worden 
elders in dit verslag beschreven (laboratorium voor 
Pathologie). 

Voor deze opdrachtgevers is eveneens repro-
duktic-onderzoek uitgevoerd. Twee proeven moes¬ 
ten worden afpebroken wegens hoge sterfte bij de 
jonge dieren gedurende de lactatie. Infectie met 
respectievelijk Scndai en P.pneumotropica werd 
als waarschijnlijke oorzaak geïdentificeerd. De der¬ 
de - naar gehoopt werd definitieve - proef werd ge¬ 
daan in een barrierc-eenheid om interfererende 
infecties zoveel mogelijk uit te sluiten. Wederom 
trad sterfte op; slechts ca. 50% van de jonge 
dieren overleefde de lactatiepcriode zodat voort¬ 
zetting van de proef niet zinvol was. Vooralsnog is 
de oorzaak onbekend. Met het mislukken van dit 
experiment vervalt voorlopig de mogelijkheid om 

de pcrinatale effecten van TBTO op het immuun¬ 
systeem te onderzoeken. 

Het onderzoek naar mogelijke risico's van het 
voorkomen van gechloreerde dioxinen en dibenzo-
furanen in het milieu heeft geleid tot twee ontwik¬ 
kelingen. Als eerste werd een bio-assay ontwik¬ 
keld waarmee toxische effecten van zeer kleine 
doses (nmol/kg) kunnen worden aangetoond. Hier¬ 
bij wordt gebruik gemaakt van de kippe-cmbryo; 
na een eenmalige dosis is reeds drie dagen na toe¬ 
diening inductie van het P450-enzymsystecm meet¬ 
baar. De andere ontwikkeling heeft betrekking op 
een intensieve samenwerking met het laboratorium 
voor Organisch-analytischc Chemie, dat een ex¬ 
tractie-methode heeft ontwikkeld om met dioxine 
en dibenzofuraan verontreinigde monsters in de bio-
assay te testen. Het ligt in de bedoeling het 
komende jaar de bio-assay te valideren. Hiervoor 
zullen de toxicologische equivalentie-factoren van 
lateraal-gesubstitucerde congeneren worden be¬ 
paald, en zal een geconcentreerd humaan vet-
extract aan de bio-assay onderworpen worden ten 
behoeve van een risico-evaluatie van het voor¬ 
komen van dioxinen en furanen in moedermelk. 

Toxicologisch onderzoek van voedselcomponenten 

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan 
de natuurlijke toxinen en mycotoxinen, zowel met 
betrekking tot advisering (agaritinc, aflatoxine) als 
toxicologisch onderzoek van ergotamine, patulinc 
en solanine. Het onderzoek naar natuurlijke toxi¬ 
nen en mycotoxinen blijkt ook internationaal (EG, 
UPAC, WHO) meer in de belangstelling te komen. 
Samen met het laboratorium voor Analytisch 
Residu-onderzoek en de unit Biotransformatic, Far-
macokinctiek en Toxicokinetick wordt gewerkt 
aan een strategische nota m.b.t. analytisch, metabo¬ 
lisme- en toxicologisch onderzoek zoals dat door 
het RIVM in de komende jaren zal worden uitge¬ 
voerd. 

In het kader van het athcrosclerose-ondcr-
zock werd biochemisch onderzoek gedaan naar 
geschikte parameters, zoals glycosaminoglycanen, 
lipoproteïnen en LCAT. In samenwerking met het 
laboratorium voor Pathologie en het laboratorium 
voor Farmacologie werd het multifacloriecl athcro-
sclcrosc model met SHR-SP-raticn verder onder¬ 
zocht. Helaas is de levering van de speciale andere 
raltcnslammcn (ALR en MIR-rat) wederom ver¬ 
traagd. 

Tc'islotte kan gemeld worden dat het lopend 
onderzoek naar de toxiciteit van hel vocdscladdi-
ticf propylgallaat in het verslagjaar werd vervolgd 
met een semichronisch toxicilcitscxpcrimcnt. 

LI 
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Laboratorium voor Carcinogenese en 
Mutagenese (LCM) 
G.R.Mohn 

Per 15 november 1987 werd prof .dr .G.R.Mohn be¬ 
noemd tot hoofd van het laboratorium. Hij zal voor 
20% verbonden blijven aan de Medische Faculteit 
van de Rijksuniversiteit Leiden, voor onderwijs- en 
onderzoekstaken. Het voormalig hoofd, mevrouw 
drs.A.G.A.C.Knaap, werd benoemd tot hoofd van 
het Adviescentrum Toxicologie; dr.A.Bischop 
(hoofd afd. Biochemische Carcinogenese) vertrok 
per 1 augustus naar het Rijkscontrole Laborato¬ 
rium. 

Ook in 1987 zijn de activiteiten van LCM ge¬ 
richt geweest op advisering, het testen van mutagc-
nc cn/of carcinogenc agentia en het onderzoek 
naar mechanismen in de (chemische) mutagenese 
en carcinogenese. De adviserende werkzaamhe¬ 
den vonden plaats in verschillende nationale com¬ 
missies, zoals werkgroepen van de Commissie 
Toelating Bestrijdingsmiddelen en een commissie 
van de Gezondheidsraad. Daarnaast vervulden la¬ 
boratoriumhoofd en stafleden adviestaken in com¬ 
missies van de EG (Specialized Experts on Car-
cinogcnic/Mutagcnic/Tcratogcnic Substances, 
Scientific Committee on Cosmetology) en werk¬ 
groepen van dc WHO (Air Quality Guidelines for 
Certain Organic Pollutants) en ICPEMC (Task 
Group on Mutagcnicity of Antischistosomal 
Drugs). Tenslotte werkte LCM mee aan het opstel¬ 
len van basisdocumenten. 

In opdracht van HIL en DGM betrof een deel 
van dc research-activiteiten van LCM het testen 
van stoffen op hun mutagene werking. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van kortdurende, dierbespa-
rende testen met als indicatororganismen bacte¬ 
riën, Drosophila melanogaster en gekweekte zoog-
dicrccllcn. Voor dc meer kwantitatieve bepaling 
van genotoxische effecten in vivo werd in som¬ 
mige gevallen dc rrücronuclcus assay bij dc muis 
toegepast. Het onderzoek naar mechanismen van 
dc (chemische) mulagcncsc en carcinogenese 
werd vooral uitgevoerd in projecten waarin ver¬ 
schillende laboratoria zowel binnen als buiten het 
LCM of het RIVM participeerden. 

Mutagenese 

Een serie experimenten ter validatie van dc 
SMART (somatische mutatie- en recombinatic-

tcst) met Drosophila melanogaster is vrijwel af¬ 
gerond. Deze test detecteert naast genmutatics en 
deleties ook recombinatics in somatische cellen, 
een verschijnsel dat kan leiden tot het homozygoot 
worden van aanvankelijk heterozygoot aanwezige 
gendefecten, wat in het geval van bv. tumorsup-
pressor-genen (Retinoblastoma) tot ncoplastischc 
groei aanleiding kan geven. Naast het type test 
waarin mutaties in de vleugclbcharing worden ge¬ 
scoord is ook een andere vorm bestudeerd, waar¬ 
bij mutaties in de pigmentcellen van het oog kun¬ 
nen worden waargenomen. Deze laatste vorm, die 
vooral door prof.CVogel te Leiden werd ontwik¬ 
keld, lijkt voor het testen van stoffen gelijkwaardig 
aan dc vlcugclvariant, wat betreft dc gevoeligheid 
en het lijdsbeslag. 

In het project over mutageniteit van mono-
meren in verpakkingsmiddelen is speciale aan¬ 
dacht besteed aan acrylamidc. Uit een uitgebreide 
reeks in het laboratorium uitgevoerde mutageni-
tcitstcstcn en uit literatuurgegevens komt een 
nogal ongebruikelijk gcnotoxicitcitsprofiel naar vo¬ 
ren, gekenmerkt door negatieve resultaten in bac-
teric-testen, meest zwakke effecten in (cellen van) 
hogere organismen, een zwak effect in een chro¬ 
nisch carcinogcnitcitsexpcrimcnt en zeer uitgespro¬ 
ken effecten in testen voor overerfbare chromo-
soomafwijkingen bij muizen. 

Een tweede groot experiment over dc fitness-
cffcctcn van chemisch geïnduceerde mutaties in 
populaties van Drosophila melanogaster kon wor¬ 
den afgerond. Dc bestudeerde ////im-paramctcrs 
waren: compctilievcrmogcn, locomotorische activi¬ 
teit en paringssucecs. Effecten van dc mutaties 
kwamen in alle parameters naar voren, maar het 
meest duidelijk in het competitie-vermogen en dc 
locomotorische activiteit. In kwalitatieve zin kan 
hieruit worden geconcludeerd dat dragers van mu¬ 
taties die geen duidelijk gedefinieerd dominant 
fenotype vertonen, toch in hun functioneren nadelig 
beïnvloed kunnen zijn. Kwantitatief kan dc mate 
van "fitncss-rcductic" worden gerelateerd aan fre¬ 
quenties van een meer gedefinieerde (meer be¬ 
perkte) en experimenteel c?rvoudigcr te bepalen 
type mutatie (bv. rcccssicf-Ictalc mutaties, te 
kwantificeren per gen per generatie). Zie ook een 
afzonderlijke mededeling elders in dit jaarverslag. 
Beoogd wordt deze bevindingen ook toe te passen 
voor dc vraagstelling in hoeverre mutatie-inductie 
door chemische sloffen cen recel probleem is in dc 
ccoloxicologie. 

Ook dit janr werden dc experimenten in 
samenwerking met dc vakgroep Populatie- en Evo¬ 
lutiebiologie van dc RU Utrecht (prof.dr.W. Schar-
loo, dr.F.R.van Dijken) en met het laboratorium 
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voor Stralengenctica en Chemische Mutagcnese 
van de RU Leiden (prof.dr.F.H.Sobels, drJ.CJ. 
Eeken) voortgezet. 

Een recente discussie bij het gebruik van 
mutageniteitstesten met zoogdicrccllcn in vitro 
betreft de mogelijkheid van artefacten (vals-posi¬ 
tieve resultaten) onder invloed van extreme pH-
waarden of hoge osmolariteit. Eigen onderzoek 
heeft wel de in de literatuur gerapporteerde cyto-
toxicitcit van hoge zoutconcentraties kunnen beves¬ 
tigen, verhoogde frequenties van chromosoomaf¬ 
wijkingen bij deze extreme condities werden 
slechts in beperkte mate waargenomen. Voorals¬ 
nog komen hieruit geen aanwijzingen naar voren 
dat eerder verkregen zwak positieve resultaten 
met hoge concentraties teststoffen aan een osmola-
riteitsartefact zouden zijn toe te schrijven. 

Een nieuwe lijn van onderzoek betreft het 
gebruik van kortdurende experimenten voor het 
bepalen van mutagene of genotoxischc effecten in 
vivo. Hierbij spelen twee vraagstellingen: 1. de rol 
van deze in vivo testen als vervolg op positieve 
bevindingen bij de in vitro mutageniteitstesten, en 
2. de bestudering van mechanistische aspecten, 
zoals de relatie met andere in vivo bepaalde toxi¬ 
cologische parameters, orgaanspecificiteit, enz.. In 
dit kader is als eerste begonnen met de beenmerg-
micronuclcustcst bij de muis. Hoewel deze test, 
waarbij chromosoomafwijkingen in zich ontwikke¬ 
lende erythrocyten worden gedetecteerd, reeds 
een aantal jaren als "gestandaardiseerd" wordt 
beschouwd, is de optimale uitvoeringswijzc recent 
weer sterk in discussie. Voorts kunnen ook in 
andere delende weefsels (behalve in beenmerg) 
micronuclei optreden als gevolg van blootstelling 
aan klastogene stoffen. Oriënterende experimenten 
zijn in gang gezet naar de inductie van micronuclci 
in de lever, na een voorbehandeling die de celproli¬ 
feratie stimuleert. 

Het onderzoek aan de SOS-chromotcsl werd 
voortgezet. Het bleek nodig om een stam van 
dr.Quillardct te betrekken In het kader van een 
onderzoek naar de mutagene werking van analo-
gen van 5-fenyl-2-pyridinc-aminc werden /even 
monsters in de Amcs-tcsi onderzocht. In verband 
met een project aangaande de aanwezigheid van 
gechloreerde verbindingen in drinkwater werden 
eveneens zeven stoffen onderzocht. In het kader 
van andere projecten werden experimenten ver¬ 
richt met 3,5-dinitrobcnzamidc, N-mcihyltctrahy-
drofurfurylaminc, 5-nitro-2-furoinc/.uur, l-fluor-2-
propanoi, 2-fluorcthanol, 1,5-nis-(5-nitro-2-furyl)-
1,4 pcntadicn-3-onc, kaliumbichromaat, nroomura-

cil, nalidixinezuur, daunorubicine, butyl hydroxyani-
sol (BHA), acriflavine, benzopyreen, furazolidon, 
cthylbromide en ronidazol. 

Een oriënterend experiment werd uitgevoerd 
in verband met een onderzoek van de afdeling 
Inhalatie-toxicologie (laboratorium voor Toxicolo¬ 
gie) naar de invloed van ozon op enzymactivitei-
ten: de metabole activering van benzo(a)pyrccn 
door een rattelongmicrosoomfractie kon voorals¬ 
nog niet worden aangetoond met mutageniteit in 
de Ames-test als eindpunt. 

Carcinogenese 

In de geautomatiseerde verwerking van DNA-, 
RNA- en eiwitsequentie-gegevens is een belangrij¬ 
ke verbetering verkregen door de installatie van 
het PC-Gcne pakket op de IBM-AT. Dit maakt 
het mogelijk om diverse zoek- en analyse-activitei¬ 
ten ook uit te breiden tot databases als Gcnbank, 
EMBL bank en Swiss prot. 

Het onderzoek naar de activatic van (pro-
to)oncogcncn bij de chemisch geïnduceerde car¬ 
cinogenese in de rattclever is voortgezet. De chro¬ 
nische dierproeven volgens het gemodificeerde 
Peraino-protocol zijn beëindigd en het patholo-
gisch/histologisch onderzoek van de geïsoleerde 
levertumoren heeft grotendeels plaatsgevonden. 
Opmerkelijk was dat een 2c "hit" met ENU 50 
dagen na de DEN-tocdicning weinig effect had op 
de incidentic van de levertumoren, maar des te 
meer op het ontstaan van andere types tumoren 
(nier, hersenen, borst, uterus, etc). De screening 
van alle geïnduceerde levertumoren op amplifi¬ 
caties en/of rc-arrangcmcntcn van de ras- en myc-
oncogencn is nagenoeg afgerond en liet geen ver¬ 
schillen zien ten opzichte van het normale lcvcr-
wccfsel. Twee van de i.s.m. de universiteit van 
Ulm (Duitsland) onderzochte rattc-hcpatoccllulairc 
carcinoma's bleken positief in de NIH/3T3/'nude 
mice assay: één transformanl bevat waarschijnlijk 
een geactiveerd K-ras-oncogcn. 

Overeenkomstig onderzoek naar de mogelijke 
rol van cellulaire oncogenen bij humane soft tissue 
tumoren heeft dit jaar interessante resultaten op¬ 
geleverd. In totaal zijn 32 DNA's afkomstig van 
voornamelijk Iciomyosarcoma's (LMS) en maligne 
fibrcu/.c histiocytoma's (MFH), verkregen via het 
Pathologisch Instituut (RUU), onderzocht op res¬ 
pectievelijk punlmutalics in de 3 ras-oncogenen (H-
ras, K-ras, N-ras), amplificatie of rc-arrangcmcn¬ 
tcn van myc-oncogcncn (c-myc, N-myc, L-myc) 
en eventuele deleties in het rctinoblastoma-gcn 
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(probe verkregen van dr.R.A.Weinberg, USA). Bij 
de in samenwerking met RU Leiden uitgevoerde 
screening van de ras-oncogencn bleek dat in geen 
der tumoren activerende puntmutatics aantoonbaar 
waren. Southern blot analyses met de L-myc 
probe lieten specifieke geamplificeerde fragmenten 
zien, die mogelijk kunnen duiden op een rol van dit 
oncogen bij het ontstaan van dit type tumoren. 
Nader onderzoek vindt thans plaats naar de signifi¬ 
cantie hiervan. Voorts zijn voorlopige aanwijzingen 
verkregen voor een mogelijk effect op het rctino-
blastoma locus, hetgeen in overeenstemming lijkt 
te zijn met het frequenter voorkomen van secun¬ 
daire soft tissue tumoren in retinoblastoma-pa-
tièntcn. 

Het onderzoek ten behoeve van het wer¬ 
kingsmechanisme van tumor promoters heeft goe¬ 
de vorderingen gemaakt. De inductie van het groci-
gerclatccrde gen voor ornithinc dccarboxylasc 
(ODC) wordt nu in samenwerking met het Hu-
brcchtlaboratorium onderzocht in goed gedefi¬ 
nieerde rattc-ccllijncn (Rat-1, NRK cellen), zodat 
ook snelle responses op tumor promoters kunnen 
worden bekeken. De karakterisering van de geï¬ 
soleerde rattc-cDNA-clone, inclusief de volledige 
nucleotidcn-volgorde, is dit jaar afgerond en gepu¬ 
bliceerd. Het opwekken van ODC-specifiekc anti¬ 
stoffen via klonering in expressievectoren en in¬ 
spuiten in konijnen is ook nagenoeg gereed. Nadat 
uit beschikbare rattc-genoombanken uitsluitend 
pscudo-genen van ODC geïsoleerd werden is het 
tenslotte gelukt om via directe klonering het 
actieve ODC-gcn van de rat in handen te krijgen. 
De exon-imron structuur alsmede de sequentie-
analyse van het 3'-eind is inmiddels grotendeels 
ingevuld. De analyse van het 5'-gcbied, inclusief de 
voor tumor-promotie belangrijke rcgulatoirc se¬ 
quenties is gaande. Een ODC-dcficiëntc ccllijn is 
verkregen uit de USA, zodat de activiteit van dit 
ODC-gen alsmede zijn regulatie onder invloed van 
tumor promoters, op moleculair niveau kan worden 
onderzocht. 

Voor het bepalen van bcn/.o(a)pyrecn-ad-
ducten aan DNA in de rat werd cen ELISA met 
aniilichamen tegen 7,8-diol-9,10-hydro-bcnzo(a)py-
reen getest door ratten in te spuiten met tritium-
gclabcld bcnzo(a)pyrccn en de ELISA-rcsultatcn 
te vergelijken met de tritiuminbouw. De EI .ISA 
gaf voor alle geleste organen een lager resultaat 
dan de tritiuminbouw. Dit komt waarschijnlijk door¬ 
dat in de rat andere adductcn worden gevormd, 
die niet reageren met het antilichaam. Er werd 
daarom gestart met het testen van een alternatieve 

methode, de 32 P-post-labeling-lechniek. Deze me¬ 
thode heeft als voordcel dat de verschillende ad¬ 
ductcn die gevormd worden afzonderlijk zijn te de¬ 
tecteren en de kwantificeren. Enkele testen i.s.m. 
het NKI gaven aan dat deze methode gevoelig 

"•noeg is voor het detecteren van benzo(a)pyrecn-
ictcn in de rat. 

• 

Unit Biotransformatie en Farmaco-
en Toxicokinetiek (BFT) 
A.G.Rauws 

De taak van het in 1985 geformeerde laboratorium 
bestaat uit onderzoek en advisering omtrent de lot¬ 
gevallen van geneesmiddelen en toxische stoffen in 
het organisme in relatie met de volksgezondheid en 
de milieuhygiëne. Deze taak omvat intensieve sa¬ 
menwerking met de laboratoria voor Farmacolo¬ 
gie, Toxicologie en voor Carcinogcncsc en Muta-
gencsc. De praktische toerusting voor dit werk 
bestaat uit faciliteiten voor analyse, synthese, struc¬ 
tuur-opheldering en modellering. De relatie met de 
andere laboratoria laat veel ruimte voor initiatie¬ 
ven. Met het Laboratorium voor Ecologie, Milicu-
toxicologic en Drinkwater bestaan raakvlakken 
waaruit geheel nieuwe ondcrzoek-bcnadcringcn 
kunnen voortkomen. 

In het afgelopen jaar heeft de unit nog enige 
taken afgestoten die behoorden bij de vroegere 
organisaticplaats van de samenstellende afdelin¬ 
gen. Tezelfdertijd is het biotransformatic-onder-
zock begonnen en dit bevindt zich nu in volle groei. 
De overdracht van de laatste oude taken onder¬ 
vindt nu echter problemen: door de afslanking is 
het moeilijk hiervoor elders capaciteit te vinden. 

Na de verhuizing - oktober 1986 - van de ver¬ 
spreide afdelingen naar een lokatic in de nieuw¬ 
bouw is de unit nu tol een organische eenheid ver¬ 
groeid. Dit is de efficiënte in/ct van de geringe 
sterkte van de unit ten goede gekomen. Daarnaast 
wordt gepoogd door vergaande automatisering van 
het analytisch-chcmischc werk de capaciteit op 
het gewenste peil te brengen. 

Het adviscringswerk vraagt veel inzet van 
cen aanial stafleden. Vooral het aandeel in hei 
werk ten behoeve van het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen is toegenomen (van ruim 0,2 
tol circa 0,8 mensjaar). Voor 1988 is een merkbare 
toename van adviscringswerk ten behoeve van hel 
toelatingsbeleid diergeneesmiddelen aangekondigd. 
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De technische ontwikkelingen in de instrumen¬ 
tatie, en vooral de noodzaak om de uitvoering van 
chemische bepalingen verder te automatiseren, 
stellen steeds hogere eisen aan de scholingsgraad 
van hel laboratoriumpcrsoncel. Door interne scho¬ 
ling en door deelname van het personeel aan cur¬ 
sussen wordt getracht aan deze eisen te voldoen. 
Op 1 december deed de heer Oiling, na alle labora¬ 
torium-rangen in het instituut te hebben doorlopen, 
zijn doctoraalexamen farmacie. 

De apparatieve toerusting van de unit is een 
punt van zorg. De kosten van de analytisch-chcmi-
sche automatisering zijn hoog, terwijl de beschikba¬ 
re middelen sprongsgewijs afnemen door de extra 
kosten die het RIVM moet maken als gevolg van 
het uitbesteden van taken in het kader van de af¬ 
slanking. 

Farmaca 

De wederzijds bevruchtende werking van advise¬ 
ring en onderzoek blijkt uit de projecten op dit ge¬ 
bied. Het in 1987 in samenwerking met het NVIC 
afgeronde College-project "Vergelijking van de 
remming van de gcneesmiddelenopnamc door ver¬ 
schillende toedieningsvormen van actieve kool" 
komt rechtstreeks voort uit het adviseringswerk, 
evenals het in dit jaar experimenteel aangepakte 
VHI-project "Verband tussen biobeschikbaarheid 
en residuverdwijning van iniramusculair toegedien¬ 
de diergeneesmiddelen". Het vergelijkend onder¬ 
zoek van de biobeschikbaarheid van thcofylline uit 
rerarrf-preparatcn werd dit voorjaar afgesloten. 
Gezien het belang, dat de HIG aan dit soort onder¬ 
zoek hecht, zullen de in 1987 begonnen voorberei¬ 
dingen voor een vergelijkbaar onderzoek van het 
hypoglycemicum glibcnclamidc met prioriteit voort¬ 
gezet worden. De verwachting dat binnen afzien¬ 
bare tijd een gewogen oordcel zal moeten worden 
gegeven over lotgevallen en werking van chirale 
farmaca heeft geleid tot een directie-project 
waarin chirale scheidingsmethoden worden ontwik¬ 
keld. Het ligt in de bedoeling hierin cen samen¬ 
werkingsproject met hel laboratorium voor Farma¬ 
cologie te beginnen. De medewerking aan het Col¬ 
lege-project "Onderzoek naar de continue of inter¬ 
mitterende toediening van organische nitraten op 
de ontwikkeling van farmacodynamischc toleran¬ 
tie" werd voorlopig afgerond met cen farmaco-
kinctisch onderzoek van isosorbidc-dinitraat bij de 
rat. Wellicht zullen nog andere species moeien 
worden onderzocht. 

Toxica 

Bij toxiciteitsonderzoek en -evaluatie speelt het lot-
gevallenonderzoek een meervoudige rol. Voor de 
juiste opzet van onderzoek is kennis van het toxi-
cokinetisch profiel vereist. Het ontwerp van een 
optimale toedieningsvorm vereist een grondige fy-
sisch-chcmischc oriëntering (oplosbaarhcid, sta¬ 
biliteit, adsorptie) en een controle van de biologi¬ 
sche beschikbaarheid van de ie onderzoeken stof 
in de praktijk. Tijdens het toxiciteitsonderzoek 
dient plasma of andere dierlijk materiaal te worden 
bemonsterd om de goede gang van zaken te con¬ 
troleren. Tenslotte is bij de extrapolatie van de 
resultaten naar de mens of een andere doelspecies 
vergelijking van de toxicokinetiek van de stof bij 
de betrokken species noodzakelijk. 

De twee eerste aspecten zijn dit jaar uitge¬ 
breid aan de orde geweest, zowel bij het onder¬ 
zoek van 2-nitropropaan (2-NP) als bij het door 
het laboratorium voor Toxicologie onderzochte tri-
butyltin-oxide (TBTO). In beide gevallen waren 
eerst oio-analytische methoden voor beide sloffen 
uitgewerkt. Het ontwerpen van een goede toedie¬ 
ningsvorm van het instabiele en vluchtige 2-NP le¬ 
vert veel problemen. Vooral voor het biotransfor-
matie-onderzoek is het nodig de beschikking te 
hebben over radioactief of stabiel gemerkte stof¬ 
fen. Zo werd dan ook, volgens een in de unit 
ontwikkelde methode, elders in opdracht I4 C-2-NP 
gesynthetiseerd, terwijl in eigen laboratorium 2-NP 
stabiel werd gemerkt met 13C. Ook werd 1 4C-
TBT-C1 verkregen via de Vakgroep Toxicologie 
van de RU Utrecht. Het wachten is nu op het oper¬ 
ationeel worden van het Radionudidcn-laboralori-
um van het RIVM. 

Waar biotransformatic tot de vorming van 
schadelijke produktcn leidt spreekt men van bio-
activering. In het kader van twee projecten over 
mogelijke carcinogene pyrolyscproduktcn van ei¬ 
witten en aminozuren werden 5-fcnyl-2-pyridi-
naminc en 3-methyl-5-fcnyl-pyridinaminc onder¬ 
zocht. Ten behoeve van dit project werden veel 
aromatische amincn - analoga en vermoede bio-
transformaiicprodukicn - gesynthetiseerd, waarna 
zij in de unit werden onderzocht voor wat betreft 
biolransformalie, en elders in het instituut of in het 
NKI op mutagenitcit en adductvorming met DNA. 
De intensieve samenwerking met het Nederlands 
Kanker Instituut dateert reeds van een vroeger 
project. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren 
moest een reeks van uiteenlopende synthetische 
methoden worden ontwikkeld. 
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Synthese en structuuropheldering 

De aanwezigheid van een organisch-chemische 
synthese-faciliteit is een essentieel vereiste voor 
biotransformalic-ondcrzock. De taak van zulk een 
afdeling bestaat, zoals reeds hierboven vermeld, uit 
het ontwerpen van labelingsmcthoden en het syn¬ 
thetiseren van vermoede biotransformatieproduk-
ten, standaarden en vcrgelijkingsstoffen. Het is 
duidelijk dat een dergelijke groep naast de taak bin¬ 
nen de Unit ook een dienstverlenende taak heeft 
binnen het instituut. In het kader hiervan werden 
voor andere laboratoria binnen en buiten hoofdsec¬ 
tor II referenticstoffen en uitgangsmaterialen voor 
op chcmilumincsceniic gebaseerde immunochemis-
chc bepalingsmethoden gesynthetiseerd (zie jaar¬ 
verslag van het laboratorium voor Klinische Che¬ 
mie). Op dit laatste gebied is samen met de labora¬ 
toria voor Klinische Chemie en voor Analytisch 
Residu-onderzoek een erkende expertise opge¬ 
bouwd. In relatie met laatstgenoemd werk is in dit 
jaar ook cen patentaanvraag vanuit het instituut op¬ 
gesteld. 

Een andere activiteit van de unit waarin naast 
eigen onderzoek ook dienstverlening een rol speelt 
is de kcmspinrcsonantic-spcctromctric. In de afge¬ 
lopen circa tien jaar is hier veel ervaring mee opge¬ 
daan. Momenteel werkt de unit met cen apparaat 
met de mogelijkheid van Fouricr-transformatie. 
Hiermee heeft het instituut een nuttig hulpmiddel 
voor structuuropheldcring ter beschikking. De snel¬ 
le ontwikkelingen op dit gebied zullen binnen afzien¬ 
bare tijd vervanging noodzakelijk maken. Dankzij 
contacten met de RU Utrecht heeft men nog meer 
geavanceerde mogelijkheden onder handbereik. 
Een andere belangrijke samenwerking op het ge¬ 
bied van de grote instrumentatie is die met het la¬ 
boratorium voor Organisch-analytischc Chemie. 
De mogelijkheden van met name tandem massa-
spcctromctric zijn voor het biotransfbrmatic-onder-
zock /.eer belangrijk. 

Advisering 

Zoals reeds vermeld werd is in het afgelopen jaar 
veel capaciteit besteed cen advisering in het kader 
van hel toelatingsbeleid van geneesmiddelen. De 
aanstelling van een viertal projectmedewerkers 
voor dit doel, bij het laboratorium voor Farmacolo¬ 
gie, was cruciaal voor het wegwerken van de 
structurele achterstand bij de beoordeling van regi¬ 
stratie-dossiers, welke achterstand voor een be¬ 
langrijk deel betrekking had op lotgevallen-dossiers 
en, vooral, biobcschikbaarheidsonilerzock. Instruc¬ 

tie en begeleiding van de projectmedewerkers leg¬ 
de een zware last op de betrokken deskundige, die 
circa 50% van zijn werktijd hieraan moest beste¬ 
den. Nu de achterstand duidelijk minder wordt 
moet er weer tijd beschikbaar komen voor de 
noodzakelijkerwijs verwaarloosde beleidsvoorbe¬ 
reiding. 

Uit het adviscringswerk kwamen verschei¬ 
dene internationale contacten voort. Momenteel 
wordt, zowel op nationaal niveau als ook in interna¬ 
tionaal verband, meegewerkt aan een aanbeveling 
voor eisen te ycKcn aan preparaten met vertraag¬ 
de afgifte. 

Laboratorium voor Analytisch 
Residu-onderzoek (ARO) 
R.W.Stephany 

Voor de eerste maal voltooide ARO cen jaar vere¬ 
nigd op een lokatic: het nieuwe gebouw A2-3. 
Naast vele voordelen schiep werken in deze 
nieuwbouw ook tal van problemen, vaak samen¬ 
hangend met veiligheidseisen, beveiliging, GLP, 
GMP en regeling van centrale faciliteiten. Veel in¬ 
zet en creativiteit werd getoond ter rjiming van de 
obstakels die hoogwaardig en veilig functioneren 
vertraagden. Zonder additionele financiële onder¬ 
steuning zullen echter sommige vereiste veilig¬ 
heidsvoorzieningen niet realiseerbaar zijn 

Per 1 april werd het dienstverband met de 
heer P.L.WJ.Schwillcns uitgebreid van 80 naar 
100%; per 1 juli verliet de heer J.Döst (100%) 
ARO. Per 1 oktober beëindigde dr.ir.E.HJ.M. 
Jansen (30%) zijn werkzaamheden voor ARO en 
werden die van dr.L.A.van Ginkcl uitgebreid van 
60 naar 100%. Een aantal medewerkers was he¬ 
laas langdurig ziek. 

De heer Van Ginkcl promoveerde op 24 
november te Utrecht en ing.R.Koops voltooide zijn 
HTS-siudic te Rotterdam op 17 december. Twee 
studenten, een vakantichulp en cen projectmede¬ 
werker versterkten de ARO-gclcdcrcn tijdelijk. 
Het ARO-sccrclariaat werd weer continu bezet. 
Als gevolg van nieuwe functiewaarderingen wer¬ 
den tal van ARO-mcdcwcrkcrs bevorderd. 

Naast de reguliere laboratoriumiakcn werd, 
vooral door de stal, weer een aanzienlijk deel van 
de tijd besteed aan advisering en overleg, zowel 
collegiaal intra-RIVM als wel (intcr)nationaal. Het 
betrof o.a.: basisdocumenten, RIVM-kwalilcits-
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groepen. Stuurgroep Medische Milieukunde, EG-
en Benelux-richtlijnen, anabolicavoorlichting, thalili-
umimoxicatie in Guyana, mycotoxincn-rcgclgc-
ving, CFC-IUPAC-activiteiten, Codex Alimcmar-
ius en toiaal-dicctstudics. Extern werd onderwijs 
verzorgd OJ . bij de opleiding Medische Milieu¬ 
kunde, de postdoctorale Beroepsopleiding Toxicolo¬ 
gie en bij FAO-cursusscn. 

Hoewel de kwaliteit van de ARO-produktics 
gehandhaafd of ten dele nog verbeterd kon wor¬ 
den, werden, mede als gevolg van de netto perso¬ 
nele afslanking, de grenzen van de beschikbare la-
boraloriumcapacitcit volledig bcreiki en werd de 
kwantiteit van de produktics voor de eerste maal 
duidelijk minder: zie figuur I. In totaal werden 27 
voordrachten en/of posters verzorgd. 

Natuurlijke toxinen 

In samenwerking met TOX werd een strategie uit¬ 
gezet voor het onderzoek aan natuurlijke toxinen 
voor de middellange termijn. 

Babyvocdingsmiddclen werden onderzocht op 
aflatoxine Mi. De gehalten waren lager dan in vo¬ 
rige jaren. Kippcvlccs werd onderzocht op ochra-

Figuur I 

ARO-produktie van rapporten en puhlikaties. per 
jaar (incl. co-produkties met andere RIVM-labora-

loria) 

aantal 

Rapporten 

Publikaties 

Totaal 

toxinc A. De aanwezigheid van dit toxine kon niet 
worden aangetoond. In samenwerking met CWM 
werd het verwerken van ELISA-rcsultatcn voor 
aflatoxine Bi per computer gerealiseerd en werd 
een vcrdelingsmodcl voor stcrigmatocystinc in 
kaas opgesteld. Uit onderzoek naar de lichtstabi-
litcit van aflatoxine Bi bleek dat de filtcrfolic op de 
ruiten van de nieuwe werkruimten van ARO vol¬ 
doet. 

De door ARO ontwikkelde HPLC-mcthodc 
voor aflatoxine Bi in veevoeder werd door de EG 
kandidaat gesteld als officiële methode en de 
organisatie van een gemeenschappelijk EG-ondcr-
zoek werd verzorgd. Het BCR-ARO project "mclk-
pocdcr-rcfcrcntiematcrialcn gecertificeerd op afla¬ 
toxine Mi" werd succesvol afgerond met het 
beschikbaar komen van een vierde referentiemate¬ 
riaal (aflatoxine Mi-gehalte: 0,09 »g/kg). Deelge¬ 
nomen werd aan twee gemeenschappelijke studies 
AOAC-IUPAC van commerciële immunochemi-
schc procedures voor het bepalen van aflatoxine 
bi. De resultaten vielen wat tegen: er traden o.a. 
fout-negatieven op. Onder FAO-contract werd een 
uitgebreide bundel Training package for mycotox-
in courses in Africa" samengesteld. Op verzoek 
van IARC werd analytische steun gegeven aan 
het Mycotoxin Check Sample Programme. 

Nilroso-verbindingen 

Dr.G.EIIcn verbleef vier maanden bij het Mas¬ 
sachusetts Institute of Technology te Boston 
(USA) en verrichtte daar o.a. onderzoek naar het 
bepalen van nict-vluehtige N-nitroso-vcrbindingcn. 

Hernieuwd onderzoek naar vluchtige N-niiro-
samincn in gerookte vleeswaren bevestigde dat 
vrijwel uitsluitend N-nitrosothiazolidinc (NTHZ) in 
gehalten hoger dan 1 Mg/kg voorkomt; door bakken 
van bacon en ontbijtspek stijgt het gehalte aan 
NTHZ aanzienlijk. Verrassend was de aanwezig¬ 
heid van NDEA en NDBA in ombijtspek; waar¬ 
schijnlijk is dit toe te schrijven aan migratie vanuit 
het kunststof-verpakkingsmateriaal. Gewerkt werd 
aan het omwikkelen van cen bepalingsmethode 
voor N-nitrosaminozurcn in vleeswaren. Voorlop¬ 
ige resultaten wijzen erop dat N-nitrosothiazo-
lidinccarbonzuur (NTCA) in vleeswaren kan 
voorkomen in gehalten die een tot twee orden 
hoger liggen dan die van vluchtige N-nitrosamincn. 
Onderzoek naar de mogelijke vorming van N-
nitrosamincn bij barbecuen van vlees en bereiding 
van cipocders via directe verhitting mei aardgas¬ 
branders leverde hiervoor geen aanwijzingen op. 

Een gemeenschappelijk IUPAC-EG-ondcr-
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zoek naar het bepalen van N-nitrosaminen en 
nitroseerbare stoffen in spenen leverde in het alge¬ 
meen voor beide geteste methoden teleurstellende 
resultaten op. Niettemin werd besloten de zgn. duit-
se methode, die ook door ARO wordt toegepast, in 
de betreffende ontwcrp-EG-richtlijn op te nemen. 
Omdat het bepalen van NPRO en ook van NTCA 
in urine van belang is bij het onderzoek naar in 
vivo nitroscring (zie elders in dit jaarverslag) zijn 
voorbereidingen getroffen voor een gemeenschap¬ 
pelijk onderzoek ter zake onder auspiciën van 
IUPAC. 

Elememen 

Onderzocht werd de lichaamsbclastmg met toxi¬ 
sche elementen van personen wonend in veront¬ 
reinigde gebieden: een volkstuincomplex met cad¬ 
mium te Buitenpost en een woongebied met groen¬ 
tetuinen te AIMasscrdam. Op verzoek van de EG 
werden dr.G.de Groot, de heer K.L.Wubs en twee 
NVIC-mcdewerkcrs met meetapparatuur uitgezon¬ 
den naar Guyana om daar, samen met de hulpor-
gar:»atic Artsen zonder Grenzen, bijstand (c ver¬ 
lenen bij diagnostiek en behandeling inzake een 
vermeende massale ihalliumvcrgiftiging. De Ii-
chaamsbclasting met cadmium, lood en kwik werd 
bepaald van overledenen die langdurig hadden 
gewoond in een verontreinigd gebied in de Kem¬ 
pen. Op verzoek van artsen en zickcnhuislaboraio-
ria werden bepalingen uitgevoerd van lood, cadmi¬ 
um, arscen, kwik, thallium, aluminium, koper en 
zink in bloed, plasma of urine van patiënten. 

Het analytische werk aan de duplicaat-24-
uursvocdingen (zie elders in dit jaarverslag) verza¬ 
meld in 1984/1985 werd nagenoeg afgerond. Tij¬ 
dens een 3-daags EG-symposium over totaal-dicct-
studics, georganiseerd in november samen met 
CIVO-TNO, werd een globaal overzicht van de 
resultaten gepresenteerd. De inncming via de voe¬ 
ding van de gemeten contaminanten blijkt (veel) 
lager te zijn dan de toelaatbaar geachte hoeveelhe¬ 
den. Voor koper en zink was de gemiddelde dage¬ 
lijkse opneming slechts de helft van de in de USA 
en de BRD aanbevolen hoeveelheden. De bepaling 
van cadmium en lood in voedingsmiddelen via 
AAS-spcctromctric met Zccman-achtcrgrondcor-
rcciic werd uitgewerkt. Voor dc/c, analytisch nog 
steeds moeilijke, clcmcnicn werden met de 
nieuwe methoden goede resultaten gcbockl. Knol-
seldcrij Weck licn maal hogere cadmiumgchalicn 
te bevatten dan uien, konlraap en rode hielen, nl. 
gemiddeld 95 MgAg verse waar legen 9 ngAg-

Meegewerkt werd aan BCR-ccrtificcringson-

derzock van de kandidaat-standaardreferenticmatc-
riakn "Mussel Tissue" en "Rye Grass" voor spoor-
clcmentcn. Begonnen werd met onderzoek naar 
een betrouwbare methode voor het bepalen van 
chroom in levensmiddelen en biologisch materiaal. 
De ontwerpmethode leverde goede resultaten op 
bij toepassing op het BCR-"Ryc Grass" monster, 
en werd gebruikt voor oriënterend onderzoek van 
o.a. monsters hooi, gras en grond, vermoedelijk 
gecontamineerd met chroom. Een doorbraak lukte 
bij de speciëring organisch/anorganisch arsecn. 
Een mogelijke doorbraak werd bereikt bij de 
jodide-bepaling. Voor een dupIicaai-24-uursvocd-
irg waren de meetresultaten over meer mect-
sesstes voor het eerst herhaalbaar. 

In rUPAC-verband (Commission on Food 
Chemistry: CFC), werd gewerkt aan een wereld¬ 
wijd Na- en Kringondcrzoek dat inmiddels is 
afgerond. Naast de coördinatie van 25 CFC-pro-
jeeten werd een tweede ringonderzoek, nu voor 
Ca en Mg, gestart. 

Tobal-iinbcpalingcn en gaschromatografischc 
bepalingen van tributyllin, dibulyltin en monobu-
tyltin werden uitgevoerd voor monsters vis, rattcn-
vocr en bloed en weefsel van ratten. De invloed 
van doorstralen van rattenvoer op het gehalte van 
TBTO werd bestudeerd in het kader van chro-
nisch-toxicologisch vervolgonderzoek met TBTO. 
TBTO blijkt stabiel te zijn; dcaikylcring vindt niet 
plaats. 

Polycyclische aromatisch* koolwaterstoffen 

Onder BCR-contract werd gewerkt aan het 2c en 
3c PAK-ringondcrzock. De resultaten van het 2c 
onderzock werden geëvalueerd en gerapporteerd, 
het 3c werd georganiseerd. Geproduceerd werden 
hiervoor monsters blanco en PAK-vcrrijktc cocos-
nootolic. 

Nu 50 monsters duplicaa(-24-uursvocding zijn 
onderzocht op 15 PAK's uil de groep van de 4- lot 
6-ringsystcmcn is de PAK-inncming in Nederland 
via de voeding inmiddels goed bekend. Gebarbe¬ 
cued en gegrild vlees werd onderzocht op PAK's 
en N-PAK's. Voor de zes N-PAK's waarop werd 
gedetecteerd was geen der individuele gehalten 
hoger dan 0,5 MgAg'. het toraalgchaltc aan PAK's 
varieerde van 5 tot 628 Mg/kg. Bij het onderzoek 
van boerenkool zijn onverwachte problemen 
veroorzaakt door de monsicrvoorbewerking. Opge¬ 
lost werden de analytische problemen voor vis. 

De residu-status van de bekende PAK's in 
voeding is nu praktisch volledig in kaan gebracht. 
Voor het traceren van mogelijk interessante 
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"nieuwe" PAK's ontbreken nog de technische faci¬ 
liteiten. Dierexperimenteel werk dat ondersteunend 
analytisch "PAK-onderzoek" behoeft is er (nog) 
niet. Herbezinning over de voortzetting van het 
PAK-ondcrzoek vind: derhalve plaats. 

Dierbehatuklingsmiddelen 

De vorig jaar ingeslagen weg van immuno-affïni-
teitschromatografische (IAQ voorzuivering werd 
met succes voortgezet. Het werd mogelijk in één 
gram vlees residuen van nortestosteron (NT) tot 
op een niveau van ca. 0,1 |ig/kg aan te tonen door 
detectie via GCMS (LOC). De combinatie IAC en 
GCMS bkek, behalve een relatief eenvoudige mul-
ti-methode voor dit type residu-onderzoek, ook di¬ 
rect inzetbaar te zijn bij belgisch-ncderlandse kcu-
ringsprobtemen waarbij in België NT in nedcr-
landse kalveren zou zijn aangetoond. 
Tegenonderzoek door RIKILT en RIVM kon de 
aanwezigheid van NT niet bevestigen. Achteraf 
bleek dat geen representatieve contramonsters 
waren verstrekt. Deze problematiek was onder¬ 
werp van regelmatig overleg en intensieve experi¬ 
mentele samenwerking binnen de Benclux-wcrk-
grocp SP/LAB/h "Hormonen en Amihormoncn". 
Het vergelijkend onderzoek aan kalvcr- en run-
demrinc en gal op de aanwezigheid van cpiNT, 
een belangrijke mctabolict van NT, werd voort¬ 
gezet. Ten behoeve van een RIA voor cpiNT 
alsmede de bereiding van een IAC matrix, werden 
geschikte konijnc-antiscra gewonnen. 

Deelgenomen werd aan de EG-workshop 
over de kandidaat-rcfcrcnticmcihodc (een enzym-
immunoassay) voor het onderzoek van urine en 
vlees op Trcnbolonc (TB). Het blijft twijfelachtig of 
dit type methode zich zal lenen als internationale 
rcfcrcmicmcthodc. Een algemeen praktisch pro¬ 
bleem hierbij is de beperkte beschikbaarheid van 
de mcthodc-spccifickc (bio)rcagcntia, die niet com¬ 
mercieel verkrijgbaar zijn. 

In het kader van de VIccskcuringswct, het 
Bcnclux-rcfcrcniicccmrum Anarcf en/of EG-BCR-
vcrplichtingcn werden diverse zuivere siandaard-
analytcn in 100 Mg porties gc-ampullccrd en 
gekarakteriseerd via hun HPLC-UV-spccirum en 
FTIR (LOO. Diverse populaties blanco urine 
alsmede urine met residuen van TB en DES wer¬ 
den gevriesdroogd. 

Een onderzoeksmodel voor chlooramfcnicol 
(CAP) werd afgerond. Gekozen werd voor een 
screening via een commercieel verkrijgbaar 
immunoassay en bevestiging via HPLC/GOMS). 
Bijbehorende gevriesdroogde lest- en conirolcma-

terialen werden bereid. Deelgenomen werd aan 
diverse nationale en internationale ringonderzoc-
ken voor CAP. 

Het onderzoek naar residuen van tranquilliz¬ 
ers in varkensnieren werd voortgezet. De ont¬ 
wikkeling van een HPLC-mcthode met UV-spcc-
tnun-identificalie en DLC-bevestiging werd afges¬ 
loten en in samenwerking met het RIKILT 
getoetst aan de praktijk. Nieuw was het onderzoek 
naar residuen van Carbadox en Olaquindox, waar¬ 
bij, in samenwerking met het CDI te Lelystad, 
begonnen werd aan het ontwikkelen van een me¬ 
thode voor een hoofdmetaboliet van Carbadox, chi-
noxalinecarbonzuur, in vlees. 

Voortgezet werd het onderzoek naar residuen 
van sulfanilamide, sulfadimidine, suifadoxine, sulfa-
diazine, sulfaquinoxalme en Dapson in levensmidde¬ 
len van dierlijke oorsprong. In 20 van 245 mon¬ 
sters vleeswaren (waarvan 215 uil de categorie 
"worsten") werd sulfadimidine gemeten en in 14 
Dapson; géén van de andere verbindingen werd 
gevonden. In 208 monsters varkensnieren werd in 
ca. 3% van de monsters méér sulfadimidine gevon¬ 
den dan de geadviseerde residu-norm van 0,1 
mgAg-

Geneesmiddelen 

Het onderzoek naar de problematiek en behandel¬ 
ing van vergiftigingen betrof de invloed van bca-
biokkcrende stoffen in overdosering op ventilatie 
en circulatie bij de hond. Voortgezet werd het 
onderzoek naar de farmacokinctick van benzodi-
azepines >n relatie tot de inductie van afhanke¬ 
lijkheid. Het onderzoek naar verbetering van de 
therapeutische index van de cytostatica adriamy-
cinc en cis-platinum door verpakking in liposomen 
werd verlegd naar de toepassing bij ovariumcarci-
noom. Nieuwe onderzoekingen betroffen de biolo¬ 
gische effecten van glycyrrhizinczuur en de ontwik¬ 
keling van tolerantie van organische nitraten. Het 
merendeel van het onderzoek vond weer plaats in 
nauwe samenwerking met en/of ten behoeve van 
FAL, NVIC, PATcnEPI. 

Diversen 

In het kader van de EG-harmonisalic van analyse¬ 
methoden van cosmetische produktcn werd deelge¬ 
nomen aan een ringonderzock voor parabencn. 
fcnoxycihanol, fcnoxypropanol en voor bcnzylalko-
hol. Tevens werd een bijdrage geleverd voor for-
maldchyddonorcn en pyrithiondcrivatcn. 
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Nieuw is het onderwerp genotoxische amino-
mcthyi-imidazoquinolinen dat, ook in andere EG-
landen, nog in de analytische kinderschoenen slaat. 
Eerste wankele schreden werden gezet met GC-
cn HPLC-mctingen van standaardoplossingen, in 
het kader van een BCR-ringonder/ock. Duidelijk 
werd reeds dat de bij ARO beschikbare meet- en 
dctcciiemcthoden voor "echte" monsters als zo¬ 
danig niet toereikend zullen zijn. 

Adviescentrum Toxicologie (ACT) 
A.<;.A.CK*aap 

Na de formatie van ACT in 1985 is gedurende de 
eerste twee jaren veel aandacht besteed aan de 
uitbouw en omwikkeling. Naast een nauwkeurige 
behandeling van het lopende advieswerk, ibt veel 
aandacht van de medewerkers opeiste, bleek hel 
van belang meer tijd te gaan besteden aan de 
ontwikkeling van een meer fundamentele benade¬ 
ring van toxicologische vraagstellingen. Een eerste 
start is hiermee weliswaar gemaakt maar de/r 
zaak dient in de toekomst goede aandacht te krij¬ 
gen. 

In 1987 heeft een wisseling in de ionium van 
het adviescentrum plaatsgevonden: met ingang 
van I mei werd drs.Van der Heijden benoemd tot 
scctordircctcur in Hoofdsector II en tot hoofd van 
het laboratorium voor Toxicologie. Per dezelfde 
datum werd mw.drs.A.G.A.C.Knaap. die daarvóór 
hooi tl was van het laboratorium voor Carcino-
genese en Mutagcncsc. benoemd tot hoofd ACT. 
Met ingang van I november is drsJ.H.C'amon van 
het laboratorium voor Ecotrxicologic. Milieucnc-
mic en Drinkwater overgekomen taar ACT. het¬ 
geen vooral een versterking t.a.v. milieuhygiëni¬ 
sche advisering betekent. 

International,' samenwerking 

De ontwikkeling van de internationale samenwer¬ 
king heeft zich in 19X7 eocd doorgezet. Fr is gepar¬ 
ticipeerd in vele WHO- en EG-werkgroepen, waar¬ 
van niet name genoemd kunnen worden de WHO 
Working Group on Air Quality Guidelines. FAO/-
WIK) Joint Meeting on Pesticide Residues, de 
Cofkx Alimcniarius on Pesticides Residues. UK'S. 
IRPTC. EG/WC Pesticides. F.G/WC' Food. FXÏ/-
WC' Feed en F.G/WC Cosmctoiogy. Zo werd voor 

de CoJcx vergaderd over de wereldwijde harmon¬ 
isatie vaii residu-toleranties en de aanvaardbaar¬ 
heid van *vsirijdingsmiddclenresiducn in voedings¬ 
middelen iii". toxicologisch oogpunt, waarbij het 
grootste probleem ligt in een reële schattin!: van de 
dagelijkse opname. 

In de EG/WC Pcsiicidcs is o.a. gesproken 
over de carcinogcnc effecten van alachloor. Bij de¬ 
ze laatste stof kwam men, evenals hel RIVM des¬ 
tijds, tot de conclusie dat de stof weliswaar carci¬ 
nogeen is voor de rat maar dat dit wegens een af¬ 
wijkend metabolisme waarschijnlijk geen risico 
betekent voor de mens. 

Voor de EG/WC Food werd een diepgaande 
evaluatie gemaakt van de toxicologische aspecten 
van aspartaam, terwijl voor de Working Group 
Packaging Materials van deze commissie een 
groot aantal adviesrapporten werd gemaakt (zie 
hiervoor het bij dit verslag geleverde produktic-
overzicht). 

Helaas moesten door gebrek aan capaciteit 
de bijdragen aan IPCS en IRPTC worden beperkt. 
Niettemin werden documenten afgeleverd over n-
propanol en propanol-2 en is het werk aan acro-
Icïnc in een ver gevorderd stadium gekomen. 

Nationale activiteiten 

De werkzaamheden voor de Milieu-inspecties zijn 
in 1987 weer verder toegenomen. Er vierden tus¬ 
sentijds vele adviezen uitgebracht en voor een aan¬ 
tal incidenten werden uitgebreide toxicologische 
evaluaties opgesteld. Zo werd in opdracht van de 
regionale Inspectie Zuid-Holland een toxicologi¬ 
sche evaluatie gemaakt in het kader van hot onder¬ 
zoek naar het voorkomen van polychloordihenzo-
dioxinvS en polychloordibcnzofurancn in enkele 
grondmonsters uit de omgeving van Maassluis. 
Ten behoeve van de regionale Inspectie Noord-
Brâ am werd meegewerkt aan het rapport Indus¬ 
triële uitworp te Oss (m.b.t. hel bedrijf Diosynth) 
en aan latere persconferenties deelgenomen. Een 
andere belangrijke bijdrage was de in opdracht 
van de regionale inspecteur Milieuhygiëne voor 
Groningen, Friesland en Drenthe opgestelde toxico¬ 
logische evaluatie ten behoeve van het RIVM-rap-
port "Risico voor het aquatischc milieu en voor de 
mens ten gevolge van ftalaaivcrontrcinigin.ei'n rond 
Scado-icrrcinen te Schooncbcck" en ook i.b.v. de 
opstelling van hel rapport (i.s.m. EMD) "F.valuatic 
van de mogelijke effecten op aqualische ecosyste¬ 
men van cen aantal bestrijdingsmiddelen en ver¬ 
wante verbindingen aangetoond in Nederlandse op-
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pcrvlaktcwatcren". 
Voor de Coördinatie Commissie voor de Me¬ 

tingen van Radioactiviteit en Xcnobtotischc Stoffen 
(CCRX) zijn door ACT bijdragen geleverd aan het 
CCRX-jaarvcrslag 1986, het rapport "Betekenis 
van de Sandoz-calamitcii voor de bewaking van de 
kwaliteit van de Rijn" en het evaluatie-rapport 
"Stikstof- en stikstofverbindingen". 

Een belangrijke uitbreiding van de nationale 
activiteiten in 1987 betrof allereerst het ACT-pro-
jeet Toxicologische en Milieuhygiënische Advise¬ 
ring in het kader van de diergcnccsmiddclcnwct. 
Met de inwerkingtreding van deze wet in 1987 
dient niet alleen een zeer groot aantal oude midde¬ 
len binnen enkele jaren beoordeeld te zijn maar 
moeten ook alle nieuwe middelen binnen een be¬ 
perkt aantal weken beoordeeld worden. Het laat 
zich nu echter al aanzien dat de wettelijk vastge¬ 
stelde termijnen voor alle beoordelende overheids¬ 
instanties te kort zullen zijn; dit werd overigens al 
vanaf de eerste voorbereidingen geconstateerd. 
Volgens de opzet van de wet dient de toxicologi¬ 
sche beoordeling in samenwerking tussen het 
RIVM en het RIKILT plaats te vinden. Voor het 
goede verloop hiervan alsmede t.b.v. de noodzake¬ 
lijk beschikbare toxicologische gegevens en de 
interpretatie daarvan zijn vele besprekingen ge¬ 
voerd in het RIVM (ACT, TOX, FAL en BFT) en 
met het RIK!LT. Internationale afstemming vindt 
plaats met het BGA in Berlijn. Daarnaast is er met 
het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen over¬ 
leg gaande over de mogelijkheden tot automatise¬ 
ring. 

Een ander belangrijk nieuw ACT-projeci 
betreft het project Toxicologische en Milieuhygiëni¬ 
sche Advisering in het kader van de Bestrijdings¬ 
middelenwet; Inhaalmanoeuvre oude bestrijdings¬ 
middelen. Het ACT heeft van DGM/SR opdracht 
gekregen in een tijdsbestek van twee jaar samen¬ 
vattingen en evaluaties op te stellen van ca. 150 
stoffen. Het gaat hier om de milieuhygiënische be¬ 
oordeling van oude bestrijdingsmiddelen waarvan 
de dossiers in de afgelopen 5 jaar bij de aanpas¬ 
sing van de Bestrijdingsmiddelenwet zijn aange¬ 
vuld met gegevens ten aanzien van cffecicn en 
gedrag van stoffen in het milieu. De keuze van 
deze stoffen is in nauw overleg mei DGM/SR 
(drJ.A.van Haastcrcn) en mcl de Steun j*rocp M 
van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen 
(CTB) tot stand gekomen. 

De werkzaamheden ten behoeve van de Wet 
milieugevaarlijke stoffen zijn dit jaar verder uitge¬ 
breid. Met gaal hier om een consistente en conse¬ 
quente risicobeoordeling van nieuw in Nederland 
en de F-uropcsc Gemeenschap op de markt ge¬ 

brachte chemicaliën. In het kader van hel ACT-
project Toxicologische en Milieuhygiënische Advi¬ 
sering t.b.v. de Wet milieugevaarlijke sloffen is het 
aantal te beoordelen nieuwe stoffen dit jaar aan¬ 
zienlijk toegenomen. Werden er in 1936 80 nieuwe 
stoffen aangemeld, in 1987 waren dit er, samen 
met belangrijke aanvullingen op reeds eerder ge¬ 
dane meldingen, ca. 140. Het raamproject Beoorde¬ 
lingssysteem Nieuwe Stoffen coördineert een aan¬ 
tal deelprojecten waarin gewerkt wordt aan een 
geautomatiseerde risicobeoordeling in drie fasen 
binnen de wettelijk gestelde termijn van 45 dagen, 
t.w. een worst case benadering, een multicomparti-
mcntalc benadering en een specifieke comparti-
mentsbenadcring. Gezien de voortgang van dit pro¬ 
ject in de afgelopen jaren is een strakkere begelei¬ 
ding dan tot nu toe noodzakelijk gebleken. Binnen 
het deelproject "Niveau 0 beoordeling" is de opzet 
van fase 1 en 2 nagenoeg afgerond. De laatste 
hand wordt gelegd aan het 2c concept van het rap¬ 
port: "Risicobeoordeling van Nieuwe Stoffen I: pro-
duktic- of marktvolumc tussen 1 en 100 ton/jaar". 
De automatisering van de noodzakelijke "bouw¬ 
stenen" t.b.v. de beoordeling op niveau 0, fase 1 en 
2 is ver gevorderd en zal begin 1988 zijn afgerond. 
Met ingang van 1 mei is mw.ir.CJ.Roghair van 
DGM/SR, die de DGM-projcctcoördinator voor dit 
project is, bij ACT gedetacheerd en levert zij een 
directe bijdrage aan genoemde projecten. Deze 
detachering zal tenminste tot eind 1988 voortduren. 

Daarnaast zijn er in nationaal verband in het 
kader van verdere ACT-adviscringsprojectcn, o.a. 
l.b.v. de Commissie Toelating Bestrijdingsmidde¬ 
len, veel adviesrapporten uitgebracht t.b.v. vaste 
commissies en werkgroepen. Voor een volledig 
overzicht moge verwezen worde i naar het produk-
tic-overzicht. 

In het kader van het project Basisdocumenten 
II kwamen de definitieve rapporten (cffeclcndelcn) 
gereed van asbest, HCH, nitraat en tolueen; in het 
kader van het project Basisdocumenten III de 
definitieve rapporten (cffcctcndclcn) van ozon, ko¬ 
per en fluoridcn. Ten behoeve van dil laatste pro¬ 
ject werd, vooruitlopend op de dcfiniiicvc op¬ 
dracht, gestart met het cffcctcndccl voor het rap¬ 
port over polycyclische aromatische koolwaterstof¬ 
fen. Daarnaast werd voor hel project Basisdocu¬ 
menten IV een scopingsYnjccnkomsl bijgewoond 
over chroom. 

In het kader van project Classificatie BCW 
wcrtl een on line lilcratuurrcchcrchc uitgevoerd 
i.v.m. het "updaten" van liicraluursamcnvaiiingcn 
van een aantal prioritaire sloffen. Op basis van de 
evaluatie van de mutagcniicit/carcinogenilcit en 
stabiliteit in water, kon voor een tiental sloffen cen 
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voorstel gedaan worden voor classificatie, geba¬ 
seerd op het BCW-schema. 

In samenwerking met het laboratorium voor 
Ecotoxicologic, Milieuchemie en Drinkwater werd 
een aanvang gemaakt met het verzamelen en eva¬ 
lueren van carcinogeniteitsstudies met vissen. De¬ 
ze Iheratuurrechcrchc wordt uitgevoerd a!s basis 
voor te starten laboratoriumonderzoek waarbij de 
bruikbaarheid van vissen ter bepaling van de moge¬ 
lijke carcinogene eigenschappen van chemische 
verbindingen zal worden nagegaan. 

Voor een uniforme toxicologische beoordeling 
van bestrijdingsmiddelen is door ACT, ten behoe¬ 
ve van de werkgroepen van de Commissie Toela¬ 
ting Bestrijdingsmiddelen, een overzicht opgesteld 
van "Richtlijnen toxicologisch onderzoek bestrij¬ 
dingsmiddelen". Deze richtlijnen vormen een ver¬ 
dere dctaill.ring van de toelichting bij het aan¬ 
vraagformulier voor bestrijdingsmiddelen en geven 
de onderzoekspakketten aan per toepassingsge¬ 
bied. De richtlijnen gelden in principe voor elke 
aanvraag ten behoeve van een toxicologische en 
milieuhygiënische evaluatie van een stof of middel. 
Ze vormen de wetenschappelijke basis voor een 
verder beleid. De richtlijnen zijn tot stand gekomen 
in samenwerking met DGA, HIL en DGM, reeds 
besproken in de werkgroepen en nu aan de CTB 
voorgelegd. Het is de bedoeling daarna cen defini¬ 
tief rapport uit te brengen en met de diverse 
branche-organisaties in overleg te treden. 

Automatisering 

In 1987 kon de inhoud van de ACT-TOXBANK 
aanzienlijk uitgebreid worden. Het jaar kon afge¬ 
sloten worden met ca. 500 samenvattingen van 
stoffen. Daarbij is het aantal aansluitingen op hel 
/•ewïeva/-bcstand van TOXBANK voor bclcidsin-
stanties uitgebreid. Naast de reeds voor DGM ge¬ 
realiseerde aansluiting kregen nu ook DGA en 
HIL toegang. Ook werd een toegang gerealiseerd 
voor het IHE te Brussel en, in verband met de 
samcnweiking in het kader van de Dicrgcnccsmid-
dclcnwct, voor het RIKILT. Er is ook overleg 
gaande met het NV IC. Voor de belangrijke auto¬ 
matiseringsprojecten die nog bij ACT uil te voeren 
zijn kan, in samenwerking met het NVIC, in 1988 
cen auomaliscringsdcskundigc worden aangetrok¬ 
ken die voor beide centra voor 50% in dienst zal 
komen. 

Kwaliteitsverbetering 

In 1987 is binnen hel Adviescentrum Toxicologie 

een kwalitcitsgrocp Adviesrapporten gestart die, 
dank zij een hoog tempo van vergaderen, ook dat 
jaar nog haar werkzaamheden kon afronden en in 
een rapport vastleggen. De kwaliteitsgroep is te 
werk gegaan volgens de "Handleiding Kwaliteits-
groepen" van de Holland Consulting Group en 
heeft daarnaast via een enquête cen aantal gebrui¬ 
kers gepolst over de bruikbaarheid, overzichtelijk¬ 
heid en tijdigheid van de adviesrapporten. Enkele 
aspecten uit het eerder genoemde rapport hebben 
reeds geleid tot verandering/aanpassing van de 
werkzaamheden. 

Overzicht van in 1987 opgestelde toxicologische 
samenvattingen en evaluaties 

t.b.v. Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen: 
atrazin 
benfuracarb 
blauwzuur 
bromoxynil 
chloo.'fenylide 
chloorpyrifos 
desmethryn 
dicnochloor 
difenzoquat 
dinoscb 
Dowicil 100 
evaluatie bcgassingsmiddclcn 
flubenzimine 
flucofuron 
fosforwaterstof 
hcxaconazool 
HHP 
ioxynil 
IPBC 
Irgarol 1051 
isoproturon 
isoxaben 
methylbromide 
metobromuron 
nuarimol 
ofuracc 
quizalofop-cthyl 
sulcofuron 
TCMTB 
tcflubcn/.uron 
triiillaat 

t.b.v. Adviescommissie Warenwet: 
cthoxycarbonylmcthanc phosphonic acid, di 
p-cthylclhoxybcnzoaat 
Tinuvin 234 
Ucarsil PA-1 
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t.b.v. Bureau Milieugevaarlijke Stoffen: 
128719 
ACC-ether 
AdineBBH44 
ADINECP31 
Agip SR 1000 
AMCIDIS 
AP-5 
Azylacid-potassiumsalt 
Bleu Disperse 361 
Bleu Reactif 232 
BKI 
Brun Reactif 45 
479-1350 C 
Caprifolate 
Cartasol Yellow M-GL conc. 
CF-51 
Chimassorb 966 
Cl Reactive Blue 222 
Cl Reactive Blue 225 
Cl Direct Blue 273 
CM 23-376 
CrossI inker CX-10000 
Cuirallol 
Cyclohexadecenone 
gamma-DAMASCONE 
DGEMH 
Dcsbimid 
Dilasoft RS, substance active 
Direct Blue 293 
Dow Corning NS 
BPD 
DPX-L5296 
DVP410 
DVP414 
EA-2056 
ERP390 
O-cthylhydroxylamine 
Fabut 
Fabut zout 
F1C 30/5 
FIXAL 
Giallo Cartasol K-3GL Conc. 
S(+)-Glycidollolysaat 
Green 100 
H6572 
Hcliantraal 
HiTilt 
HostaluxVP3481 
S(+)-Ibuprofen 
IJBK-286-Li 
IJR-016 
Indac 
R,S-Indyl 
R.Inclyl 

IPIBDMS 
lrgacure 907 
'rgacor 252 
irganoxl299 
Irganox 1520 
Irgapcrm 2876 
Irgazin DPP Rood BO 
IVA 
IVAX 
Jaune Cartasol 5FG Conc. 
Jaune Foron RD-4GRL 
Jaunc Pcrgascript RZ 3386 
Kc 1951 
Kleur 6 
Kodak 434973 
L530O 
Lead(II)methancsulfonate 
Londax DPX F-5384 
LRG 1531 
LRG 1547 
LumiluxRRotCD316 
LupragenVP9159 
Magme 100 Monomer 
Magme 200 Monomer 
Mefranal 
2(+)-mcthylbutanal oxim 
Mittcl T 
Mon 4660 
Noir Corse Sanodal H-3LW Conc. 
NOREI 
OA8523 
Organe Reactif 110 
P-007 
Pergascript Yellow R2 3386 
Pcrsaeurcxyiididphcnctidid 
PG85 
PMC D-532 
Prosulfocarb 
PSX 925 
QQ 
Reactive Blue FC 15 353 
Reaktiv Brillantrot F54 846 Fw 
Rcaktivmarincblau 4058 
Rouge Reactif 228 
Saucrebraun 6230 
Silicone Hardcoat 
Siloxal 
TCTPN 
THCPP 
THR-1 
Tilcom IA 10 
Tin(II)mcthancsulfonatc 
Tinuvin 171 
TINUVIN 1130 
Turquoise Cartasol K-ZBL Base 
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Turquoise Cartasol K-ZBLConc. 
U 96649 
UltrapckKR4175 
Vinarel 
Violiff 
X4261 
XRD 473 
XRD 473 Aniline 
Y726 
Z3 
Z4 

t.b.v. Bureau Registratie Diergeneesmiddelen: 
Ronaxan tabletten 1004633 
Ronaxan tabletten 20 4637 
Fcedmix 40/100 NL6756 
FeedmixOFNL2721 
FurazolidineNL1387 
Oxytetracycline HC1 NL1271 

t.b.v. V :evocrderoverlegorgaan: 
Virginiamycine 

t.b.v.WVC: 
aspartaam (HIL) 
diclhylhydroxylaminc (HIL) 
l-octeen(HIL) 
mcthyltestosteron (VHI) 
mcdroxyprogcstostcronc acetate (VHI) 
nortcstosteron (VHI) 

t.b.v. VROM: 
fluor (t.b.v. concept AMvB) (DGMH) 
asbest (effectendcel, Basisdocumenten II) 
(DGMH) 
HCH (effectendcel, Basisdocumenten II) 
(DGMH) 
nitraat (cffcctcndccl, Basisdocumenten II) 
(DGMH) 
tolueen (effectendcel, Basisdocumenten II) 
(OGMH) 
fluoridcn (cffcclendecl, Basisdocumenten II) 
(DGMH) 
koper (effectendcel, Basisdocumenten III) 
(DGMH) 
o/on (cffcctcndccl Basisdocumenten III) 
(DGMH) 
AAgrunol Groningen, risicocvaluatic 
stofzuigerzakonderzock (HIM) 
cmissic-ecotcchnick (HIM) 
Gccrtruidcnbcrg (HIM) 
Huizen, BN Internationaal, uitworp PVC-ver¬ 
werkend bedrijf (HIM) 
Maassluis, PCDF's en PCDD's in grond (HIM) 
Nederlands oppervlaktewater, effecten van 

bestrijdingsmiddelen op aquatische ecosyste¬ 
men (HIM) 
Nijmegen, bodemverontreiniging met kwik 
(HIM) 
Oss, industriële uitworp Diosynth (HIM) 
Schooncbcek, ftalaatverontreinigingcn rond 
Scado-terreinen (HIM) 
Twente, PCDF's en PCDD's in grond (HIM) 
Rijn, bewaking kwaliteit n.a.v. Sandox-
calamiteit (CCRX) 

t.b.v. RIVM: 
Arildone 

t.b.v. EG/WCCosmetologie: 
Omadine MDS 
dichloormethaan 

t.b.v. EG/WCFood: 
aspartaam 
butylbcnzylphthalate 
butylphthalylbutylglycolate 
diisodecylphthalate 
diisonoyladipate 
dimethylcyclohexylphthalate 
di-n-octyltin-S,S'-bis(isoctylthiglycolatc) 
methylphthalylethylglycolate 
mono-n-octyltin-S,S'-bis(isooctylthioglycolate) 
nitraat 
nitrosamincn in rubber spenen 
1 -octecn 
m-phenylene diamine 
Stcvioside 
tris-(nonylphenyl)phosphitc 
vinylidccnfluoridc 

t.b.v. EG/WCFecd: 
avilamycinc 
Salinomycinc 
Maduramycin Ammonium 

t.b.v. WHO/JMPR: 
propiconazol 
dimclhoaat 
chinomethoaat 
thiram 

t.b.v. WHO/IRPTC/IPCS: 
propanol-2/EHC (Environmental Health Crite¬ 
ria) 
propanol-2/HSG (Health and Safety Guide) 
piopanol-2/DP (Data Profile) 
n-propanol/EHC 
n-propanol/HSG 
fcnol/HSG 
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t.b.v. diverse organisaties: malathion 
azinfos-mcthyl (Hoogheemraadschap Delfland) 
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Organogram 

Hoofddirecteur: dr.ir.B.CJ.Zorteman 
Directeur Bodem- en Wateronderzoek: ir.Tj.IlofVer 
Directeur Luchl-, Stralings- en Arvabloflenonderzoek: dr.ir.TSchneider 

Projectbegeleiding 
lr.TJ.Hofker 3 Inspcctieonderzoek en 

Milieu-ongevalkndienst 1 
Bodem- »n Grondwater-
onderzoek 
lr.N.D.nn Eimoad 

Organisch-analytische 
Chemie 
dr.IM.ran 'I Klooslcr 

Anorganische Chemie 
drj\.W.Foixb 

Luchtonderzoek 
dr.B.M«n AlM 

Stralingsonderzoek 

Afvalstoffen en Emissies 
lr.F.Langrw«|t 

Centrale Ingang 
Milieu-informatie 
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HOOFDSECTOR III: CHEMIE EN FYSICA 

BEHEERSVERSLAG HOOFDSECTOR-DIRECTIE 

B.CJ.Zoeteman 

Personeel en organisatie 

IrN.D.van Egmond, voorheen hoofd van het la¬ 
boratorium voor Luchtondcrzock (LLO), werd 
benoemd tot hoofd van het laboratorium voor 
Bodem- en Grondwateronderzock. In zijn plaats 
werd dr.R.M.van Aalst benoemd tot hoofd LLO. 
Tot plaatsvervangend hoofd van het laboratorium 
voor Afvalstoffen en Emissies is benoemd ir.L. 
Hordijk. Ir.Th.OIsthoom werd benoemd tot hoofd 
van het centrum voor Integrale Milieumodellering 
i.o. dat in 1987 is ingesteld als opstap ter verster¬ 
king van het MILMAN (milieumanagement-infor-
matiesystcem). Dit centrum - waarover reeds in 
het vorige jaarverslag werd bericht - is bij uitstek 
de belichaming van de interface-laken, tussen 
onderzoek en departement, waarvoor de hoofdsec¬ 
tor zich gesteld ziet. 

Bij de evaluatie van het overheidsoptreden na 
het nucleaire ongeval ter Tsjemobyl zijn, in het 
CCRX-rapport (okt. '86) en in het rapport van 
Berenschot B.V. (sept. '86), aanbevelingen gedaan 
ter verbetering van de kernongevallen-bestrijding 
in Nederland. Als gevolg hiervan is het RIVM be¬ 
last met het opzetten van een landelijk signale¬ 
ringsmeetnet voor radioactiviteit, de verbetering en 
uitbreiding van de beschikbare capaciteit aan mcet-
wagens en, voorts, met het inrichten van een cen¬ 
trum voor informatie, documentatie en gegevens¬ 
verwerking. Hiertoe werden aan het RIVM veer¬ 
tien formatieplaatsen toegewezen. Aldus kon 
enerzijds een formalisering worden bewerkstelligd 
van de al eerder gemelde overneming van ITAL-
medewerkers door het RIVM en anderzijds kon de 
sterkte van het laboratorium voor Stralingsonder-
zoek met zes plaatsen worden vergroot. Inmiddels 
is aangevangen met een definitie-studie voor het 
beoogde informatiecentrum en met de voorberei¬ 
ding van de installatie van het meetnet. 

Produktiviteil 

Op 20 maart 1987 werd het gemoderniseerde 
luchtmeetnet officieel in gebruik gesteld door minis¬ 
ter Nijpels, die de openingshandeling via een straal¬ 
verbinding vanuit Brussel verrichtte. In samen¬ 
werking met het Instituut voor Bodemvruchtbaar¬ 

heid te Haren is een begin gemaakt met de inge¬ 
bruikneming van een bodemkwaliteitsmeetnet. 

Voor het verzuringsonderzoek, dat in het ka¬ 
der van het additionele programma in eerste fase 
werd afgerond, is een tweede fase opgedragen 
voor de komende drie jaar. 

In de tweede helft van het jaar ontving het 
RIVM van het DGM de opdracht om een milieu¬ 
verkenning voor het NMP op te stellen dat toe¬ 
komstscenario's voor milieukwaliteit tot het jaar 
2010 en later beschrijft. 

Met betrekking tot de opstelling van basisdo¬ 
cumenten is 1987 een produklief jaar geweest. Op 
basis van de resultaten van een tweetal in 1986 
gehouden workshops werden wijzigingen aange¬ 
bracht in de procedures en in het projectmanage¬ 
ment. Zoals blijkt uit figuur 1 bedroeg voor cri ter ia-
documenten II (1984) de gemiddelde doorlooptijd 
bijna 24 maanden. Voor resp. de basisdocumenten 
I (1985), II (1986) en III (1987) is de gemiddelde 
doorlooptijd resp. 26, 20 en 11 maanden. Het blijkt 
dus in beginsel mogelijk te zijn om de basisdocu-

Figuur 1 

Doorlooptijd van criteria- en basisdocumenten 
sedert 1984 

Ui 
3 S ï ° S ? J S ? 5 

nndoeumen'pni i Basisdocumenten I I I i 

Basisdocumenten I Basisdocumenten UI 
(1985) (1987) 
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Figuur 2 

Produktie van RIVM-milieu-onderzoeksrapporten 
per kwartaal 

mcntcn binnen ccn strak tijdschema met een loop¬ 
tijd van 12 maanden af te leveren. Niettemin kun¬ 
nen nieuwe prioriteitsstellingen (bij de opdrachtge¬ 
vers) soms tot extra vertragingen leiden. 

Onder verwijzing naar figuur 2 kan worden 
geconcludeerd dat in de periode 1984-1987 het 
aantal per kwartaal geproduceerde milieu-onder¬ 
zoeksrapporten van hoofdsector III is verdubbeld. 
Een stijgende tendens doet zich ook voor t.a.v. het 
aantal per kwartaal verschenen milicu-ondcrzocks-
publikatics (fig. 3). 

Figuur 3 

Produktie van RlVM-milieu-onderzoekspubli-
katies per kwartaal 

Kwaliteitsverbetering 

Reeds sedert enkele jaren wordt vanuit hoofdsec¬ 
tor III bijzondere aandacht besteed aan kwaliteits¬ 
verbetering in het RIVM. Voor het milicu-onder-
zock is speciaal gewerkt aan verhoging van de pro-
duktiviteit en beheersing van de werkplanning. Dit 
laatste vindt plaats door, o.m., de invoering van 
mijlpalenplanning per project op kwartaalbasis en 

ook door de inzet van kwaliteitsgroepen per labora¬ 
torium voor het opsporen en aanpakken van oorza¬ 
ken van vertragingen in de planningsrcalisatic. 

Elders in dit jaarverslag wordt in een afzon¬ 
derlijke mededeling nader gerapporteerd over de 
werkwijze bij en de resultaten van het in gang 
gezette proces van kwaliteitsverbetering in het 
RIVM. 

• 

Bureau Projectbegeleiding (BPB) 
ïj.Hofker 

Het bureau Projectbegeleiding behandelt ccn aan¬ 
tal integrale milicu-ondcrzocksprogramma's rond 

de centrale thema's van het milieubeleid. In enkele 
gevallen ligt de algemene coördinatie daarvoor bij 
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één van de directeuren van de hoofdsector Che¬ 
mie en Fysica. Bij de uitvoering van de program¬ 
ma's zijn, behalve laboratoria van het RIVM 
(hoofdsector III, II), veelal diverse andere onder¬ 
zoeksinstellingen betrokken. Naast de coördineren¬ 
de taak heeft de programmaleider uit het BPB ook 
de taak om de bijdragen te integreren. 

Het BPB is per definitie een kleine groep. 
Voor de uitvoering van de opgedragen taken was 
het daardoor nodig om in het afgelopen jaar op ad 
hoc basis tijdelijke versterking in te roepen. De 
vraag in hoeverre de integrerende taak van het 
&PB in toenemende mate vanuit de laboratoria kan 
worden vervuld vormt thans cen punt van dis¬ 
cussie. Het voortbestaan van het bureau in zijn hui¬ 
dige vorm hangt daarmee ten nauwste samen. 

Verzuring 

Medio 1985 is het Vcrzuringsondcrzock in Neder¬ 
land als een gecoördineerd programma gestart. De 
algehele projectleiding daarvoor berust bij de direc¬ 
teur Lucht-, Straling- en Afvalstoffenondcrzock 
van het RIVM, dr.ir.T.Schncidcr. Het secretariaat 
berust bij ir.A.H.M.Brcsscr (BPB). Het programma 
kreeg cen looptijd van drie jaar. De eindrapportage 
zal in 1988 plaatsvinden. 

Naar aanleiding van een vraag uit de Tweede 
Kamer om een tussentijdse evaluatie van het vcr-
zuringsbclcid, is ook aan de projectleider gevraagd 
om een tussentijdse evaluatie van het onderzoek. 
Dit heeft in 1987 een aanzienlijke exa-a inspanning 
gevergd. De rapportage (rapport nr 00-04 uit het 
Vcr/.uringsondcrzock) was volgens afspraak ge¬ 
reed in september. Door afstemmingsoverleg tus¬ 
sen de betrokken ministeries is het rapport pas 
eind 1987 verschenen als bijlage bij de beleidsno¬ 
titie aan de Tweede Kamer. De voornaamste con¬ 
clusies uit de evaluatie zijn: 
- de depositie van voor verzuring belangrijke stof¬ 

fen is in totaal de afgelopen jaren gedaald (met 
ca. 20%), voornamelijk door cen daling van de 
zwavcldcpositic 

- de depositie is nog steeds aanzienlijk hoger dan 
de voorlopige dcposilicdoclstclling uil het IMP 
(gemiddeld ca. 2 x zo hoog) 

- met het huidige beleid in Europa en, dichter bij 
huis, in Nederland zal de voorlopige depositie-
doelstelling niet worden gehaald 

- de voorlopige dcposilicdoclstclling voor zure ver¬ 
bindingen is enigszins aan de hoge kant gezien 
de kwetsbaarheid van belangrijk geachte ecosys¬ 
temen 

- de veronderstelling dat een belangrijk gedeelte 
van de stikstofdepositic niet bepalend zou zijn 

voor de effecten op vegetaties, wordt door de re¬ 
sultaten uit het onderzoek tegengesproken; stik¬ 
stofverbindingen blijken voor cen belangrijk deel 
bij te dragen aan de effecten van atmosferische 
depositie op natuurlijke vegetaties. 

Mede op basis van de resultaten uit deze eer¬ 
ste fase van het Vcrzuringsondcrzoek heeft de 
stuurgroep besloten om een tweede fase van het 
onderzoek op te dragen. Hoewel nog niet alle 
formaliteiten aan het einde van het jaar waren 
opgelost, was de voorbereiding voor deze tweede 
fase toch al zover gevorderd dat met diverse 
onderzoeksinstellingen overeenstemming was be¬ 
reikt over de inhoud van de projecten en de bud¬ 
getten. Het tw^ede-faseprogramma is van een iets 
kleinere omvang dan dat van de eerste fase maar 
meer geconcentreerd op de geïntegreerde mect-
lokatics en op de samenvoeging van onderzoeksre¬ 
sultaten in kwantitatieve zin (modellering van 
geïntegreerde systemen). 

Het derde Symposium Vcrzuringsondcrzock 
is, mede door de vorengenoemde acties, verscho¬ 
ven naar januari 1988. Voorafgaand aan het sym¬ 
posium is een internationale workshop gehouden 
over mycorrhiza's (samenlevingsvorm van wortels 
en schimmels) en een aparte bijeenkomst over de¬ 
positie en doorval. 

De Meeting of Acidification Research Co-ordi-
nators (MARC I), waarvoor het RIVM in 1986 het 
initiatief had genomen, heeft dit jaar voortzetting 
gevonden in een MARC II, gehouden te Lancas¬ 
ter. Ook hier bleek duidelijk de behoefte aan inter¬ 
nationaal contact op programmanivcau. MARC III 
zal waarschijnlijk in 1988 in Canada worden ge¬ 
houden. 

Het Systeemonderzoek Verzuring, dat onder 
leiding van het RIVM als een belangrijk onderdeel 
van het Vcrzuringsondcrzock wordt uitgevoerd, 
heeft in 1987 een belangrijke sprong voorwaarts 
gemaakt. De modellering van de keten van ver¬ 
oorzakers tot effecten is tot en met de depositie op 
delen van Nederland gereed. De eerste resultaten 
zijn in globale vorm reeds ingebracht in de tussen¬ 
tijdse evaluatie van het Vcrzuringsondcrzock. De 
cffcctmodcllcring vordert gestaag, maar ontbeert 
op enkele belangrijke punten voldoende basisken¬ 
nis over hel functioneren van ecosystemen. In de 
tweede fase van het Vcrzuringsondcrzock zal aan 
deze basis in kwantitatieve zin nuder aandacht 
worden geschonken. 

Basisdocumen ten 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is 1987 een 
produkticf jaar geweest. Extra mankracht werd 
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vrijgemaakt voor het terugdringen van de grote 
achterstand in het opleveren van de oude series 
criteria- en basisdocumenten. Deze inspanning re¬ 
sulteerde in het opleveren van twaalf documenten: 
fijn stof (criteriadocument), grof stof (voorstudie), 
benzeen, cadmium, dichloormcihaan, propylccn-
oxide, HCH, tolueen, asbest, nitraat, ozon en koper 
(basisdocumenten). Hiermee zijn de programma's 
criteria-documenten, basisdocumenten I en II afge¬ 
sloten, met uitzondering van de vertalingen in het 
engels. Hiermee werd een begin gemaakt voor 
ben/een, cadmium, propyleenoxide en dichloorme-
thaan. 

Door het maken van ondubbelzinnige afspra¬ 
ken met opdrachtgever, onderaannemers en belan¬ 
gengroepen, en ook door reorganisatie inzake de 
wijze van het opstellen van de documenten, werd 
aangetoond dat basisdocumenten met goede kwali¬ 
teit zonder noemenswaardige vertraging opgele¬ 
verd kunnen worden. Voorwaarde is echter dat de 
middelen (mankracht en geld) voorhanden zijn. 

Door het ontbreken van mankracht (krappe 
personeelsbezetting, reorganisatie, andere priori¬ 
teitsstellingen) werd de uitlooptijd van het basisdo¬ 
cument fluoridcn met circa een half jaar verlengd, 
terwijl door budgetaire problemen het basisdocu¬ 
ment PAK met 2,5 maand vertraagd is geraakt en 
het basisdocument ammoniak voor onbepaalde tijd 
werd uitgesteld. De zorg voor de handhaving van 
de gestelde voorwaarde verdient in de nanstc toe¬ 
komst dan ook meer aandacht. 

Vermesting 

Na een aarzelende start in 1986 heeft het Sys¬ 
teemonderzoek Vermesting in het verslagjaar aan¬ 
zienlijke impulsen gekregen. Het ontwikkelen van 
(een eerste versie van) een nationaal vermestings-
modcl door resources planning consultants was 
een belangrijke eerste stap. Het model is in decem¬ 
ber overgedragen aan het RIVM, alwaar hel 
verder zal worden beheerd, verfijnd en aangepast. 
Het kwam lot stand via een directe opdracht van 
DGM en een aanvullende opdracht van het RIVM 
(via het project Achtergronddocument NMP). De 
begeleidingscommissie bestond uit vertegenwoordi¬ 
gers van DGM, L&V, RWS en RIVM. 

Als onderdeel van een ruimere actie om tot 
integrale milicumodcllcring te komen, wordt thans 
een verbinding gelegd tussen het vcr/.urings- en 
hel vcrmcslingsmodcl. Daarnaast is vrij veel aan¬ 
dacht besteed aan het opstellen van vermestings-
secnario's. Het model en de invocrgcgcvcns zijn 
reeds zo ver, dat begin 1988 cen bijdrage kan wor¬ 

den geleverd aan het NMP c.q. Achtergronddocu¬ 
ment NMP. 

C02-proMcmalick I mondiale luchtverontreiniging 

De belangstelling vanuit de politiek voor de broei-
kasproblemaliek is in het verslagjaar verder toege¬ 
nomen. Het RIVM vervult samen met het KNMI 
een refcrentietaak voor het beleid. De inspannin¬ 
gen van ons instituut zijn daarbij vooral gericht op 
ondersteuning en uitwerking van de beleidsontwik¬ 
keling. 

Een groot deel van deze inspanningen is ge¬ 
richt geweest op de voorbereiding en uitvoering 
van de European Workshop on Interrelated Biocli-
matic and Land Use Changes, die in oktober in 
Noordwijk is gehouden. De conclusies daaruit zijn 
direct ingebracht in de conferentie van milieuminis¬ 
ters van EG en EFTA. 

Ingevolge een sterk extern gerichte taak 
draagt het RIVM actief bij aan de bevordering en 
ontwikkeling van onderzoek van de broeikaspro-
Ncmatick, vooral door de vorming van de werkge¬ 
meenschap CCh-problcmatiek, en de ontwikkeling 
van onderzoeksprojecten. De programmaraad van 
de werkgemeenschap COz-problematick is door 
ZWO aangewezen als dwarsverbandcommissie 
voor het stimuleringsprogramma, dat momenteel 
ca. 4 min. gulden subsidie omvat voor de periode 
tot en met 1991. Het secretariaat van het dagelijks 
bestuur berust bij dr.H.de Boois (BPB). 

Het eigen RlVM-ondcrzoek naar de broeikas-
problcmatick is geconcentreerd rond de ontwikke¬ 
ling van een model (IMAGE) waarmee de kwanti¬ 
tatieve samenhang van emissies, atmosferische 
processen en veranderingen in de mondiale bio¬ 
sfeer wordt beschreven. Het model is onder meer 
gedemonstreerd aan de vaste commissie voor 
milieubeheer van de Tweede Kamer 

Gebiedsstandaardisatie en milieuwaarden 

Bij de uitvoering van diverse kwantitatief getinte 
projecten, zoals de systeemonderzoeken Verzuring 
en Vermesting en het opstellen van het Achter¬ 
gronddocument voor het NMP, is de noodzaak 
naar voren gekomen om afspraken te maken over 
te hanteren gebiedsindelingen en milicuwaardcn. 
Aan het Centrum voor Milieukunde van de Rijks¬ 
universiteit te Leiden is een opdracht verstrekt 
voor het indelen van Nederland in milicubchccrgc-
bicden, dit op basis van ecologische grondslag ten 
behoeve van het nationale en/of gcbicdgcrichtc 
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milieubeleid (project Gcbiedsstandaardisatic). In¬ 
middels is een hiërarchisch systeem van gebiedsin¬ 
delingen - van cco-regio's tot cco-clcmcntcn - ont¬ 
worpen en nader uitgewerkt op hel niveau van 
eco-districtcn. Tevens wordt de gevoeligheid van 
de eco-districtcn op de thema's verzuring, vermes¬ 
ting, verspreiding en verdroging bepaald. Het on¬ 
derzoek wordt begeleid door een commissie met 
vertegenwoordigers van VROM (DGMH en RPD), 
L&V, V&W en RIVM. De voorlopige resultaten 
hebben bij de betrokken departementen veel weer¬ 
klank gevonden. 

De voorlopige resultaten zijn toegepast in het 
project Milieuwaarden, door confrontatie van de 
gevoeligheid van de gebieden met de huidige en 
verwachte toekomstige milieubelasting en met de 
milieukwaliteitscisen vanuit diverse maatschappe¬ 
lijke functies. In aansluiting hierop wordt getracht 
tot een selectie van organismen te komen die indi¬ 
catief zijn voor een goede milieukwaliteit in relatie 
tot de gevoeligheid van gebieden voor verschil¬ 
lende vormen van milieubelasting en maatschappe¬ 
lijke functies. De organismen fungeren in deze be¬ 
schouwing niet alleen als indicatoren maar ook als 
doelen voor de milieukwaliteit. 

Van beide projecten zullen de eerste toepas¬ 
singen worden opgenomen in het Achtergronddo¬ 
cument NMP. 

Centrum voor Integrale Milieumodellering (CMM) 
T.N.OIslhoom 

Integrale milicumodcllcring (ook geïntegreerde 
milieumodellering genoemd) heeft tot doel een zo 
breed mogelijk deel van de milieuproblematiek in 
een modelsysteem onder te brengen en de mod-
clinspanningcn binnen de afzonderlijke comparti-
mcnlslaboratoria samen te voegen tot een overkoe¬ 
pelend systeem. 

Het idee is dat geen van de compartimcntsla-
boratoria op zichzelf afdoende antwoorden kan 
geven op de huidige complexe milicuvragen die 
multicompartimcniccl en multidisciplinair van aard 
zijn. De brokstukken voor het modelleren van 
zulke vraagstukken zijn in het afgelopen decenni¬ 
um tot ontwikkeling gebracht. Het gaat er nu om 
door integratie de vereiste meerwaarde te creëren. 

Om een begin te kunnen maken met integrale 
milicumodcllcring is vooralsnog voor een beschei¬ 
den definitie gekozen. Een integraal milicumodcl is 
een model dat de gehele causalitciiskcicn (vcr-
ontreinigingsketen) omvat. Een vcrzuringsmodcl 
dat uitgaat van maatschappelijke activiteiten en 
dat een reeks effecten als resultaat levert voldoet 
hieraan, evenals een vcrmcstingsmodcl of cen ver-

spreidingsmodci voor een of meer specifieke 
milieugevaarlijke stoffen dat de causalitcitskctcn in 
zijn geheel beschrijft. 

Vanwege de synergie van effecten en maat¬ 
regelen wordt een aanzienlijke meerwaarde ver¬ 
wacht wanneer in een latere fase deze afzonderli¬ 
jke integrale modellen tot één geheel zullen sa¬ 
mensmelten. De integrale modellering heeft tot 
taak de genoemde modellen met het oog op dit 
doel te structureren en de integratie van de mo¬ 
dellen ook daadwerkelijk tot stand te brengen. 

Venuringsmodel 
In februari is de geïntegreerde milicumodcllering 
daadwerkelijk van start gegaan met de constructie 
van een prototype van het Systcemmodcl Verzu¬ 
ring ten behoeve van het Additioneel Verzuringson-
derzoek. Vier medewerkers werden hiertoe ge¬ 
durende twee maanden bijeen geplaatst, hetgeen 
begin april resulteerde in genoemd prototype. In 
augustus vond een uitbreiding plaats om de resul¬ 
taten in de vorm van kaarten te kunnen presen¬ 
teren. Eind augustus werd te Leidschcndam een 
presentatie gegeven voor de minister van VROM 
en de leiding van DGM. 

Gezien het feit dat een belangrijk deel van de 
informatie die uiteindelijk in het vcrzuringsmodcl 
moet worden opgenomen begin 1988 beschikbaar 
komt, zal het model medio 1988 gereed kunnen zijn. 

Vermestingsmodel 
Het RIVM heeft een uitgebreid vcrmcstingsmodcl 
in beheer gekregen, dat in opdracht van het DGM 
door het bureau RPC is vervaardigd. Dit model is 
in opdracht van het RIVM door RPC uitgebreid; 
het zal worden geïmplementeerd en vervolgens 
worden geïntegreerd met het vcrzuringsmodcl. 

Walermodel 
Aan het Waterloopkundig Laboratorium is opgedra¬ 
gen een verzameling overdrachtsmatrices te gene¬ 
reren voor de Noordzee en het zoete oppervlakte-
watersysteem, zodanig dat hiermee een efficiënt 
walerkwalitcitsmodcl kan worden gemaakt dat 
een rol kan spelen in het kader van de geïn¬ 
tegreerde modellering. Deze matrices komen begin 
1988 ter beschikking. Hicma zal hiermee een 
source-receptor-modcl van het zoete oppervlakte¬ 
water en de Noordzee worden gemaakt. Aan 
Rijkswaterstaat is verzocht dit model na voltooiing 
door het Waterloopkundig Laboratorium op plausi¬ 
biliteit te doen toetsen. 

Samenwerking 
Aanvankelijk is gekozen voor een aanpak die zou 
resulteren in geïntegreerde modellen die interactief 
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zouden kunnen worden bediend. Om deze doel¬ 
stelling te kunnen realiseren is het model op één 
machine geïmplementeerd. Bovendien zouden al¬ 
teen essentiële relaties worden opgenomen, die uit 
de complexere compartimentsmodellen zouden 
worden afgeleid. 

Deze aanpak blijkt niet vruchtbaar te zijn 
omdat ccn deel van de modelmodulcs vooralsnog 
niet door de deskundigen kon worden vereen¬ 
voudigd. Hierdoor moest deels toch met complete 
simulatiemodellen worden gewerkt. Door de grote 
rekentijden van zulke zware simulatiemodellen (als 
dccimodcllcn) is ccn interactieve bediening van het 
geheel niet meer zinvol. De vermenging van com¬ 
plexe simulatiemodellen en eenvoudige over¬ 
drachtsfuncties als dcclmodulcs in hetzelfde sys¬ 
teem veroorzaakt ccn onevenwichtigheid in het 
totale model. Bij de vereenvoudigde modules is 
onontkoombaar ccn groot aantal interacties over¬ 
boord gezet die met name van belang kunnen blij¬ 
ken bij substantiële emissiereducties. In zulke ge¬ 
vallen gaan nict-lineaire relaties ccn belangrijke rol 
spelen en wordt de zeggingskracht van het model 
aangetast. 

Het is gebleken dat de gevolgde aanpak 
slecht functioneert in termen van de onontbeerlijke 
betrokkenheid van de compartimcntslaboratoria. 
Om deze en bovengenoemde redenen wordt nu 
gekozen voor ccn rechtstreekse koppeling van 
complete, bestaande modellen. Het CMM beperkt 
zich tot de assemblage. De volle verantwoorde¬ 
lijkheid voor inhoud en onderhoud van de als modu¬ 
len fungerende compartimcntele modellen blijft bij 
de betreffende compartimcntslaboratoria. 

Op eenzelfde basis zal in de toekomst ook 
tussen instituten kunnen worden samengewerkt. In 
1988 zullen de mogelijkheden daartoe nader wor¬ 
den verkend. 

• 

lnspecüeondenoek 1987: de inzet in mensweken 
per onderzoekstype 

Inspect ieonderzoek en 
Milieuongevallendienst (IEM) 
FJJ.Brinkmann 

Voor wat betreft het onderzoek voor de inspec¬ 
teurs voor de milieuhygiëne (van het Staatsover¬ 
zicht op de Volksgezondheid) moet onderscheid ge¬ 
maakt worden tussen vooraf geprogrammeerd on¬ 
derzoek en ad hoc onderzoek dat bij hel opstellen 
van de programma's niet te voorzien is en waar¬ 
voor jaarlijks slechts ccn capacitcitsrcscrvcring ge-
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maakt kan worden. Van de in totaal in 1987 op¬ 
gevoerde 23 projecten (inzet ruim 1 000 mens-
weken) hadden er 5 (inzet ruim 400 menswerken) 
het karakter van een reservering voor ad hoc on¬ 
derzoek. 

Het geprogrammeerde onderzoek werd ver¬ 
richt ten behoeve van de hoofdinspecteur voor de 
Milieuhygiëne; bij het ad hoc onderzoek fungeer¬ 
den de regionale inspecteurs veelal als aanvragers. 
Naar regelkring ingedeeld was het geprogram¬ 
meerde onderzoek vrijwel geheel ten behoeve van 
het rijksniveau of van het regionale niveau, het ad 
hoc onderzoek paste ten dele bij het regionale 
niveau maar ook ten dele bij het bronnivcau. Glo¬ 
baal gezien was van de totale inzet van het onder¬ 
zoek voor de inspecteurs voor de milieuhygiëne de 
helft - te weten 500 mensweken - voor het regio¬ 
nale niveau, een kwart van rijksniveau en ccn 
kwart van bronnivcau. 

Het is niet mogelijk om in het kader van dit 
jaarverslag in te gaan op alle te onderscheiden pro¬ 
jecten; daarom zullen slechts enkele saillante voor¬ 
beelden belicht worden. Voor het slralingsondcr-
zoek, ten behoeve van de hoofdinspecteur en de 
regionale inspecteurs, kan verwezen worden naar 
het door het laboratorium voor Stralingsondcrzock 
opgestelde verslag. 

Diversen 

Een belangrijke inzet is in het verslagjaar weder-
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om geleverd ten behoeve van hel meetnet Drink¬ 
water in Nederland. In het kader van de Waterlei¬ 
dingwet en het Wzterleidingbesluit, waarbij het toe¬ 
zicht op de naleving bij de regionale inspecteurs 
ligt, is de kwaliteit van het uitgaande water op elk 
van de 250 nederlandse pompstations gemeten. 

Speciale aandacht verdient ongetwijfeld ook 
het project "Ringondcrzock afvalolie en brandstof¬ 
fen". Dit project, waaraan ruim 60 mensweken be¬ 
steed konden worden, had ten doel de kwaliteits¬ 
bewaking van de routinematige analyses die door 
de hoofdinspecteur ten behoeve van de regionale 
inspecteurs veelal opgedragen werden aan drie 
hiertoe gecontracteerde private laboratoria. Even¬ 
als het hiervoor genoemde project loopt dit project 
in 1988 door. 

Een derde project is "Referentiekader drink¬ 
water" waarmee beoogd wordt een toetsingskader 
voor het functioneren van waterleidingbedrijven te 
creëren. Het toetsingskader heeft in het verslag¬ 
jaar vorm gekregen, de opstelling er van zal in 
1988 moeten plaatsvinden. 

Voor wat ;treft het ad hoc onderzoek valt 
vooral het medijch-toxicologisch onderzoek door 
het Nationaal Vcrgiftigingcn-informaticccntrum als 
cen afzonderlijk geheel op. Hieraan werden 95 
mensweken besteed. 

250 mensweken zijn gereserveerd geweest 
voor divers chemisch, fysisch, technisch, hydrolo¬ 
gisch, biologisch en toxicologisch onderzoek ten be¬ 
hoeve van de regionale inspecteurs. Deze reserve¬ 
ring bleek, evenals in de voorgaande jaren, weer 
nagenoeg geheel nodig. In totaal behelsde dit on¬ 
derzoek in het verslagjaar 41 te onderscheiden pro¬ 
jecten. De benodigde inzet varieerde tussen een 
halve mensdag en meer dan cen mensjaar. Ook op 
dit onderzoek kan hier niet in detail worden inge¬ 
daan zodat volstaan zal worden met de bespreking 
van cen aantal bijzonderheden. 

Transformatorolie 

In oktober 1986 werd door een transportbedrijf te 
Grevcnbicht getracht transformatorolie te versto¬ 
ken in een voor afvalolie bestemde kachel die 
gebruikt werd om de werkplaatsen te verwarmen. 
Omdat transformatcrolic gewoonlijk - en ook in dit 
geval - overwcj :nd uit polychloor-bifcnylen 
(PCB's) bestaat, was het niet denkbeeldig dat zich 
polychloor-bifcnylen en wellicht ook polychloor-
dibenzofuranen (PCDF's) over de omgeving (waar¬ 
in moestuinen gelegen waren) verspreid zouden 
hebben. Nadat uitgezocht was wat de heersende 
windrichtingen waren gedurende de stookpogin-
gen, zijn op afstanden van 1 m tot 100 m van de 

emitterende schoorsteen een vijftiental monsters 
van de bovenste bodemlaag (1 cm) genomen. 
Deze zijn alle onderzocht op polychloor-bifcnylen 
en een vijftal ook op poiychloor-dibcn/.ofurancn. 

Uit dit onderzoek - dat pas in het verslagjaar 
afgerond kan worden - Week dat er geen versprei¬ 
ding over de omgeving had plaatsgevonden. Overi¬ 
gens zijn ook de inhoud van de voedingstanks voor 
de kachel, de as uit de beide asladcn en het roet 
uit de schoorsteen onderzocht op polychloor-bi¬ 
fcnylen; deze bleken daarin vaak in relatief hoge 
concentraties aanwezig te zijn. Het onderzoek 
werd gecompleteerd met bloedonderzoek bij mede¬ 
werkers in het bedrijf, voorts met onderzoek van 
enige grond-, water-, en sedimentmonsters afkom¬ 
stig van het bedrijfsterrein en, tenslotte, met onder¬ 
zoek van olieresten en schraapsel uit de transfor¬ 
matoren van waaruit de olie verkregen werd. 

Aluminiumschroot 

Reeds medio 1986 werd het RIVM geconfronteerd 
met problemen inzake een groot aantal spoorweg-
wagons geladen met voor doorvoer bestemd alu¬ 
miniumschroot. Ter zake is toen cen toxicologische 
evaluatie verricht. Begin februari 1987 werd ver¬ 
zocht om advies en onderzoek in verband met een 
partij aluminiumschroot, deels opgeslagen in cen 
loods van een voormalige steenfabriek en deels 
gedumpt op cen vuilstort in Tegclcn. De op de vuil-
stort aanwezige partij was tot zelfontbranding over¬ 
gegaan en blussen met water deed de brand ver¬ 
ergeren. De metingen in de loods wezen er op dal 
er op het moment van meting nagenoeg geen ex¬ 
plosieve of toxische gassen vrijkwamen. Om te 
voorkomen dal cen dergelijke emissie alsnog zou 
ontstaan werd geadviseerd de in de loods aanwe¬ 
zige partij tegen vocht te beschermen. Een nabij 
gelegen ziekenhuis zou dan weinig risico's lopen. 

De partijen op de stort zowel als die in de 
loods werden bemonsterd en in het laboratorium 
onderzocht op eventuele ontwikkeling van explo¬ 
sieve gassen en op de samenstelling, ter toetsing 
aan de Wet chemische afvalstoffen. Hiertoe dien¬ 
den verschillende analysemethoden door het 
RIVM ontwikkeld te worden. 

Nadat door ons instituut het nodige gedaan 
was aan instructie en informatie-overdracht kon 
opdrachtgever een tweede serie analyses uitbeste¬ 
den aan een door de hoofdinspecteur gecontrac¬ 
teerd privaat laboratorium. Het mogelijke effect op 
de bodem- en grondwater onder de stort werd hier¬ 
na nog door het RIVM onderzocht aan de hand 
van laboratorium-uitloogtcstcn. 
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Shredder 

Ook een derde geval in de handhavingssfecr speel¬ 
de zich af in Limburg en wc] in de gemeente 
Meyel, alwaar op een terrein van een verwerker 
een grote partij shredder afkomstig van teiefoon-
benodigdheden opgeslagen was. Door het RIVM 
werd op basis van een drietal monsters aange¬ 
toond dat er geen sprake wa» van radioactiviteit 
maar ook dat in de partij polychkror-bifenylen aan¬ 
wezig waren. Vervolgens werd w Jist.tuui be¬ 
trokken bij het opzetten van de strategie m.b.t. 
monsterneming en bij de begeleiding van het routi¬ 
nematig onderzoek door derden. Ook werden ont-
wikkelingswerkzaamhcden verricht in het kader 
van de scheiding tussen metalen en kunststoffen 
en in het kader van het onderscheiden van verschil¬ 
lende fasen van polychloor-bifcnylen. Dit onder¬ 
zoek was aan het einde van het verslagjaar nog 
niet afgerond. 

Bodem 

Onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van 
polychloor-dibenzofuranen (PCDF's) in de bodem 
onder een drietal woonwijken in Maassluis is in de 
eerste helft van het verslagjaar gedaan. In totaal 
werden acht monsters onderzocht waaronder drie 
referentiemonsters. In één van de monsters, afkom¬ 
stig uit de zogenaamde Verio-wijk, bleken, uitge¬ 
drukt in TCDD equivalenten, dioxines en furancn 
aanwezig te zijn in een gehalte rond de grens van 
1 microgram per kilogram. Een risico-evaluatie 
werd uitgevoerd. 

Lucht 

In het eerste kwartaal van het verslagjaar is, 
op basis van de inkoopbegroting, met modelbereke¬ 
ningen de blootstelling berekend van bewoners van 
de wijken in de omgeving van Diosynth B.V. te 
Oss. Op basis van deze blootstelling is een risico¬ 
evaluatie uitgevoerd. Diosynth B.V. is een bedrijf 
waar uit dierlijk materiaal met behulp van grote 
hoeveelheden van verschillende oplosmiddelen pre¬ 
paraten geïsoleerd worden. Het is midden in cen 
woonomgeving gesitueerd. Door omwonenden 
werd regelmatig geklaagd over slankhindcr. Bij 
groepen bewoners en ook bij bestuurders leefde 
de vrees dat er door emissies gezondheidsschade 
bij bewoners zou optreden. 

Op grond van de cvalutic werd geadviseerd 
om de uitstoot van l-2,dichloorcthaan te beperken. 

Het Week voorts dat, afgezien van kortdurende irri¬ 
tatie en stankhinder, geen gezondheidsrisico be¬ 
hoefte te worden verwacht van blootstelling aan 
de berekende luchtconcentraties van de in be¬ 
schouwing genomen stoffen. Hieruit werd expliciet 
geconcludeerd dat er geen aanleiding was voor 
een bevolkingsonderzoek. 

Overigens is een onderzoek op basis van 
Machten over de luchtkwaliteit rond door woonwij¬ 
ken omgeven bedrijven in het verslagjaar enkele 
malen voorgekomen. Het betrof afgezien van het 
onderzoek rond Diosynth te Oss: 
- onderzoek naar de emissies van een PVC-ver-

werkend bedrijf te Huizen 
- onderzoek naar de emissies van een thermisch-

grondreinigmgsbedrijf te Utrecht 
- advisering m.b.t. een emballage-industrie te Vec-

ncndaal 
- advisering m.b.t. een polystyreen-hergebruikend 

bedrijf te Gemcrt 
- onderzoek naar de emissies van een metaalwa¬ 

ren fabriek in Waalre 
- literatuuronderzoek naar de emissies van een se¬ 

cundaire aluminiumvcrwerker. 

Ventilatie 

Een ander gebied waarop in het verslagjaar ver¬ 
scheidene malen om onderzoek en advisering is ge¬ 
vraagd is dat van de woonhygiënc. Het ging hierbij 
om snelle vcrgcling en/of andere klachten die 
steeds te wijten bleken aan een slechte ventilatie 
in sterk geïsoleerde huizen. Een aspect dat op de 
voorgrond trad was sterke hinder tengevolge van 
het prepareren van muren met vochtwerende mid¬ 
delen. 

Voor veel van de acute problemen - zoals de 
hierboven gerapporteerde aluminiumschroot-pro-
blcmatiek, het op verschillende plaatsen in het land 
voorkomende verhoogde optreden aan acromonas-
bactcriön in drinkwater en het enige malen voor¬ 
komen van chloorontwikkcling tcngcvolgen van 
foutieve dosering bij zwembaden - werd in kantoor¬ 
tijd de eerste melding gedaan. Daardoor konden zij 
als normaal inspectieonderzoek aangepakt worden. 
Voor de milicuongcvallendienst is het daarmee cen 
rustig jaar geworden. Buiten werktijd zijn slechts 
enige telefonische adviezen uitgebracht. 

ü 
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Laboratorium voor Bodem- en 
Grondwateronderzoek (LBG) 
NJ>.VM EgBOBd 

Per 1 augustus is ïrJJ.Meulenkamp, als hoofd van 
het laboratorium opgevolgd door ir.ND.van Eg-
mond. 

De verhuizing van het laboratorium van Leid-
schendam naar de nieuwbouw te Bilthoven, heeft 
circa twee maanden beslagen en uiteraard enige 
consequenties gehad voor de uitvoering van het on¬ 
derzoekprogramma 

Door het laboratorium voor Bodem- en Grond¬ 
wateronderzoek is met name door de volgende 
activiteiten invulling gegeven aan het meerjaren-
activitcitenprogramma milieuonderzoek 1987-1991. 

Monitoring bodem- en grondwaterkwaliteit 

Het meetnet grondwaterkwaliteit werd volgens 
programma gecontinueerd. Daarnaast werden aan¬ 
vullend voor 46 van de 340 lokaties de concentra¬ 
ties aan arseen, cadmium en zink bepaald; voor 
120 lokaties werden de gehalten aan vluchtige aro¬ 
maten en gechloreerde koolwaterstoffen gemeten. 
Vooruitlopend op de in 1988 voorziene verwerking 
van de resultaten kan reeds gesteld worden dat in 
tien gevallen het vóórkomen van benzeen en/of 
tolueen in hei grondwater werd aangetoond. 

Met het meetprogramma Bodemkwaliteit kon 
eind 1987 een begin gemaakt worden nadat van de 
zijde van Landbouw en Visserij informeel met het 
programma was ingestemd. Eind 1987 waren 17 
van de 40 lokaties vastgesteld in de (5 km) omge¬ 
ving van de zogenaamde macrostations van het 
landelijk meetnet Milieukwaliteit. Medio 1988 zul¬ 
len de eerste resultaten beschikbaar zijn. Het meet¬ 
programma is een samenwerkingsproject van 
RIVM, IB en RIKILT. Bij de inrichtingsfase is ook 
Stiboka betrokken. 

Vermestingsproblemaiiek 

Het omvangrijke onderzoek naar de uitspoel ing 
van stikstof (in het bijzonder nitraat) naar het 
grondwater kon eind 1987 vrijwel afgerond wor¬ 
den. Het project heeft belangrijke gegevens opge¬ 
leverd over het optreden "in denitrificatic in bo¬ 
dem en grondwater onder cultuurgronden en bos-
gebieden, de uitspocling van nitraat naar het 

grondwater, de afspocling naar oppervlaktewater 
en de ruwwaterkwaliteit zoals die bij een grond-
waterpompvtation kan worden verwacht. 

De uitspoeling van nitraat naar het grondva-
tcr in de vier grote zandgebieden werd voor enkele 
belangrijke bemestingsscenprio's in kaart ge¬ 
bracht. Eén van de conclusies van het onderzoek 
is de onverwacht grote uitspoel ing van nitraat on¬ 
der graslandpercelen. Elder* in dit jaarverslag 
wordt nader op de resultaten van dit onderzoek in¬ 
gegaan. 

Bcstrijdingsmiddclcnondcrzock 

De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het 
grondwater vormt, naast de nitraatproblcmatiek, 
één van de grote bedreigingen van de grond- en 
drinkwaterkwaliteit. Het laboratoriumonderzoek 
d.m.v. kolommen en het veldonderzoek werden 
voortgezet. Veelvuldig werden bestrijdingsmidde¬ 
len in het bovenste grondwater waargenomen in 
concentraties boven de drinkwatemorm; een aan¬ 
tal van deze middelen is toegelaten voor gebruik in 
waterwingebieden. 

Voor dichloorpropaan in het drenthse aardap-
pclteeltgebied werden berekeningen uitgevoerd 
voor de verwachte concentraties in hel opge¬ 
pompte ruwwater; hoge concentraties worden ver¬ 
wacht tegen 2030, aangenomen dat geen afbraak 
in of binding aan de ondergrond plaatsvindt. Het 

In hel LBG wordt het gedrag van stoffen in de 
bodem (vooral bestrijdingsmiddelen en industriële 

contaminanten) veelal via kolomproeven 
bestudeerd. Ook voor het onderzoek aangaande in 
situ bodemreiniging worden (gesloken) kolommen 
gebruikt. Op de foto: de opstelling voor laatstge¬ 

noemd onderzoek 
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derhalve noodzakelijke onderzoek naar gedrag van 
bestrijdingsmiddelen in de ondergrond werd voort¬ 
gezet. 

Het onderzoek naar het gedrag van chloorfe-
nolen in de bodem, uitgevoerd m.b.v. kolommen, 
leidde tot de constatering dat deze verbindingen, 
vaak gevormd als mctabolicten van bestrijdings¬ 
middelen maar ook als industriële of huishoudelijke 
contaminantcn op de bodem gebracht, geen be¬ 
dreiging van het grondwater vormen wegens hun 
snelle omzetting in de bovengrond. Het is bij deze 
omzetting tot op heden niet duidelijk in welke mate 
niet-extrahcerbaar gebonden residuen worden ge¬ 
vormd die eventueel later nog uit kunnen spoelen. 

Grondwaterbeschermingsgebieden 

Met het oog op de vaststelling van grondwater-
beschcrmingsgebicdcn is programmatuur voor de 
modellering van stroombanen en verblijftijden ont¬ 
wikkeld en operationeel gemaakt. In het najaar 
van 1987 werd een seminar georganiseerd ter pre¬ 
sentatie van deze programmatuur. 

Alle modellen zijn in praktijksituaties toege¬ 
past en bleken daarbij te voldoen; zo werden voor 
de provindie Noord-Brabant voor ca. 25 grondwa-
terwinningen stroombanen en verblijftijden bere¬ 
kend. Ondermeer wordt hiermee beoogd tot een 
zekere standaardisatie op landelijke schaal te ko¬ 
men. 

Eind 1987 is gestart met de modellering van 
inhomogene meer-lagen-systemen op regionale 
schaal, mede door gebruik te maken van een ge¬ 
deelte van het METROPOL-model dat ontwikkeld 
is in het kader van de vcilighcidsstudie voor de on¬ 
dergrondse opslag van radioactief afval. 

basis van de conclusies hieruit, met behulp van on¬ 
gestoorde grondkolommen onderzoek verricht naar 
de biologische afbraak van benzine onder veldcon-
dities. Door variatie in de proecs-omstandigheden 
werd deze afbraak ge-optimaliseerd. Mede op ba¬ 
sis van de resultaten van dit onderzoek zal in 1988 
de in situ sanering van de verontreinigde bodem 
onder een benzinestation worden gestart en be¬ 
geleid. 

Diversen 

Eind 1987 werd een studie afgerond naar de ver¬ 
laging van de grondwaterstanden in Noord-Bra-
ban' ten gevolge van watcronttrekking voor bere¬ 
gening van landbouwgronden. De studie biedt aan¬ 
knopingspunten voor de verdrogingsproblematiek. 

Naast de uitvoering van het voor 1987 geplan¬ 
de onderzoekprogramma vormde de door LBG ge¬ 
organiseerde "International Conference on the Vul¬ 
nerability of Soil and Groundwater to Pollutants" 
een hoogtepunt. Aan de conferentie werd deelge¬ 
nomen door 340 deelnemers uit 26 landen, terwijl 
ook van de zijde van de pers veel belangstelling 
werd ondervonden. 

Tegen het einde van het verslagjaar is be¬ 
gonnen met een verkenning van geografische infor¬ 
matie-systemen, waarmee het werken met lokatie-
gebonden (milieu-)gegevens aanzienlijk verbeterd 
zou kunnen worden. Het betreft zowel de invoer 
van bodemgegevens voor modeltoepassingen als 
de verwerking en presentatie van resultaten. 

Berging radioactief afval 

In oktober 1987 werden door ECN de eerste uit¬ 
komsten geleverd voor de verwachte nuclidebelas-
ting van het grondwater die zou kunnen resulteren 
uit ondergrondse berging (zoutkocpels). Hierop 
aansluitend zr voor geselecteerde scenario's de 
migraties naar de biosfeer berekend door middel 
van het METROPOL-model. De resultaten zullen 
in ;nei 1988 aan de opdrachtgever gerapporteerd 
kunnen worden. 

Bodemsanering 

Na afsluiting van het laboratoriumonderzoek is, op 

Laboratorium voor Organisch-
analytische Chemie (LOC) 
H.A.van 't Klooster 

Het laboratorium voor Organisch-analytische Che¬ 
mie (LOC) vervult in het RIVM een centrale func¬ 
tie op liet gebied van de kwalitatieve en kwanti¬ 
tatieve analyse van organische verbindingen door 
ontwikkeling, toetsing en toepassing van geavan¬ 
ceerde instrumentele analysemethoden. De perso¬ 
nele sterkte omvat ruim 40 functies. In het instru¬ 
mentarium is voor ca. 15 miljoen gulden geïnves¬ 
teerd. 

De voornaamste probleemvelden zijn: 
- sporenanalyse van bestrijdingsmiddelen (insecti¬ 

ciden, herbiciden en fungiciden), industriële con-
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taminanten (o.a. dioxines en PCB's) in diverse 
matrices (bodemmateriaal, vliegas, vis, water, 
bloed, melk, vet, etc.) 

- sporenanalyse van anabolica en antibiotica vnl. 
in dierlijke weefsels en voedingsmiddelen 

- analytisch onderzoek van metabolicten in biolo¬ 
gisch materiaal 

- molecuulstructuuranalyse van biopolymeren (ei¬ 
witten, suikers, vetten). 

Tot de onderzoeksgereedschappen behoren: 
- nat-chemische technieken t.b.v. de voorbehande¬ 

ling van monsters (o.a. extractie en clean-up van 
"target components" uit verscheidene complexe 
matrices) 

- chromatografische technieken, al dan niet direct 
gekoppeld met spectrometrische methoden 

- massaspectrometrie 
- infraroodspectrometrie 
- chemometrie en chemische informatica. 

Produktie in 19S7 

In 1987 zijn (mede) vanuit het LOC 28 RIVM-rap-
portcn en 17 publikaties verschenen, zowel be¬ 
treffende analytisch-chemisch onderzoek van diver¬ 
se materialen als op het gebied van de ontwik¬ 
keling van analytische methoden en technieken. In 
Tig. 1 is de produktie van rapporten en publikaties 

Figuur I 

LOC-produktie van rapporten en publikaties, per 
jaar (incl. co-produktie met andere R1VM-

laboratoria) 

50 r-

aantal 

Q] Rapporten 

B Publikaties 

0 Totaal 

in de jaren 1985-86-87 getalmatig weergegeven. 
Daarnaast zijn 13 voordrachten en 5 posters op 
nationale en internationale symposia gepresenteerd. 

LOC-medewerkers organiseerden drie sym¬ 
posia in het RIVM. Op 16 en 17 juni vond een inter¬ 
nationale workshop plaats van de Working Party 1 
"Analytical aspects" in het kader van het COST 
641 project van de EEG "Organic micropoliutants 
in the aquatic environment". Deze door Wegman 
en Liem georganiseerde workshop had als onder¬ 
werp: "Sampling and sample treatment for the 
analysis of organic micropoliutants in the aquatic 
environment". Er werd door 50 onderzoekers uit 
14 landen aan deelgenomen. Op 22 juni organi¬ 
seerde Goewie in samenwerking met VROM-me-
dewerkers een druk bezocht landelijk symposium 
over "Bestrijdingsmiddelen en milieu". Daarbij trad 
Greve op als spreker en tevens als voorzitter van 
de middagzitting. Op 6 november werd door de 
Sectie Analytische Chemie van de KNCV een 
symposium over "Kwaliteit in de analytische che¬ 
mie" gehouden, waar Goewie namens het sectie-
bestuur als voorzitter optrad. 

Voorts werd in juni medewerking verleend 
aan opnamen door Teleac in het I.OC, in het kader 
van de in 1988 uit te zenden televisie-cursus: Che¬ 
mie: moleculen op maat". 

Realisatie MAP 87 

Van het geheel van de geplande projectbijdragen 
in het MAP 87 kon 80% worden gerealiseerd. Het 
capaciteitsverlies van 20% was voornamelijk het 
gevolg van ziekte (twee medewerkers het gehele 
jaar ziek, drie anderen tijdelijk, totaal ca. 3 mens-
jaar) en vacatures (totaal ca. 4 mensjaar). Drie 
vacatures zijn inmiddels bezet. De werving van 
twee andere functionarissen verloopt moeizaam, 
omdat het daarbij gaat om schaarse expertise 
(massaspectrometrie en chemometric/chcmische 
informatica). 

Andere oorzaken van vertragingen in de pro¬ 
duktie waren: nasleep van de verhuizingen van 
Utrecht en Leidschendam naar Bilthoven, techni¬ 
sche storingen van apparatuur en laboratorium¬ 
voorzieningen, opleiding van relatief veel nieuwe 
medewerkers, invoering laboratoriumautomatise¬ 
ring, onvoorziene of onderschatte problemen bij de 
uitvoering van sommige projecten, pieken in over-
headtaken (MAP, FIFs etc). 

Vooral de RIVM-directie-projecten (het z.g. 
eigen of fundamentele onderzoek) hebben het moe¬ 
ten ontgelden: ca. 30% kon niet worden gereali¬ 
seerd. Aan de andere kant werd voor een aantal 
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projecten meer dan de geplande capaciteit ingezet, 
o.a. het WHO-ringonderzoek naar het voorkomen 
van PCB's en dioxines in moedermelk, het lande¬ 
lijk meetnet luchtkwaliteit, het onderzoek van dioxi¬ 
nes in vliegas afkomstig van roosterovens en het 
ad hoc onderzoek t.b.v. de hoofdinspectie Milieuhy¬ 
giëne. Dit kon worden opgevangen doordat de 
werkzaamheden voor andere DGM- of DGV-pro-
jecten binnen de gestelde planning konden worden 
uitgevoerd, of niet nodig bleken te zijn aangezien 
geen monsters werden aangeboden. 

Dioxines 

Met grote inzet en met succes is gewerkt aan de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe werkwij¬ 
zen voor de analyse van dioxines en dibenzofura-
nen in milieumonsters (o.a. vliegas), in paling en in 
moedermelk. Het laatste in het kader van een door 
de WHO georganiseerd ringonderzoek betreffende 
de bepaling van dioxines, dibenzofuranen en PCB's 
in moedermelk, waaraan door een 15-tal laborato¬ 
ria in 10 landen werd deelgenomen. De resultaten 
waren zodanig, dat het LOC thans behoort tot de 
11 laboratoria die door de WHO zijn gekwali¬ 
ficeerd voor het uitvoeren van dit soort onderzoek. 

Gebleken is dat de capaciteit van het speciaal 
beveiligde "dioxinelab" (gebouw 1), w âr de voor¬ 
behandeling van dioxine-houdende monsters plaats¬ 
vindt, niet toereikend is om de sterk gegroeide en 
nog steeds toenemende vraag naar dioxine-analy¬ 
ses te kunnen opvangen. Mogelijkheden van uit¬ 
breiding via een tijdelijke voorziening (korte ter¬ 
mijn) respectievelijk verplaatsing naar een grotere 
ruimte (langere termijn) zijn in behandeling bij het 
Projectbureau Vernieuwbouw en bij de Bedrijfsvei-
ligheidsdienst (beide van het RIVM). 

Instrumentatie 

Door de installa'ie van een combinatie van tandem-
massaspectrome^rs in 1987 heeft de modernise¬ 
ring van het inslrun entarium een belangrijke im¬ 
puls gekregen. Deze instrumenten worden ingezet 
voor de identificatie en kwantificering van hoog-
toxische stoffen (o.a. dioxines) en metabolieten, 
alsmede voor structuuronderzoek van hoogmole-
culairc: verbindingen (o.a. biopolymeren). Met de in¬ 
middels operationele VG70SQ-tandem-massaspec-
trorneter zijn de mogelijkheden voor de analyse 
van organische verbindingen, in extreem lage con¬ 
centraties voorkomend in diverse complexe matri¬ 
ces, aanzienlijk verruimd. Figuur 2 geeft een indruk 
van dit instrument. 

Figuur 2 

Deze in 1987 in het LOC geïnstalleerde VG70SQ 
tandemmassaspeciromtcr is voorzien van cen on¬ 
line minicomputer voor instrumentsturing en data¬ 
verwerking en wordt vaak gebruikt in directe kop¬ 
peling met een gas- of vloei stof chromatograaf. Het 
instrument paan een hoog scheidend vermogen 
aan een hoge gevoeligheid (lage detectiegrens), 
hetgeen van groot belang is voor de scheiding en 
analyse van stoffen die in extreem lage concen¬ 
traties voorkomen in complexe matrices. 

Voor molecuulstructuurbepaling van o.a. eiwit¬ 
ten, suikers en vetten in biologisch materiaal ont¬ 
staan geheel nieuwe mogelijkheden, vooral door 
de inzet van het Jeol JMS HXilO-HXllO vier sec-
tor-MS-MS-instrument. Deze combinatie wordt in 
het voorjaar van 1988 in gebruik genomen. 

Ook de infraroodspectrometrie is sinds juli 
1987 (met de indiensttreding van T.Visser) een 
techniek die in het LOC, al dan niet in combinatie 
met massaspectrometrie en/of chromatografic, met 
succes wordt toegepast bij de oplossing van tal 
van analyseproblemen. Daarbij gaat het om verifi¬ 
catie, identificatie of structuuropheldering van uit¬ 
eenlopende verbindingen, ten behoeve van diverse 
andere laboratoria e.d. van het RIVM. Voor de 
dienst Parenteralia en Media wordt via infrarood-
spectra een bijdrage geleverd aan kwaliteitsbe¬ 
waking en certificatie van grondstoffen. 

Een begin is gemaakt met de opbouw van een 
bestand van referentie-gegevens (massa- en infra-
roodspectra van geïdentificeerde verbindingen), die 
goede diensten kunnen bewijzen bij identificatie¬ 
problemen in de toekomst. Voor het gebruik ervan 
via adequate computerprogramma's wordt samen¬ 
gewerkt met het CASSAM-expertisecentrum van 
de Rijksuniversiteit te Utrecht. (CASSAM: Com¬ 
puter Aided Spectroscopie Structure Analysis of 
Molecules). 

176 



HOOFDSECTOR III: CHEMIE EN FYSICA 

Hoewel de spectrometers (en zeker de 
nieuwe tandem-massaspectromcters) op bt zoe¬ 
kers de meeste indruk maken, vormen zij - hoe 
kostbaar op zich ook - qua omvang niet het belang¬ 
rijkste deel van het LOC-instrumentarium. Het 
grootste deel van dat instrumentarium bestaat uit 
gas- en vloeistofchromatografcn. Uit de functie en 
de taken (o.a. de nationale referentietaak) van het 
LOC vloeit voort dat investeringen in (("ure) appa¬ 
ratuur een structureel karakter hebben. Dit bete¬ 
kent dat voor exploitatie, onderhoud, reparatie en 
vervanging jaarlijks aanzienlijk grotere bedragen 
nodig zijn dan de budgetten die daartoe in de afge¬ 
lopen jaren zijn gereserveerd. 

Laboratorium-automatisering 

Veel tijd en aandacht zijn besteed aan de voor¬ 
bereiding van laboratorium-automatiseringsactivi¬ 
teiten. De indiensttreding van een automatiserings¬ 
deskundige (ing.P.P.M.Reus) bij het LOC en de 
aanschaf van twee meerkanaals-chromatografie-
datasystemen alsmede een zestal grafische com¬ 
puterwerkstations hebben een belangrijke impuls 
gegeven aan de uitvoering van de eerste fase van 
het LOC-automatiseringsplan. Belangrijk onder¬ 
deel daarvan is de realisering van een "labo-
ratorium-informatie-management-iysteem" 
(LMS). Dit vormt thans een apart pilot project in 
hoofdsector III, aan de uitvoering waarvan ook 
door medewerkers van andere laboratoria en van 
het computercentrum wordt bijgedragen. Hoewel 
daarmee het belang van dergelijke systemen voor 
RIVM-laboratoria is onderstreept, stagneert de 
voortgang van dit project door het ontbreken van 
voldoende financiële middelen. 

Samenwerking 

Gezamenlijke stafbesprekingen van LOC en ARO 
hebben geleid tot betere afstemming van de taken 
en nauwere samenwerking bij de uitvoering daar¬ 
van. 

Op het terrein van het dioxine-onderzoek 
heeft overleg met medewerkers van het Direc¬ 
toraat-generaal Milieubeheer (DGM) en collega's 
van diverse RIVM-laboratoria geresulteerd in een 
aanzet tot de formulering van landelijke normen en 
richtlijnen t.a.v. analytische en toxicologische as¬ 
pecten. 

Met EMD en LBG zijn in het MAP 88 enkele 
omvangrijke projecten op het gebied van het be-
strijdingsmiddelenondcrzoek voorzien. 

Samen met medewerkers van G W , LBV, 
BAC, BFT en KCH zijn op het terrein van de 
structuuranalyse van biopolymeren en metabolie-
ten in het kader van het MAP 88 projecten gefor¬ 
muleerd, bij de uitvoering waarvan o.a. gebruik ge¬ 
maakt zal worden van tandem-massaspectrometrie. 

Met de onderdirecteur van MT-TNO (Delft) 
en het hoofd van de afdeling Analytische Chemie 
van MT-TNO zijn afspraken gemaakt voor uitwis¬ 
seling van expertise en samenwerking op het ge¬ 
bied van analytisch-chemisch milieu-onderzoek. 

Er is deelgenomen aan het bestuurlijke over¬ 
leg van de RIVM-directie met het College van Be¬ 
stuur van de Rijksuniversiteit te Utrecht, om te ko¬ 
men tot nauwe samenwerking op het gebied van 
structuurchemisch onderzoek van biopolymeren 
(vooral in het kader van het vaccin-onderzoek) en 
metabolieten (zoals geëntameerd door BFT), met 
name gebruikmakend van geavanceerde massa-
spectrometrie (RIVM) en kernspinresonantie-
(NMR)-spectrometrie. In principe is besloten tot 
het opstellen van een raamovereenkomst terzake. 
De samenwerking met het CASSAM-centrum van 
de Utrechtse universiteit op het gebied van compu¬ 
ter-ondersteunde spectrometrische analyse is al 
eerder genoemd. 

Laboratorium voor 
Anorganische Chemie (LAG) 
A.W.Fonds 

Binnen de organisatie van het RIVM vervult het 
laboratorium voor Anorganische Chemie een cen¬ 
trale functie op het gebied van de analytische en fy¬ 
sische chemie van anorganische verbindingen met 
behulp van geavanceerde instrumentele meihoden. 
Een groot deel van de netto capaciteit, nl. 62%, 
werd in het afgelopen jaar besteed aan onderzoek 
ten behoeve van het directoraat-generaal voor de 
Milieuhygiëne. Naast het jaarlijkse drinkwater-
onderzoek, als ondersteuning van de controlerende 
taak van de hoofdinspectie Milieuhygiëne, en de 
aanzienlijke aantallen analyses en metingen ten 
behoeve van de meetnetten voor lucht-, regenwa¬ 
ter- en grondwateronderzock, werd analytisch-
chemische en fysisch-chemische sicun gegeven 
aan vele projecten van de andere RIVM-laborato¬ 
ria die aan het milicu-onderzock deelnemen. 

Het drinkwatcronderzoek kreeg dit jaar veel 
aandacht; een viertal rapporten werd hierover uit-
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gebracht. Eén daarvan, waarin van de gegevens 
vanaf 1968 werd gebruik gemaakt om het grond-
waterbeschcrmingsbcleid van de provincie Gelder¬ 
land te ondersteunen, trok de aandacht van de 
regionale pers. De gegevensevaluatie over langere 
termijn was mogelijk door gebruik te maken van 
een eenvoudige data-base, waarin alle gegevens 
vanaf 1968 zijn verzameld. 

Een belangrijk aandeel had ook het fysisch-
chemisch gedrag van afvalstoffen. Enerzijds werd 
een evaluatie-onderzoek naar de gebruikelijke uit-
loogproeven verricht, anderzijds werd het uitloog-
gedrag van met behulp van diverse procédés be¬ 
handelde grond bestudeerd. Ook bij het onderzoek 
in geval van milieu-incidenten, zoals de opslag van 
cyanidehoudend gips en het storten van afval uit 
de aluminium-herverwerkingsindustrie, werd de 
nodige aandacht besteed aan het uitlooggedrag. 

In internationaal verband werd deelgenomen 
aan de bijeenkomst in het kader van het europese 
meetnet v jr luchtverontreiniging ECE-EMEP in 
Keulen, waarin onzerzijds een voordracht over de 
representativiteit van de ncderlandse EMEP-sta-
tions werd verzorgd. Ook dient onze bijdrage in de 
samenwerking tussen EPA en het RIVM op het 
gebied van aerosolonderzoek te worden vermeld. 
De heer Waldman van de University of Medicine 
and Dentistry te New Yerscy werkte in dit kader 
enige tijd in het laboratorium. 

Aan de basisdocumenten ozon, nitraat, koper 
en ammoniak werd de nodige steun gegeven, 
waarbij vooral het basisdocument koper een 
behoorlijke bijdrage vergde. Hetzelfde geldt voor 
het achtergronddocument voor het Nationaal 
Milieubeleidsplan. 

De aan het eigen onderzoek bestede capaci¬ 
teit viel nogal tegen, nl. 13%. Een slepende vaca¬ 
ture, die pas in november kon worden vervuld, is 
hier mede debet aan. Echter, de grote vraag naar 
meer analyses in de dienstvc-leningssfeer moet 
toch als hoofdoorzaak worden gezien. Deze druk 
zal verlicht moeten worden door, via verdergaande 
automatisering, efficiencyverbetering van de opera¬ 
tionele analyses voor meetnetten te bewerkstelli¬ 
gen. Dit zal voornamelijk in 1988 zijn beslag moe¬ 
ten krijgen. Er werden de nodige vorderingen ge¬ 
maakt met het onderzoek naar metaalspcciatic. De 
resultaten werden zowel in Quebec als in één van 
de wetenschappelijke vergaderingen van het insti¬ 
tuut gepresenteerd. Voorts kan vermeld worden 
het onderzoek naar tin in biologisch materiaal, de 
ontwikkeling van een doorstroommethode voor 
cyanide, het bepalen van aluminium in sedimenten 
met behulp van röntgcnfluorescentie-spcctrometric 
van boraxglazcn en het vergelijkenderwijs testen 

van voltammetrische instrumenten. De voorschrif¬ 
ten voor de controle van sera en vaccins zijn nu 
grotendeels onder GMP-regime gebracht. 

Tot slot kan nog gemeld worden dat een be¬ 
scheiden bijdrage werd geleverd aan het ontwikke¬ 
lingswerk in de derde wereld door de stege van de 
heer Ashan uit Bangladesh in het laboratorium. 

In figuur 1 zijn enkele aspecten van de pro-
duktie van het laboratorium in 1985 t/m 1987 in 
beeld gebracht. Hieraan is te zien dat in 1986 de 
verhuizing van het laboratorium de produktie 
ongunstig heeft beïnvloed. De resultaten in 1987 
zijn extra hoog door het inhalen van de achter¬ 
stand die in 1986 was ontstaan. 
Onder het aantal bepalingen wordt verstaan het 
totale aantal bepalingen van fysisch-chemische 
eigenschappen van en concentraties van bestand¬ 
delen in monsters van uiteenlopende aard en 
herkomst, zoals vaccins, vliegas, buitenluchtaero-
sol, regenwater, drinkwater, grondwater e.d.. In 
het aantal rapporten en publikatics zijn begrepen 
alle geschriften, waaraan door medewerkers van 
het LAC tenminste een substantiële bijdrage is 
geleverd. 

Figuur 1 

Aantal bepalingen, pubükaties en rapporten, per 
jaar, van het laboratorium voor Anorganische 

Chemie (LAC) 
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Laboratorium voor Luchtonderzoek 
(LLO) 
R.M.van Aalst 

In het laboratorium voor luchtonderzoek wordt fy¬ 
sisch en chemisch onderzoek verricht ter onder¬ 
steuning van het milieubeleid op het gebied van de 
luchtverontreiniging. Voor onderzoek naar effecten 
van luchtverontreiniging op mensen, het milieu en 
op materialen wordt samengewerkt met diverse 
andere laboratoria binnen en buiten het RIVM. 

De belangrijkste taken van het laboratorium 
zijn: 
- de vaststelling van de luchtkwaliteit - voorname¬ 

lijk door middel van het landelijk meetnet voor 
luchtkwaliteit 

- het uitvoeren van scenariostudies inzake de ef¬ 
fecten van eventuele beleidsmaatregelen (hierbij 
wordt gebruik gemaakt van atmosferische ver-
spreidings- en transportmodellen) 

- technisch-wetenschappelijke ondersteuning van 
wet- en regelgeving. 

Het laboratorium, dat in 1987 circa 40 vaste 
medewerkers en een variörend aantal projectme¬ 
dewerkers en stagiaires herbergde, onderging in 
1987 een belangrijke wijziging in de leiding, als 
gevolg van het vertrek van het laboratoriumhoofd 
ir.N.D.van Egmond naar het laboratorium voor Bo¬ 
dem- en Grondwateronderzoek en van ir.HJ.van 
de Wiel naar het laboratorium voor Anorganische 
Chemie. Dr.R.M.van Aalst werd belast met de lei¬ 
ding van het laboratorium, dr.A.van der Meulen 
werd benoemd tot hoofd van de afdeling Meet¬ 
methoden, dr.F.A.A.M.de Leeuw kreeg de leiding 
van de afdeling Atmosferische Processtudics. De 
structuur van LLO bleef ongewijzigd. 

Het steeds toenemend beslag op de afdeling 
Luchtkwaliteit in verband met rapportage, thema-
en stofgericht onderzoek en technisch/wetenschap¬ 
pelijke ondersteuning van wet- en regelgeving 
maakt een aanzienlijke versterking van deze afde¬ 
ling noodzakelijk. 

In 1987 werd begonnen met een herhuisves¬ 
ting, die ertoe moet leiden dat het gehele laborato¬ 
rium eind 1988 in een gerenoveerd gebouw (gcb. 
Z) zal zijn gehuisvest. 

Vaststelling luchtkwaliteit en ondersteuning regel¬ 
geving 

Een van de belangrijkste instrumenten voor de 

vaststelling van de luchtkwaliteit in Nederland is 
het landelijk meetnet luchtkwaliteit. In de afge¬ 
lopen jaren werd rlit meetnet ingrijpend gewijzigd. 
Naaoi de landelijke stations voor gasvormige com¬ 
ponenten - SOz (82), NO. (36), Ch (31) en CO 
(27) - :s er een beperkt aantal macrostations (17) 
waarop ook concentraties van andere componen¬ 
ten en natte depositie worden gemeten en een set 
stad/straatstations via welke de luchtverontreini¬ 
ging in verkeersrijke omgeving wordt gekarakte¬ 
riseerd. Op 20 maart 1987 werd het grotendeels 
voltooide nieuwe meetnet door minister Nijpels in 
aanwezigheid van leden van de Tweede Kamer¬ 
commissie voor Milieuhygiëne geopend. 

Inmiddels is de noodzakelijk vervanging van 
CO-, O3- en NOj-monitoren in gang gezet met de 
aanschaf van nieuwe CO-apparatuur. Eind 1987 
werd besloten tot de bouw van een nationaal 
radioactiviteitsmcctnct o.... voor de signalering van 
grootschalige radioactieve besmetting van het ne-
derlandse milieu. Integratie in het landelijk meetnet 
luchtkwaliteit, mede mogelijk door de flexibele 
data-acquisitie-structuur, zal in de komende jaren 
zijn beslag krijgen. 

Met betrekking tot de rol van het meetnet 
wordt hier kort melding gemaakt van de lucht¬ 
verontreinigingsperiode in januari 1987. In de perio¬ 
de 14-22 januari werden voor SO2 en NO2 over¬ 
schrijdingen van uur- en daggemiddelde grens-

De meetlokaties van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit 
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"Wet Only" regenvanger (Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit) 

gen op europese schaal, waarbij de hiertoe noodza¬ 
kelijke meteorologische gegevens werden verkre¬ 
gen van het KNMI. 

De rapportage van de luchtkwaliteit over 
1987 onderging helaas een ernstige vertraging. De 
achterstand wordt echter in snel tempo ingelopen. 

Onder grote tijdsdruk kwam het in het kader 
van de Algemene Maatregelen van Bestuur inza¬ 
ke de luchtkwaliteit het technisch rapport NO2 
gereed. De opstelling van het technisch rapport 
voor benzeen vergde veel onderzoek, vooral rond 
benzinestations, waar door verdampingsverliezen 
hoge concentraties van deze carcinogcnc stof op¬ 
treden. 

Bij de wettelijke uitvoering van de AMvB's 
speelt ondersteuning van provinciale en gemeente¬ 
lijke autoriteiten een belangrijke rol. Het RIVM le¬ 
vert vanaf begin 1988 modellen en basisgegevens 
inzake achtergrond-concentraties en meteorologi¬ 
sche statistiek met behulp waarvan overschrijding 
van de gestelde luchtkwalitcitseisen kan worden 
vastgesteld. Deze instrumenten werden in samen¬ 
werking met TNO ontwikkeld en in gebruikers¬ 
vriendelijke vorm gebracht. Toetsing van de ge¬ 
noemde modellen met behulp van verkeersstations 
en ritten met meetauto's vergt veel inspanning. 

Een nwroslation van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit 

waarden waargenomen. In het kader van de 
provinciale alarmregelingen werden gedurende de 
gehele episode de provinciale milieudiensten en de 
inspecties op de hoogte gehouden van de te ver¬ 
wachten niveaus. De prognoses hiervoor werden 
vastgesteld met behulp van vcrsprcidingsbcrckcni.i-

Modelstudies 

Uitvoering van scenariostudies met behulp van ver¬ 
spreidingsmodellen blijft nationaal en internationaal 
van wrailijk belang voor het milieubeleid. In 1987 
v 2ruen onder me studies uitgevoerd voor het 
rK.sisd'vutient o z o n (in samenwerking met de uni¬ 
versiteit van Oslo en met TNO), voor ammoniak 

er opi..:\ ...sering van het bestrijdingsbeleid), en 
voor depositie van verzurende stoffen in het kader 
van dr tussentijdse evaluatie van het verzurings-
beleid in de Tweede Kamer. In het duits-neder-
landse PHOXA-programma werd eveneens bijge¬ 
dragen aan verzuringsberekeningen. 

behalve aan nieuwe ontwikkelingen werd 
veel aandacht besteed aan standaardisatie en docu¬ 
mentatie van modellen voor calamiteiten op neder-
landse of europese schaal, voor concentratie en 
deposific van zwavel- en stikstofverbindingen en 
voor prioritaire stoffen. Modellen voor luchtveront-
reinigingsepisoden worden in samenwerking met 
het KNMI verder ontwikkeld om complexe chemi¬ 
sche omzettingen en speciale meteorologische om¬ 
standigheden beter in rekening ie brengen. 
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Ontwikkeling van meetmethoden 

In het kader van de aanpassing van de EG-richtlijn 
"SO2 en zwevend stof' per medio '88 werd ten be¬ 
hoeve van de EG een gegeneraliseerde testproce-
dure ontwikkeld ter acceptatie van SCfc-monitoren. 
Daarnaast werd geparticipeerd in de zogenaamde 
EG-WRAC studie (in samenwerking met het 
Fraunhofer-instituut, UBA-Berlijn en US-EPA), 
waarin het gedrag van diverse gestandaardiseerde 
stofbemonsteringsapparatuur werd vergeleken met 
de zgn. WRAC-referentie-apparatuur. 

Ter ondersteuning van het effectgerichte epi¬ 
demiologisch onderzoek naar een verband tussen 
ademhalingsweerstand en inhaleerbare zure lucht¬ 
verontreiniging, worden, in samenwerking met de 
RU-Groningen, de LU-Wageningen en de Universi¬ 
ty of New Jersey-USEPA, gedetailleerde zuur-
aerosol-metingen verricht op een aantal lokaties 
met diverse stofbelasting. 

Veel werk werd gestoken in de automatische 
meting van zeer vluchtige orgaiische verbindingen 
(ZVOQ en de minder vluchtige (V "C) in samen¬ 
werking met TNO. Deze metingen, die op twee 
stations zijn voorzien, zullen de concentraties van 
veel prioritaire organische stoffen moeten opleve¬ 
ren en zullen ook een evaluatie van de rol van or¬ 
ganische stoffen bij fotochemische luchtverontreini¬ 
ging mogelijk moeten maken. 

De ontwikkeling van remote-sensing-meü\o-
des levert veel beleidsrelevante gegevens. Een 
meetauto uitgerust met een NOz-DIAL kwam ge¬ 
reed en wordt nu beproefd. Toepassing is voorzien 
bij pluimen van grote stookinstallaties en in stedelij¬ 
ke omgevingen. Ook werd een remoie-sensing-sys-
teem voor windrichting en -snelheid beproefd. 
Combinatie van deze systemen maakt nauwkeu¬ 
rige flux- en uitworpschattingen mogelijk. 

Thema- en stof gericht onderzoek 

" '"rzuring 
..positie van • rzurende verbindingen op de 

nederlandse bodem werd in 1987 opnieuw gedetail¬ 
leerd in kaart gebracht ten behoeve van de tussen¬ 
tijdse evaluatie van het additioneel programma 
verzuring. De herkomst van de verzurende stoffen, 
afkomstig uit diverse soorten bronnen in binnen- en 
buitenland, werd berekend. De verhoogde deposi¬ 
tie op natuurgebieden, vooral déa> waar deze gren¬ 
zen aan ander terrein (bv. bosranden), werd door 
modelberekening geschat. 

Een /«/of-opstelling voor monitoring van 
droge depositie van zwaveldioxide kwam gereed 

en werd op een van de macrostations geplaatst 
voor evaluatie. 

- Verspreiding 
Een gebruiksvriendelijke versie van een versprei¬ 
dingsmodel voor de berekening van jaargemid¬ 
delde concentraties en deposities van prioritaire 
stoffen kwam gereed. Dit model is primair bedoeld 
voor toepassing in studies voor basisdocumenten 
en voor onderzoek voor milieu-inspecties. 

Aan de basisdocumenten ozon en fijn stof 
werd een substantiële bijdrage geleverd. Bij ozon, 
een stof die vrijwel niet door emissies in de lucht 
wordt gebracht, spelen processen op wereldschaal 
in troposfeer en stratosfeer een belangrijke rol. 
Voor groeiseizoensgemiddclde concentraties -
maatgevend voor opbrengstreductie van oogstge-
wassen - werd het effect van emissiereducties in 
geheel Europa en op mondiale schaal berekend. 
Bij fijn stof was de definitie - ook meetmethodisch -
een belangrijk punt. Veel relevante gegevens inza¬ 
ke secundair aerosol en gedrag tijdens episoden 
werden geleverd vanuit de inter-instituutstudie 
"Meetplan aerosolen". 

Bijdragen werden ook geleverd aan de basis¬ 
documenten tolueen, fluoride, dichloormethaan, 
nitraat en koper. 

- Vermesting 
De in het kader van het verzuringsonderzoek ont¬ 
wikkelde modellen voor depositie van stikstofver¬ 
bindingen (nitraat, ammonium) werden ingebracht 
in een integraal vcrmestingsmodel. 

- Klimaatverandering 
Onderzoek van chemische processen in de tropo¬ 
sfeer werd opgezet. In 1988 zal de .^ruk liggen 
op modelontwikkeling, in sanv ilmt, met hel 
RIVM-systeemmodel voor klimaat -.'anöering. 

Een opstelling voor meting v; 1 b " ozonprofiel 
in de onderste 20 km van de atmosfeer zal worden 
gerealiseerd in 1988/1989. 

• 

Laboratorium voor 
Stralingsonderzoek (LSO) 
H.P.Leenhouts (plv.) 

Afgezien van de uitbreiding van het aantal mede¬ 
werkers met 6 nieuwe plaatsen v. post-Tsjer-
nobyl-opdrachten vonden in 1987 twee andere 
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gebeurtenissen plaats met verstrekkende conse¬ 
quenties. In november trok dr.MJ.Frissel zich 
terug als hoofd LSO; hij kreeg de positie adviseur 
van de directie-RIVM. Voorlopig is dr.ir.B.CJ. 
Zoetcman waarnemend hoofd. De werving van 
een nieuw hoofd LSO is gestart. In december nam 
irJ.F.Stoutjesdijk afscheid als medewerker LSO. 
Om zijn grote verdiensten ten tijde van het reac¬ 
torongeval te Tsjernobyl en zijn bijdrage als tech¬ 
nisch secretaris CCRX ontving hij bij zijn afscheid 
de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje 
Nassau uit handen van de DG-RIVM. 

Medio 1987 verhuisde de Radio-ecologie-
groep, die nog in het ITAL te Wageningen zijn 
werkzaamheden verrichtte, naar Bilthoven en nam 
zijn intrek in bouwdeel A6. Hbrmee is de versnip¬ 
pering van het LSO over twee lokaties verder 
teruggebracht. Slechts één medewerker werkt nog 
in Wageningen te; afronding van de experimenten 
met de lysimcters aldaar. 

Ook de stralingsbeschcrmingsdienst nam me¬ 
dio 1987 zijn 'ntrek in bouwdeel A6, hoewel de 
bouwku.idige afwerking van A6 nog te wensen 
overlaat. Vooral de ventilatieproblL-nen betekenen 
dat e: nog niet met radionuclidcn in de nieuwbouw 
gewekt kan worden, hetgeen voor het LSO vooral 
de voortgang van de werkzaamheden van de radio-
ecologiegroep belemmert. 

Ook in !°$'7. hot jaar na het fcactorünj,cval te 
Tsjemobyl, s-.̂ nt-'Eii vie activiteiten van het LSO 
in verband met deze gebeurtenis. De aanbevelin¬ 
gen van het CCRX-rapport (over de verhoging van 
de radioactiviteits- en stralingsniveaus) en die van 
het Berenschot-rapport (over de organisatorische 
aspecten van de opvang en afhandeling van het 
reactorongeval) hadden een aantal directe conse¬ 
quenties voor het LSO. Zo ontving het LSO 
opdrachten tot het aanleggen van een automatisch 
signaleringsnet, de uitbreiding van het aantal mect-
wagens, het inrichten van een informatie-/coördi-
naticccntrwn voor oc verzameling, verwerking en 
evaluatie van meetgegevens, het regelen van de 
medewerking van andere instellingen ten tijde van 
verhoging van radioactiviteit in het milieu en de 
voorbereiding van de ontvangst en verwerking van 
meetgegevens uit andere landen. 

Het was duidelijk dat een dergelijke toename 
van de werkzaamheden alleen zou kunnen plaats¬ 
vinden na uitbreiding van de wcrkcapacilcit. In de 
loop van 1987 werd daartoe een besluit genomen 
en aan het LSO werd een uitbreiding met 6 
nieuwe medewerkers tocgcwc/.en. Aan het eind 
van het jaar was de werving daarvan in volle 
gang. Inmiddels waren ook financiële middelen ter 
beschikking gesteld voor de instrumentele conse¬ 
quenties van genoemde opdrachten. Het meren¬ 

deel van de instrumentatie van o.a. het automa¬ 
tisch signaleringsnet en de uitbreiding van het aan¬ 
tal meetwagens was eind 1987 reeds besteld. 

Ook internationaal zijn diverse zaken op gang 
gebracht die tot verder onderzoek hebben geleid. 
Zo is in EG-vcrband besloten tot speciaal onder-
zoeV naar aanleiding van het reactorongeval te 
Tsjemobyl. Aan dit onderzoek neemt het LSO deel 
op de onderwerpen: verbetering en analyse van de 
overdrachtcoëfficiënten geldig in alarmsituatics en 
het verzamelen van basisgegevens voor het vast¬ 
stellen va., interventicnivcaus in voedsel. 

Radio-ecologische studies 

Het experimentele werk van het project over de 
migratie van Pu, Mp en Te is in 1987 afgerond. De 
geconstateerde grote afhankelijkheid van de dis¬ 
tributiecoëfficiënt KD van de fysisch-chemische 
eigenschappen van de ondergrond heeft grote in¬ 
vloed op toekomstige risico-evaluatie van boven¬ 
staande elementen bij ondergrondse opslag van 
radioactief afval. De rapportage van de resultaten 
is in 1987 in eerste instantie afgerond. Dit project 
heeft een vervolg gekregen in het BIOS-project, 
waarin een consequentie-analyse wordt gegeven 
v?n de emissie van radionuclidcn uit ondergrondse 
opbergplaatsen. Het hiertoe gebruikte computermo¬ 
del, overgenomen van de NRPB (Engeland), werd 
geïmplementeerd en voorzien van lokatie-speci-
ficke parameters. 

Ten aanzien van Po-210 en Pb-210 zijn bij 
diverse industriële instellingen metingen verricht 
naar concentraties in de afvoerstromen (lucht en 

ater). De analye van de afvoer van Po-210 en 
Pb-210 bij Hoechst heeft geleid tot inzicht in het 
relatieve belang van afvoer via lucht en water, 
waarbij de conclusie is dat vooral t.a.v. de aquati-
sche component aanzienlijke onzekerheid bestaat 
over het gedrag van de radionuciiden. Gezien het 
belang van de mogelijke r e -.ltcrendc bcvolkingsdo-
sis is nader onderzoek op di: punt gewenst. 

i c project Countcm.casurcs, dat in het ka¬ 
der van uc EG wordt uitgevoerd, is voortgezet met 
experimenten die een nadere bepaling zullen moe¬ 
ten geven van het effect van zekere tcg nmaat-
rcgclcn op de bodcm-plant-ovcrdracht. In theore¬ 
tisch opzicht werd voor.' aandacht geschonken 
aan het gedrag van Sr-85 in bodem en plant. 

Rapportage controlemeiingen 

In 1987 werd een grote aanzet gegeven om de 
achterstand in rapportage van controlcmctingcn 
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weg te werken. Begin 1988 zal de achterstand 
volledig zijn ingelopen. 

Risico-analyse 

Het project Stralingshygicnische verslaglegging 
heeft eind 1987 het eerste interimrapport opgele¬ 
verd. De systematiek van rapporteren werd vastge¬ 
legd en ongeveer een derde van alle stralingsbron¬ 
nen werd goed bekeken. Van de rest werd slechts 
een globale indicatie voor de bevolkingsdosis gege¬ 
ven. Jn 1988 en 1989 zal verdere verdieping van 
deze bronnen gegcen worden. 

Het MER-rapport voorspellingstechnieken 
t.a.v. k^minstallaties, uitgevoerd door NUCON in 
opdracht van het RIVM, werd afgerond. 

Het meer fundamentele onderzoek in EG-ver-
band over de dosis-effect-relatie van stralingsef¬ 
fecten op cellen resulteerde in de vaststelling van 
enige interessante verschillen tussen de effecten 
van ioniserende straling en die van ultraviolette 
straling. Op dit punt werden theoretisch voorspelde 
verschillen bevestigd. De implicaties van deze ver¬ 
schillen voor risicobeschouwingen zullen nader 
onderzocht dienen te worden. 

Door DGM is een project gestart over een 
herziening van het algemeen normstelsel in de 
stralingshygiëne. Hierbij zijn ook de ministerie; van 
WVC en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
betrokken. Het LSO participeert in de projectgroep. 

Dosimetrie 

De afdeling Dosimetrie heeft veel aandacht ge¬ 
schonken aan de herziening van fysische correc-
tiefactoren voor de primaire meetstandaa.den voor 
röntgen- en gammastraling en de daarmee ge¬ 
paard gaande invoering van de luchtkerma als refe-
rentiegrootheid bij calibratiemetingcn. De correc-
tiefactoren voor de mectstandaard voor gamma¬ 
straling van cobalt-60 werden bepaald in sa¬ 
menwerking met het BIPM te Parijs. 

Ook dit verslagjaart zijn voor de IAEA/WHO 
refcrenticbestralingcn van thcrmolumincscentic-
dosimeters gedaan ten behoeve van het dosimetrie-
vergclijkingsprogramma van radiotherapeutische 
apparatuur. Op uitnodiging is deelgenomen aan een 
internationale vergelijking naar calibraticmethodcn 
bij omgcvingsmctir.gcn met TL-dosimetcrs. Deze 
vergelijking wordt gecoördineerd door het Environ¬ 
mental Measurements Laboratory (New York). In 
het voorjaar van 1988 wordt een eerste rappor¬ 
tage van de resultaten verwacht. 

Het afgelopen jaar zijn 207 calibrates en pre-
cisie-öestralingen uitgevoerd. 

Het experimentele onderzoek gericht op de 
toepassing van speciale ionisatiekamers en calibra-
tiemethoden in klinische elektronenbundels is vrij¬ 
wel afgerond. Dit onderzoek wordt verricht in sa¬ 
menwerking met klinisch-fysici en de subcom¬ 
missie Uniformiteit Dosimetrieprotocollen van de 
Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie 
(NCS). Deze subcommissie zal op basis van de 
resultaten van voornoemd onderzoek een protocol 
voor de elektronendosimctiïe in de radiotherapie 
opstellen. De toegenomen activiteiten in het kader 
van de NCS ijn voor het ministerie van WVC aan¬ 
leiding geweest voor 1988 een projectmedewerker 
toe te kennen aan de afdeling Dosimetrie, mede 
om de activiteiten in de richting van de medische 
toepassingen van straling verder vanuit het RIVM 
te kunnen intensiveren en coördineren. 

Laboratoriumautomatisering 

De afdeling Laboratoriumautomatisering heeft in 
1987 voor een twaalftal RIVM-laboratoria onder¬ 
steunende werkzaamheden verricht. In dit verband 
dient vooral vermeld te worden het aandee! in de 
opzet tot realisatie van het landelijk meetnet voor 
radioactiviteit, dat geïntegreerd wordt in het lar le¬ 
lijk meetnet voor luchtkwaliteit. Voorts was een be¬ 
langrijk project het aandeel in het gebouw- en 
inventarismonitoringnctwerk, dat ten behoeve van 
GLP en GMP in de gebouwen Gl en K-Noord 
wordt aangelegd. 

• 

Laboratorium voor Afvalstoffen en 
Emissies (LAE) 
F.Langeweg 

Het werkterrein van het laboratorium voor Afval¬ 
stoffen en Emissies bevindt zich in het begin van 
de causaliteitskctcn die in milieuproblemen kan 
worden onderkend. Deze causaliteitskctcn bestaat 
ruwweg uit drie onderdelen: 
- de maatschappelijke activiteiten die leiden tot uil¬ 

worp van verontreinigingen naar het milieu 
- de verspreiding en omzettingen van d ^ c veront¬ 

reinigingen in hei miliicu 
- de blootstelling aan de effecten van verontreini¬ 

gingen op receptoren. 
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Het LAE richt zich op het eerstgenoemde gedeelte 
van deze causaliteitsketen waarbij afvalgas, afval¬ 
water en vooral afvalstoffen centraal staan. Aan 
andere vormen van milieuverontreiniging - zoals 
geluid, stank en straling - wordt in het LAE geen 
aandacht geschonken. De maatschappelijke activi¬ 
teiten zelf worden als uitgangspunt genomen om 
de omvang van de uitworp te beschouwen. Met 
name voor afvalstoffen wordt ook de verwijde¬ 
ringsstructuur bezien. 

Conform de RIVM-strategie voor milieu¬ 
onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een 
diagnostische (metende) en een prognostische 
(voorspellende) functie. Deze beide functies mon¬ 
den uit in het vormen van een interface tussen 
beleid en onderzoek binnen het specifieke werkge¬ 
bied van het LAE. Deze interface-taak is erop 
gericht het te voeren milieubeleid op een zo inte¬ 
graal mogelijke wijze te onderbouwen. De diagnos¬ 
tische en prognostische functie verschaffen daar¬ 
toe de hulpmiddelen. Het LAE is op weg de ge¬ 
schetste wijze van taakuitoefening te versterken in 
welk kader de in het navolgende te behandelen 
ontwikkelingen in 1987 van bijzonder belang zijn 
geweest. 

Diagnose-functie 

De diagnostische functie bestaat uit het ter beschik¬ 
king hebben en houden van meetsystemen gericht 
op de aard en omvang van de uitworp van gas¬ 
vormige, vloeibare en vaste afvalstoffen gezien in 
samenhang met de maatschappelijke activiteiten 
die verantwoordelijk zijn voor deze uitworp, als¬ 
mede het zonodig ontwikkelen van daarvoor te ge¬ 
bruiken meet- en analysemethoden. 

Hoc zo'n systeem er uit moet zien is nog aller¬ 
minst duidelij.:. In principe zou gemeten moeien 
worden aan uitworp-bepalende kenmerken van 
maatschappelijke activiteiten, de aard en omvang 
van de uitworp zelve en de beschikbaarheid van 
de in de uitworp aanwezige milieugevaarlijke com¬ 
ponenten. Vele instituten en instellingen richten 
zich op onderdelen van dit totale meetsysteem. De 
Erasmus Universiteit, bijvoorbeeld, registreert de 
wijze van besteding van budgetten in voor de ne-
derlandse samenleving representatieve huishoudin¬ 
gen. Aan deze registraties kunnen kenmerken ont¬ 
leend worden voor de hoeveelheid en samen¬ 
stelling van huishoudelijke afvalstoffen. Onder 
meer het CBS verricht gelijk-iooiige registraties in 
de sectoren landtwuw, industrie, energie, vcikcer 
en vervoer en afvalverwerking. Het streven van 
het RIVM is erop gericht uil deze uiteenlopende 

bronnen een totaalbeeld samen te stellen van het 
verloop in de tijd van uitworp-bepalende ken¬ 
merken van maatschappelijk handelen. In het infor¬ 
matie-gedeelte van het Reken- en Informatiesys¬ 
teem Milieuhygiëne (RIM) zijn daarvoor eerste 
aanzetten aanwezig die thans vooral gericht zijn op 
verzurende activiteiten. 

De aard en omvang van de uitworp wordt 
voor gasvormige en vloeibare afvalstoffen vast¬ 
gelegd in de zogenaamde Emissieregistratie (E.R.) 
die door het DGM beheerd wordt. Een registratie 
van vaste afvalstoffen ontbreekt aan dit systeem. 
Voor milieugevaarlijke chemische afvalstoffen be¬ 
staat een meldingensysteem met een bijbehorende 
databank. Het ligt in het voornemen di. systeem in 
de toekomst decentraal bij de provincies te laten 
uitvoeren terwijl thans ook met medewerking van 
het RIVM een decentraal systeem met bedrijfs¬ 
gegevens omtrent chemische afvalstoffen wordt 
opgezet ten dienste van de handhaving van de Wet 
Chemische Afvalstoffen. Het CBS verricht regel¬ 
matig enquêtes naar de hoeveelheden en verwer¬ 
kingswijze van huishoudelijke en bedrijfsafvalstof-
fen bij gemeenten en bedrijven, wederom met me¬ 
dewerking van het RIVM. Het RIVM zelve 
verricht reeds geruimtc tijd metingen naar de 
samenstelling van huishoudelijke afvalstoffen met 
behulp van de in Amersfoort gevestigde sorteerin-
richting. Voor de sectoren huishoudens en industrie 
ontstaat een redelijk dekkend "zij het door verschil¬ 
lende instanties uitgevoerd" registratiesysteem 
voor vat afvalstoffen. Voor andere sectoren be¬ 
staat zo'n dekkend systeem voor de registratie van 

In de RIVM-sorteerhal te Amersfoort worden, via 
de sortering van huishoudelijk afval en bedrijfsaf¬ 

val, unieke basisgegevens verkregen voor haal¬ 
baarheidsstudies inzake mogelijkheden voor afval-

beperking en -verwijdering 

184 



HOOFDSECTOR III: CHEMIE EN FYSICA 

afvalstoffen eigenlijk niet. Sinds kort vormt de land¬ 
bouw daarop een uitzondering gelet op de ver¬ 
plichte registratie van de mestproduktie op bedrijfs¬ 
niveau. 

Het LAE heeft in 1987 een vooronderzoek 
verricht naar vorm en inhoud van een systeem 
voor de integrale registratie van uitworpen van 
gasvormige, vloeibare en vaste afvalstoffen. Daarin 
zijn beschikbare deelsystemen qua opzet en struc¬ 
tuur met elkaar vergeleken en is een definitiestudie 
verricht naar de wijze waarop de hiaten in de regi¬ 
stratie van vaste afvalstoffen kunnen worden opge¬ 
vuld. Uiteindelijk lijkt het voor de hand te liggen 
één registratiesysteem voor de uitworpgegevens 
op rijksniveau bij het RIVM ter beschikking te heb¬ 
ben. Zo'n systeem kan waar mogelijk putten uit 
registratiesystemen op deelgebieden die bij diverse 
instanties in beheer zijn. Het verdient aanbeveling 
het integrale registratiesysteem te oriënteren op de 
prioritaire stoffen en, eventueel, de aandachtstoffen 
en prioritaire afvalstoffen. Uit efficiency-overwegin-
gen zou de gegevensverzameling beperkt kunnen 
blijven tot die bronnen die zorgen voor 90 a 95% 
van de totale uitworp. Het gaat dan vaak om een 
betrekkelijk gering gedeelte van het totale aantal 
bronnen dat de gehele uitworp veroorzaakt. 

De beschikbaarheid van milieugcvaarl'kc 
componenten bepaald de ernst van de emissie 
naar het milieu. Voor afvalgas en afvalwater is 
deze beschikbaarheid veelal 100%. Voor afvalstof¬ 
fen is de beschikbaarheid van milieugevaarlijke 
componenten veelal kleiner dan 100h. Het be¬ 
schikbaar komen is bovendien tijdsafhankelijk en 
wordt door een aantal verschillende factoren be¬ 
paald. Leidt een afvalgas of afvalwater dus direct 
tot emissies naar het milieu, bij vaste afvalstoffen 
is dit lang niet altijd het geval. 

Om de emissie-omvang en -snelheid vanuit 
vaste afvalstoffen te bepalen worden door het 
RTVM meetmethoden ontwikkeld (de zogenaamde 
uitloogtoctsen) en op hun betekenis voor de prak¬ 
tijk onderzocht. Dit onderzoek is in 1987 goed 
gevorderd. Het laboratorium-onderzoek naar dc uit¬ 
loging van primaire en secundaire grondstoffen is 
voor een belangrijk deel afgerond. Begonnen is 
met een onderzoek op scmi-praktijkschaal om dc 
gevonden laboratorium-resultaten op hun praktijk-
betekenis te kunnen beoordelen. Er wordt een 
database ontwikkeld die er op gericht is dc verkre¬ 
gen meetresultaten zo efficient mogelijk te kunnen 
gebruiken bij de beoordeling van dc toelaatbaar¬ 
heid van secundaire grondstoffen in het kader van 
dc Wet bodembescherming. Onderzoek naar het 
uitlooggedrag van C2-afval stoffen heeft nog geen 
definitieve resultaten opgeleverd doordat proble¬ 

men van analytische aard zijn opgetreden. In het 
kader van de normstelling voor de bestemming van 
gereinigde grond zijn testmethoden ontwikkeld. 
Deze bestaan uit uitloogtoctsen en bio-assays op 
planten en wormen. Onderzoek naar de relaties 
tussen de resultaten van deze verschillende test¬ 
methoden zal in 1988 worden uitgevoerd. Er wordt 
ook beoogd een snelle testme ^ode te ontwikkelen 
voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van 
het gezamenlijk storten van industrie-afval en huis¬ 
houdelijk afval. De metingen aan bestaande stort¬ 
plaatsen worden voortgezet. Voor 1988 wordt over¬ 
wogen om, samen met de Technische Universiteit 
Berlijn, een registratiesysteem (IBIS) voor stort¬ 
plaatsen te beproeven. Dit onderzoek vindt plaats 
in EG-verband. 

Prognose-functie 

Modellen van welke vorm of aard dan ook zijn een 
belangrijk hulpmiddel voor het uitoefenen van dc 
prognose-functie. Mede ten dienste van dc ontwik¬ 
keling van modellen wordt ook meer fundamenteel 
procesonderzoek verricht in het algemeen op labo¬ 
ratoriumschaal en soms ook op (semi)praktijk-
schaal. 

Het RIM zal binnen het LAE een centrale 
plaats gaan innemen bij het vervullen van de prog¬ 
nose-functie. Het systeem is door het Instituut voor 
Milieuvraagstukken ontwikkeld en in de afgelopen 
jaren overgezet op de RIVM-computerconfigu-
ratie. Het zal gegevens gaan bevatten over dc 
ooi aken van emissies en afvalstromen (naar sec¬ 
tor of bron> en de mogelijkheden om dc emissies 
en "fvatstromen te beperken. Doordat in het sys¬ 
teem een \ ^rband is gelegd tussen de omvang van 
emisres er afvalstromen en het activiteitenniveau 
van een sector (zoals produktie-omvang, energie¬ 
verbruik, verbruik van oplosmiddelen, etc), en 
tevens gogvvins zijn opgenomen over de toekom¬ 
stige ontwikkelingen van deze activiteiten, is het 
mogelijk me het RIM scenario's op te stellen voor 
de toekomstige emissies en afvalstromen. Binnen 
het RIM kan thans onderscheid worden gemaakt 
in een 25-tai se xen behorend tot de industrie, dc 
landbouw, verkeer rn vervoer, energie, de huishou¬ 
dens en de afvalverwerking. Voor een aantal ervan 
zijn afzonderlijke modellen opgesteld. 

In hei landbouwmodel worden per gebied een 
aantal diersoorten, grondsoortcn en gewastypes 
onderscheiden. Het model berekent de mestproduk¬ 
tie en dc maximaal toelaatbare verspreiding van 
mest in een gebied. Overschotten worden getrans¬ 
porteerd naar andere gebituen. Zowel bij dc pro-
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duktic als bij dc opslag, het transport en de ver¬ 
spreiding van mest treden ammoniak-emissies op. 
Er kunnen in het model een aantal maatregelen 
worden gekozen, zoals inkrimping van dc veesta¬ 
pel, verandering van het vecvocr, biofiltratic van 
stal lucht, opslag van mest in silo's, ondcrplocgcn 
van mest en verlaging van de mestnormen. Het 
model berekent de kosten van de technische maat¬ 
regelen - bijv. mcstsilo's en biofilters - maar niet 
die van structurele maatregelen, zoals inkrimping 
van dc veestapel. 

Het verkeersmodel beschrijft het aanschafge-
drag voor auto's in huishoudens en bedrijven en dc 
mate waarin de auto wordt gebruikt (aantal verre¬ 
den kilometers per jaar en de verdeling over sncl-
hcidsklasscn). Er worden diverse types van huis¬ 
houdens onderscheiden op basis van huishoud-
groottc en inkomen. Naarmate de auto duurder 
wordt (bijv. door milieumaatregelen) zullen er min¬ 
der nieuwe auto's worden aangeschaft of zal een 
overgang plaatsvinden naar goedkopere, lichtere 
autotypes, dan wel van benzinc-auto's naar LPG-
of dicsclauto's. Met het model is onder meer na te 
gaan wat dc invloed is van een verschuiving van 
dc autokosten van vaste lasten (zoals wegenbelas¬ 
ting) naar variabele kosten (bijv. bcnzinc-accijn-
zen) op het totale aantal autokilomctcrs in Neder¬ 
land en dc daarmee gepaard gaande emissies. 

Het afvalmodel beschrijft dc verwerkingsmo-
gclijkhedcn van afvalstoffen bij externe verwerk¬ 
ers. De gebruiker van het model kan kiezen in 
welke mate een afvalstroom in een bepaald zicht-
jaar zal worden aangewend voor hergebruik, 
energie-opwekking of verbranding. Het resterende 
deel moet worden gestort. Het model geeft aan 
wat bij dc gekozen opties dc uiteindelijke bestem¬ 
ming is van de afvalslroom en wat dc bijbehorende 
verwerkingskosten zijn. 

Voor dc inzameling en collectieve zuivering 
van afvalwater zal in 1988 een dcclmodcl worden 
ontwikkeld dat sterk zal lijken op het afvalmodel. 

Thans wordt gewerkt aan dc ontwikkeling 
van een kennissysteem voor mogelijk toe te pas¬ 
sen technologie gcrichl op voorkómen, beperken of 
verwerken van afvalgas, afvalwater en afvalstof¬ 
fen. Voor dc ontwikkeling en invulling van dil sys¬ 
teem wordt samengewerkt met TNO en 
DBW/RIZA. In 1987 is een eenvoudige prototype 
van dit systeem operationeel geworden. Bij dc 
verdere ontwikkeling zal vooral ook gezocht wor¬ 
den naar internationale samenwerking. 

Binnen dc genoemde sectoren is dc ontwikke¬ 
ling mogelijk van een veelheid aan meer gcdciail-
Iccrdc modellen gericht op onderdelen ervan. Voor 

de sector industrie is in 1987 een model volledig 
operationeel geworden voor de galvano. Dit model 
laat de consequenties zien van zowel preventieve 
als "end of pipe" maatregelen gericht op de uit¬ 
worp van zware metalen via het afvalwater en via 
zuiveringsslib. Het model is benut voor het ontwik¬ 
kelen van brongcrichle normstelling voor deze 
bedrijfstak in CUWVO-vcrband. Het vormt dc 
basis voor de ontwikkeling van een algemener 
bcdrijfstakgericht model dat naar verwachting op 
dc pharmacie zal worden toegepast. 

In de sector afvalverwerking is een model 
ontwikkeld voor het gedrag var. stoffen in rioolwa-
tcr-zuivcringsinstallaties. Dit model zal worden 
gebruikt voor de beoordeling van de toelaat¬ 
baarheid van nieuwe stoffen. In dezelfde sector is 
in 1987 begonnen met de ontwikkeling van een 
expertsysteem om de hoeveelheid en de kwaliteit 
van pcrcolaticwatcr dat uittreedt uit stortplaatsen 
te kunnen voorspellen. Hierin wor<'' samengewerkt 
met TNO. 

Het meer fundamentele procesonderzoek is 
vooral gericht geweest op dc afvalverwerking 
en -verwijdering. Voor het onderzoek op laborato¬ 
riumschaal is het accent gelegd op dc mogelijkheid 
tot biologische afbraak van milieugevaarlijke com¬ 
ponenten in afvalstromen. Het eerste aspect van 
het onderzoek is gericht op de genetische en fysio¬ 
logische stabiliteit van bacteriën om tolueen af te 
breken. Inmiddels is experimenteel aangetoond dat 
deze eigenschappen inderdaad beïnvloed worden 
door dc substraattocvocr en dc opgelegde groci-
snclhcid. Vooruitgang is geboekt bij dc afbraak van 
polycyclische aromaten. Afbraak van deze zoge¬ 
naamde PCA's is mogelijk, maar zal gezien dc 
geringe oplosbaarhcid van deze stoffen vooral 
bepaald worden door dc beschikbaarheid van dc 
slof voor dc betrokken micro-organismen. Uiterst 
moeilijk blijkt de afbraak van gechloreerde aroma¬ 
tische koolwaterstoffen. Deze stoffen, zoals pen-
tachloorfcnol, zijn reeds bij lage concentraties rem¬ 
mend voor dc groei van dc bacteriën. 

In 1987 zijn onderzoeken opgestart naar dc 
haalbaarheid van het biotcchnologisch reinigen van 
extracticslib verontreinigd met PCA's. Tevens is, 
in samenwerking met DBW/RIZA, een eerste 
aanzet gegeven aan het onderzoek naar dc invloed 
van actieve kool op dc biodegradatic van xenobioti-
ca. Het dwarsverband biodegradatic binnen het 
RIVM is verder uitgebouwd. 

Op praktijkschaal is het procesonderzoek 
vooral georiënteerd geweest op het door metingen 
verwerven van procesinzicht in dc verbranding en 
het storten van afvalstoffen alsmede in te ver¬ 
wachten emissies bij het in of op dc bodem bren¬ 
gen van compost en mest. Het vcrrichlcn van dc 
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feitelijke metingen is altijd aan andere instituten 
uitbesteed. Het onderzoek naar de emissies van 
afvalverbrandingsinstallaties is in 1987 vrijwel afge¬ 
rond. De emissie van organische microverontrei¬ 
nigingen - waaronder gechloreerde dioxinen en 
furanen - blijkt bij een verbrandingsinstallatie voor 
stedelijk afval het geringst te zijn als gestookt 
wordt onder optimale omstandigheden i.e. conform 
de ontwerpcondities var. de oven. Voorts blijkt dat 
de vorming en de afbraak van gechloreerde 
microverontreinigingen slechts in beperkte mate 
worden beïnvloed door variaties in de samen¬ 
stelling van het afval. De gangbare opvatting, vol¬ 
gens welke de vorming van dioxinen en furanen 
plaatsvindt bij lagere temperaturen onder invloed 
van aan stof gebonden kopcrchloridc, is bevestigd 
via metingen in de vuurhaard: aldaar werd 3% 
resp. 15% van de totale uitstoot aan dioxinen resp. 
furanen aangetroffen. 

Een onderzoek inzake de emissies bij de ver¬ 
branding van chemisch afval bij de nieuwe ver¬ 
brandingsoven van AVR-chcmie heeft geleid tot de 
conclusie dat PCB's en chloorfcnolcn in deze oven 
goed worden afgebroken. Ook bij dit onderzoek is 
geconstateerd dat de dioxine- en furaan-gchaltcs 
in het rookgas toenemen bij dalende temperatuur 
vanaf circa 350 C. De maximale concentraties zijn 
gemeten in het E-filtcr, bij een temperatuur van 
225 °C. 

Interface-taken 

De prognose- en de diagnose-functie vormen de 
basis voor het uitoefenen van intcrfacc-takcn die 
gericht zijn op de wetenschappelijke onderbou¬ 
wing van het te voeren beleid. In 1987 had een 
belangrijke interface-taak betrekking op langc-tcr-
mijn-verkenningen ten behoeve van het nationale 
milieubeleidsplan. Dc/.c vcrkcnningswcrkzaamhc-
den werden geleid door het LAE. Het een en 
ander zal leiden lot een onafhankelijk door het 
RIVM uit te brengen document waarin de ontwik¬ 
keling van milieuproblemen tot tenminste 2010 en 
mogelijke jplossingsrichtingcn worden geschetst. 
Dit document zal in het eerste halfjaar van 1988 
verschijnen. Het document kan ook richtinggevend 
gaan worden voor in de toekomst te verrichten 
onderzoek. Zo is hei nu reeds duidelijk dat de be¬ 
schikbare kennis van effecten steeds fragmenta-
rischcr en daardoor ontoereikend wordt om te 
verwachten ontwikkelingen te kunnen schetsen. Er 
is derhalve meer onderzoek nodig naar het for¬ 
muleren van ecologische doelen zowel op natio¬ 
naal als op internationaal niveau. Binnen het werk¬ 
gebied van hel LAE zal een grotere nadruk gelegd 
moeten worden op onderzoek naar preventie van 

milieuverontreiniging, zodat een ecologisch hand¬ 
haafbare technologische ontwikkeling ontstaat. 
Hiertoe is nationale en internationale samenwer¬ 
king tussen onderzoeksinstituten nodig waarvoor in 
1987 het fundament is gelegd. 

Naast de alle milieuproblemen omvattende 
lange-termijn-verkenningen wordt in het kader van 
de interface-taak door het LAE ook aandacht 
geschonken aan meer specifieke milieuproblemen. 

De werkzaamheden op het gebied van het the¬ 
ma verwijdering zijn vooral gericht op studie en 
onderzoek naar alternatieve verwijderingsmetho¬ 
den voor afvalstromen. In 1987 zijn studies gereed 
gekomen naar o.m. ontinktingsslib, gehalogencerdc 
koolwaterstoffen, spuitafval en het gebruik van 
vliegas als grondstof voor keramisch materiaal. 
Mede op grond van deze inventariserende studies 
heeft het LAE een selcctiesystccm voor afvalstof¬ 
fen ontwikkeld. Op grond van criteria van volksge¬ 
zondheid, milieuhygiëne, hinder en huidige verwer¬ 
kingsmethode van afvalstromen is een prioritaire 
lijst tot stand gekomen. Deze ontwikkeling zal in 
1988 worden voortgezet. Enerzijds moeten de cri¬ 
teria meer verfijnd worden, waarbij gegeven de 
bclcidsdiscussic ook het ruimtebeslag een plaats in 
het systeem dient te krijgen. Anderzijds is gecon¬ 
stateerd dat van cen aanzienlijke hoeveelheid afval¬ 
stromen nadere gegevens nodig zijn. 

Het knelpunt van het ruimtebeslag in de ver¬ 
wijdering heeft geleid tot het formuleren van inte¬ 
graal onderzoek naar mogelijke vcrwijdcringsrou-
tcs voor een tiental grote afvalstromen, die ge¬ 
meen hebben dat het afval geheel of gedeeltelijk 
verbrand (volumcrcductic) zouden kunnen worden. 
Een en ander zal moeten leiden tot cen globale 
blauwdruk van vcrwcrkingsinrichtingcn, waarbij 
de verschillende mogelijke systemen zullen wor¬ 
den uitgewerkt en vergeleken op aspecten als 
milieubelasting, ruimtebeslag, bestuurlijke organisa¬ 
tie, kosten en grondstoffenbesparing. Overwogen 
wordt in dit kader een model te ontwikkelen om 
alternatieven voor de vcrwijdcringsstructuur snel 
op hun gevolgen te kunnen doorrekenen. 

De ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 
materialen is aanleiding geweest om samen met 
TNO een onderzoek te starten naar de milieu-impli¬ 
caties van het gebruik. Daarbij gaat het in het bij¬ 
zonder om de vraag hoc deze nieuw materialen 
zich kwantitatief en kwalitatief in het afvalstadium 
zullen gedragen. Bovendien is van groot belang of 
het gebruik reeds bestaande en gewenste vcrwij-
deringsstructuren (bijv. recycling) nadelig beïn¬ 
vloedt. 

Binnen hel thema verspreiding is medewer¬ 
king verleend aan het tot stand komen van basis¬ 
documenten en de beoordeling van de toclaat-

187 



DEEL II: VERSLAGEN 

baarheid van nieuwe stoffen. De bijdrage van het 
LAE had vooral betrekking op de uitworp van 
deze stoffen en op maatregelen om die uitworp te 
beperken. In het kader van de lange-termijn-
verkenningen voor het NMP is, in samenwerking 
met een externe consultant, een verspreidingsmo¬ 
del ontwikkeld dat zich vooral richt op persistente 
accumulerende stoffen. 

In het thema verzuring heeft het LAE zich 
gericht op het verkrijgen van nationale en interna¬ 
tionale informatie over emissies van verzurende 
stoffen. Deze informatie is benut voor het opera¬ 
tioneel maken van het in 1987 ontwikkelde verzur-
ingsmodel. Gelijksoortige werkzaamheden zijn ver¬ 
richt voor het thema vermesting waarvoor door 
een externe consultant een model is ontwikkeld. 

Door deze ontwikkelingen zijn een aantal in¬ 
grediënten ontstaan die van grote betekenis kun¬ 
nen zijn voor een te ontwikkelen milicumanagc-
ment-informatiesysteem (MILMAN). 

Aangaande de samenhang van de zojuist be¬ 
sproken vier thema's (verwijdering, verspreiding, 
verzuring, vermesting) kan de coördinerende rol 
genoemd worden die het LAE heeft in een aantal 
nationale onderzoeksprogramma's. Via deze pro¬ 
gramma's wordt getracht om geconstateerde leem¬ 
ten in kennis en informtic op te vullen. Voor het 
LAE is het daarbij van groot belang de aldus ver¬ 
worven kennis in de uitoefening van de diagnose-
en prognose-functie te kunnen inzetten. 

Een begin is gemaakt met de evaluatie en de 
aanpassing van het programma milieubiotechnolo¬ 
gie dat dateert uit 1985. De verwachting is dat het 
aangepaste programma in de eerste helft van 1988 
kan verschijnen. Nadat de financiering van het pro¬ 
gramma werd veilig gesteld is een aantal bureau¬ 
studies gestart inzake basisthema's die voor een 
verdere ontwikkeling van de milieubiotechnologie 
van belang zijn. Deze studies moeten een overzicht 
geven van de state of the art op deze terreinen en 
ideeën opleveren voor verder onderzoek. Enkele 
van die thema's zijn: 
- immobiliseren van micro-organismen 
- afbraak xenobiotica 
- toevoeging van gekweekte micro-organismen 

aan biologische processen 
- microbiologische uitloging van zware metalen 
- toepassing van protozocn bij rcinigingsproccsscn. 

Een onderwerp dat momentcel duidelijk in de 
belangstelling staat is de toepassing van gemodi¬ 
ficeerde niicro-organismcn in open milieu, bijv. in 
de landbouw en in de bodemsanering. De WMB 
heeft een sludicvoorslcl van het RIVM met be¬ 
trekking tot de risico's van toepassing van gene¬ 
tisch gemodificeerde micro-organismen in open 
milieu gehonoreerd. Het projectmanagement van 

het programma is in uitvoering genomen door het 
PEO in het kader van de taak van deze organisatie 
bij de uitvoering van onderzoeksprogramma's voor 
milieutechnologie. Met het DGM/B is overleg ge¬ 
start met betrekking tot de inhoudelijke coördinatie 
van een aantal van deze programma's door het 
LAE. 

In het kader van de refcrentietaak Bodem¬ 
saneringstechnieken is het LAE o.m. betrokken bij 
de uitvoering van het Spcerpuntprogramma Bo¬ 
demonderzoek. Het door een viertal ministeries 
(Onderwijs en Wetenschappen; Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Landbouw 
en Visserij; Verkeer en Waterstaat) ondersteunde 
programma heeft ten doel het bodemonderzoek te 
stimuleren en te coördineren en de infrastructuur 
voor kennisontwikkeling te verbeteren. Het LAE 
zal in het kader van de Programmacommissie 
Techniekontwikkcling Bodemonderzoek als kemin-
stituut optreden voor de onderzoekslijnen 'afwe-
gings- en motiveringsinstrumenten" en "reinigen en 
verwerken". De onderzoeksprogramma's en de 
daarbij behorende projectvoorstellen zullen in 1988 
worden uitgewerkt. Eveneens in het kader van de 
zojuist bedoelde referentictaak is het LAE mede-
trekker van het NATO/CCMS project "pilot study 
on demonstration of remedial action technologies 
for contaminated land and groundwatcr". 

In 1987 is het NOH uitgebreid geïnventari¬ 
seerd en geëvalueerd. De conclusies en aanbeve¬ 
lingen uit de studies vormden de basis voor het 
voorstel "Nationaal Onderzoekprogramma Herge¬ 
bruik van Afvalstoffen 1988-1992". De stuurgroep 
NOH aanvaardde dit voorstel op 19 augustus 1987. 
Van het beschikbare budget van 1987 (6,3 miljoen 
gulden) en de overloop van 1986 is 95% in con¬ 
tracten omgezet. In het eerste halfjaar zijn, zoals 
ook ir 1936, veel van de activiteiten gericht 
gcwc< st op niveau-verhoging van de projectvoor¬ 
stellen; hierdoor kon pas in het vierde kwartaal tot 
contractcring worden overgegaan. 

[n samenwerking met het FVAM wordt een 
nota inzake preventie opgesteld die als basis kan 
dienen voor een workshop in 1988. Doel van deze 
workshop is inzicht te verkrijgen in verder noodza¬ 
kelijk onderzoek inzake preventie en de waarde 
van de daaruit te verkrijgen resultaten voor ener¬ 
gie, milieu en grondstoffen Conform het program-
mavoorstcl is een overeenkomst gesloten voor de 
uitvoering van een grootschalig cxpciimeiit gericht 
op de gescheiden inzameling van de GFT- en de 
restfractic. In het SOW-gc(>icd worden drie inza-
mclvariantcn beproefd en geëvalueerd. 

In overleg met bctrlokkcncn vanuil beleid, 
onderzoek en bedrijfsleven is een beleidsplan 
NOH-ondcrzock mestvergisting 1988-1992 opge-
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steld. Het plan geeft richting aan aard en omvang 
van toekomstig NOH-onderzoek op dit gebied en 
maakt afstemming mogelijk van de NOH-activiteit-
en met andere onderzoeks- en demonstratiepro¬ 
gramma's. 

Via metingen is door de Grontmij bij de 
afvalverbrandingsinstallatie te Duiven oh" semi-
praktijkschaal vastgesteld in hoeverre droge rook¬ 
gasreiniging de in de rookgassen van verbranding 
van afvalstoffen aanwezige schadelijke componen¬ 
ten elimineert. Droge rookgasreiniging is een be¬ 
trouwbare en relatief goedkope techniek gebleken. 

Een van de projecten met Reko B.V. op het 
gebied van de ontwikkeling van nieuwe produkten 
gemaakt uit kunststofafvallen heeft positieve resul¬ 
taten opgeleverd, hetgeen op korte termijn zal 
resulteren in een patentaanvraag. 

Centrale Ingang Milieu-informatie (ClMl) 

Per 1 maart 1987 werd de prototype-fase van het 
CIMl-project afgesloten. Het verwijssysteem is 
overgedragen aan het LAE, bureau CIMI. Medio 
1987 werd een principe-besluit bereikt over de 
voortzetting van CIMI bij het RIVM. 

De beantwoording van binnengekomen vra¬ 
gen met behulp van het gereedgekomen prototype 
is in 1987 gecontinueerd. Uit de registratie van de 
vragen kan worden opgemaakt dat adviesbureaus, 
het hoger onderwijs en gemeentelijke instanties 
gebruik van CIMI weten te maken. Naast de (zeer 
diverse) vragen op milieugebied bestaat ook veel 
interesse voor CIMI zelf. 

Het bronhoudersverwijssteem en het vcrwijs-
steem vcor lokaliegcbonden gegevens zijn eind 
1987 geheel gecontroleerd en waar nodig geac¬ 
tualiseerd. Aan het literatuurbestand zijn referen¬ 
ties toegevoegd van de milieuliteratuur uit 1987. 

Het prototype van het CIMI--ystecm wordt 
volgens een planmatig aanpak verder ontwikkeld. 
Eind 1987 zijn de nodige korte-tcrmijn-vcrbctcrin-
gen in hel systeem aangebracht. Voor de ontwikke¬ 
lingen op langere termijn is een definitie-studie ge¬ 
start. 

Door de toezending van de catalogus C1MI-
BRON en de CIMl-thcsaurus zijn bestaande 
CIMI-contactcn onderhouden. In de loop van 1987 
zijn diverse CIMI-prcscntatics en -demonstraties 
verzorgd. Er werden bezoeken gebracht aan de 
Naiional Service Database in de USA (NEDRES) 
en aan hel Waste Management Information Bu¬ 
reau in Engeland. 

In het kader van het CIMI-projcct "dala-rais-
ing" zijn de mogelijkheden voor samenwerking bij 
hei verzamelen van informatie geïnventariseerd. 

Met name op het gebied van de bibliografische in¬ 
formatie bestaat perspectief voor verdere samen¬ 
werking en uitbreiding van het informatie-netwerk. 

Er is een plan van aanpak gereedgekomen 
om CIMI in de markt te brengen. 

Middelen en produktie 

De omvang van het personeelsbestand van het 
LAE is sedert de oprichting van het laboratorium 
(1984) gestegen van circa 42 tot circa 45 plaatsen. 
In het kader van de afslankingsoperatie is besloten 
dat het LAE 4 plaatsen zal moeten inleveren waar¬ 
van er 3 behoren tot de sectie metingen waarvan 
de in Amersfoort gevestigde sorteerinrichting een 
onderdeel is. Na veelvuldig overleg is in principe 
besloten deze sectie metingen in een verzelfstan¬ 
digde vorm te laten voortbestaan mits met het 
DGM overeenstemming kan worden bereikt over 
taakinhoud en financiering. 

In 1987 hebben ingJ.v.d.Plaat en ir.B.G. Krei-
ter het laboratorium verlaten wegens het aanvaar¬ 
den van een andere functie. Als hun vervangers 
zijn ingJ.Slootweg en drs.L.Hordijk in dienst getre¬ 
den; de heer Hordijk is tot plv. hoofd van het LAE 
benoemd. 

De omvang van de additionele financiering 
van het LAE door het DGM is geleidelijk afge¬ 
nomen van circa 4,5 miljoen in 1984 tot circa 2,4 
miljoen in 1987. De verwachting is dat deze dalen¬ 
de tendens zich zal voortzetten mede doordat een 
deel van bedoelde financiering structureel gemaakt 
zal worden. Hier staat tegenover dat de omvang 
van de externe financiering van onderzoek is 
toegenomen van aanvankelijk nul tot 0,3 miljoen. 
Deze externe financieringsbronnen worden vooral 
benut voor het verrichten van meer fundamenteel 
onderzoek. Uiteraard wordt nauwlettend gewaakt 
tegen het ontstaan van belangenconflicten met het 
DGM en ook tegen een te grote beperking van de 
eigen bewegingsvrijheid bij de invulling van het 
onderzoek. 

De primaire produktie van het LAE in de 
vorm van publikatics en rapporten is in de periode 
1984-1986 sterk gestegen. In 1987 is een lichte da¬ 
ling opgetreden Kwaliteitsverbetering vormt reeds 
gcruimte tijd een belangrijk aandachtspunt binnen 
het LAE. De tijdigheid van de produktie en de 
bruikbaarheid van de produktcn voor de klant wor¬ 
den gemeten. Thans i; de tijd aangebroken om le¬ 
ring te treken uit de verkregen meetresultaten. Dit 
zal gebeuren in een begin 1988 te organiseren 
werkconferentie kwaliteitsverbetering. Investerin¬ 
gen in vorming en opleiding van het LAE-pcrso-
nccl zullen daarin een belangrijke plaats innemen. 

U 

189 



ALGEMENE EN CENTRALE STAFAFDELINGEN 

Organogram 

Rijkscontrole-laboratorium 
drsJ.W.Darpeim 

Bedrijfsveiligheidsdienst 
drj.R.WoUr 

Bureau Streeklaboratoria 
All.ni Vliet 

Centrum voor Wiskundige 
Methoden 
dr.lr.Cnn den Akker 

Bureau Epidemiologie 
prnf.dr.F.d« Waard 

Afdeling 
Proefdierenvoor/iening 
drj.H.C.KrulJI 

Bureau Ontwikkelings¬ 
samenwerking 
lr.A.R.Per*«n 

Kennis-exploitatie 
pror.dr.EJ.Rulbnhirg 

Bureau Directie 
m».L.M.Onm«lir 

Algemene Zaken 
laR.lLW.lmn 

PersoneeLszaken 
dr«-Sjk.M.RtlJnder> 

BedrijfstechnLsche Dienst 
In*. A.den lUrloeh 

Bedrijfseconomische Dienst 
M.Rcok.mh. 

Projectbureau Vernieuwbouw! 
IrJJ.Meulenkamp 

Computercentrum 
irJ.ILSmeenk 

Documentatie rn Bibliotheek 
drt.P.IM.M.Mtlli 
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Rijkscontrole-laboratorium (RCL) 
J.W.Dorpema 

De positie die het RCL binnen het RIVM inneemt, 
vormt al sinds jaren een onderwerp van discussie. 
In overleg met WVC werd gekozen voor de aan¬ 
duiding "ondergebracht bij het RIVM". Daarmee 
wordt aangegeven dat het RCL weliswaar struc¬ 
tureel tot het RIVM behoort, doch daarnaast een 
specifieke, operationele onafhankelijkheid bezit. 

Rekening houdend met de totale liberalisatie 
van het EG-handelsverkeer wordt voor wat betreft 
de biotechnologische geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen en de allcrgcncn deelgenomen aan 
supranationaal overleg. Daarnaast zijn initiatieven 
ontplooid om in overleg met de fabrikanten, lever¬ 
anciers en toezichthoudende instanties in het bui¬ 
tenland - ook buiten de EG - de keuringen van bio¬ 
technologische geneesmiddelen via bilaterale over¬ 
eenkomsten te reduceren. 

De werkzaamheden met betrekking tot de 
medische hulpmiddelen hebben dit jaar een duidelij¬ 
ke accentverschuiving ondergaan. Gedurende de 
afgelopen tien jaren was overeenkomstig de plan¬ 
ning de aandacht geheel gevestigd op de biologi¬ 
sche veiligheid ofwel de sicrilitcit. In 1987 trad de 
tweede fase van het plan, te weten de chemische 
veiligheid, in werking, inhoudende dat de komende 
vijf lot tien jaren vooral de biocompalibilitcit (en 
zijdelings de toxicitcii) het centrale onderzocks- en 
bclcidsontwikkciingsthcma zal zijn. Specifieke ex¬ 
pertise hiervoor kon door verschuivingen in de pcr-
soncclssamcnstclling worden gerealiseerd. De in¬ 
spanningen aangaande de stcrilisaticproblcmatick 
zullen op eenzelfde niveau als in de afgelopen ja¬ 
ren worden geconsolideerd. 

Gclcidclijkaan bcgini ook de gezondheidszorg 
lot het besef te komen dal kwaliteitsborging van de 
produktcn en diensten in deze sector noodzakelijk 
is. De introductie van kwalilcilssysicmcn verloopt 
cchicr stroever naarmate het handelingen bcircft 
die dichter bij de patient liggen. Producenten van 
mcdisch-farmaccuiische goederen, laboratoria, 
bloedbanken, centrale .sterilisatie-afdelingen en 
zickcnhuiswasscrijcn hebben kwaliteitssystemen 
geïntroduceerd of zijn daarmee doende. De nor¬ 
men cii uitgangspunten die hierbij worden ge¬ 
hanteerd, verplaatsen zich gclcidclijkaan van de 
door de overheden geïnspireerde stclstcl* (i.e. 
GMP en GLP) naar bredere kaders en toepas¬ 
singsgebieden (CEN; CENELEC- en lSO-nor-
men) waarbij de goedkeuring voor produceren, me¬ 

ten en keuren is gebonden aan certificering (bijv. 
Raad voor Certificatie, Sterlab, Ccrtex) en accredi¬ 
tatie (bijv. EG-voorstel). 

Biotechnologische geneesmiddelen 

Wederom is een bundel met, inmiddels 23, bij¬ 
gestelde normen voor biotechnologische produktcn 
aan fabrikanten en buitenlandse nationale controlc-
laboratoria ter beschikking gesteld. 

In curopees verband is zesmaal overleg ge¬ 
voerd over normen en produktcn. De normen voor 
monoclonale antistoffen en door middel van DNA-
recombinatic bereide geneesmiddelen zijn afge¬ 
rond, evenals normen voor preklinische studies 
voor biotcchnologischc geneesmiddelen. 

Inspecties zijn uitgevoerd bij Centocor, RIVM 
en CLB; aan de betreffende registraliccommissics 
is verslag uitgebracht. Vlak voor de jaarwisseling 
zijn enkele bloedbanken geïnspecteerd c.q. bezocht. 

Twee hepatitits B-vaccins, bereid door middel 
van rccombinant-DNA-tcchnicken, zijn geregi¬ 
streerd en over een aantal van op dergelijke wijze 
geproduceerde geneesmiddelen is aan het RIGO 
advies uitgebracht. 

Een zestal blocdproduktcn is beoordeeld en 
vragen en opmerkingen zijn aan de fabrikanten 
voorgelegd. 

Eenmaal is cen vaccin afgekeurd naar aanlei¬ 
ding van laboratoriumonderzoek en eenmaal is een 
recall opgelegd nadat was gebleken dat een fa¬ 
brikant ten onrechte een produkt had vrijgegeven. 

Veelvuldig is overleg gevoerd met fabrikanten 
over nieuwbouw, verbouwingen en registratie van 
prouukicn. 

Enkele collega's uil de USSR, India, Pakistan 
en Vietnam hebben het RCL bezocht. Door middel 
van enkele voord'achicn zijn de activiteiten in Ne¬ 
derland toegelicht. Een deelnemer heeft enkele 
lesten uitgevoerd in hel laboratorium. 

Met ontwikkelingsonderzoek is in verband met 
vertrek van een medewerker tol de volgende 
activiteiten beperkt gebleven: 
- De ELISA voor de bepaling van de potency van 

influenzavaccins is uitgetest met enkele "breed 
reagerende" monoclonale antistoffen. De test 
bleek gevoelig te zijn en reproduceerbaar mei 
enkele oude stammen; echter voor meer recente 
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stammen bleek de sterkte nauwelijks te bepalen. 
De breedheid van het spectrum kan kennelijk 
niet een voldoende aantal genetische drifts 
omspannen. 

- Er is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen 
van standaardprocedures om kwantitatief cvalu-
eerbare peptide mapping, op met name produk-
tcn die via genetic engineering zijn bereid, uit te 
voeren. Op verschillende insuline-preparaicn 
bleek dit zeer goed uitvoerbaar. 

- Een rekenprogramma (curve-fitting) ter verbe¬ 
tering van de interpretatie van chromatogram-
men van moeilijk te scheiden componenten is 
ontwikkeld en gedeeltelijk uitgetest. Hoewel de 
interpretatie minder subjectief is dan de gebruike¬ 
lijke (manuele) methode, blijkt deze mathemati¬ 
sche methode erg gevoelig ten aanzien van de 
van tevoren ingestelde randvoorwaarde. De me¬ 
thode is vooral bedoeld voor de scheiding van 
fragmenten en aggregaten van immunoglobuli-
ncn. De cune-fitting-meümée zal pas bruikbaar 
zijn wanneer de chromatografische scheiding is 
verbeterd. 

Medische hulpmiddelen 

Zoals in het vorige verslag reeds werd aan¬ 
gekondigd, zal de capaciteit binnen de afdeling 
Medische Hulpmiddelen in de toekomst worden 
verlegd naar belcidsvoorbcrcidend onderzoek op 
het terrein van de produktvciligheid van medische 
hulpmiddelen, speciaal ter: aanzien van de biocom-
patibilitcit en functionaliteit. In de afgelopen ver¬ 
slagperiode heeft dit reeds deels zijn beslag gekre¬ 
gen door de aanstelling van dr.A.Bisschop als 
hoofd van de afdeling Medische Hulpmiddelen. 

Met betrekking tot het beleidsvoorbcrcidcnd 
onderzoek werd een inventarisatie gemaakt van 
mondiaal in gebruik zijnde kortdurende biocompati-
biliicits/toxiciteitstestcn. Wegens de beslaande 
regelgeving van het in de handel brengen van 
medische hulpmiddelen op verschillende nationale 
markten dienen namelijk in een aantal gevallen 
kortdurende toxicitcitstcstcn te worden uitgevoerd. 

Als gevoeligste toxicitcilstcst komt de zgn. tis¬ 
sue culture agar overlay test naar voren. Deze test 
is binnen het laboratorium opgezet om expertise op 
te bouwen met dit soort routine-onderzoekingen. 
De ontwikkelingen in de produktic van biomatcria-
len gaat echter meer en meer in de richting van de 
(hcrmoplaslischc clastomcrcn, polymeren die niet 
of nauwelijks nog het probleem van lekkage van 
laagrnolcculairc (toxische) componenten vertonen. 
Hieruit vloeit voort dat het belcidsvoorbcrcidend 

en -onderbouwend onderzoek in de nabije toe¬ 
komst meer en meer in de richting verschuift van 
de biocompatibiliteil van de medische hulpmidde¬ 
len. Anticiperend op deze ontwikkelingen in het 
onderzoek, waarbij een sleutelrol lijkt te zijn weg¬ 
gelegd voor de complement-activering, zijn con¬ 
tacten met verschillende laboratoria en industricn 
voor samenwerking gelegd. Zo zal, voor wat be¬ 
treft het in vitro onderzoek naar de activering van 
complement (hemocompatibiliteitsonderzock), in 
de toekomst worden samengewerkt met de groep 
van prof.dr.CR.H.Wildevuur (Groningen). Verder 
onderzoek in vivo (in goede diermodel !cn) en in de 
kliniek zal moeten worden verricht om dit verder 
uit te bouwen. Voor wat het laatste betreft zijn er 
contacten met dr.WZuurmond van het AMC te 
Amsterdam waarmee ook samenwerkingsverban¬ 
den zijn geïnitieerd, zodat ook het klinische deel 
van de expertise voor het RCL wordt gedekt voor 
biocompaiibilircitsonderzoek aan medische hulpmid¬ 
delen. 

Ter ondersteuning van de farmaceutische 
Inspectie werden dit jaar 24 ziekenhuizen en 5 
bedrijven geïnspecteerd. Daarbij heeft het RCL 
zich voornamelijk adviserend en voorlichtend 
opgesteld, gebaseerd op verkregen expertise met 
sicrilisaticproccsscn. Dit heeft geleid tot een aan¬ 
merkelijke locname in de aanspraak op de advies¬ 
taak van het RCL terzake en tot 31 vcrvolgbc-
zocken. Bovendien werden in dit kader 26 voor¬ 
drachten c.q. lezingen verzorgd. 

Bedrijfsveiligheidsdienst (VHD) 
R.Wester 

Veiligheid 

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door cen 
twccsporcn-bclcid. Aan de ene kant werd gcslart 
met een beleidsmatige aanpak om zowel aan de 
eisen van de Arbeidsomstandighedenwet te vol¬ 
doen, als aan de wens van de directie en de dienst-
commisic om meer aandacht aan veiligheid \c 
schenken. Aan de andere kant werd veel lijd bc-
siccd aan ad hoc zaken, het opbouwen van een 
opcn-dcur-funclic en aan het bekend raken met de 
organisatie. 

De bclcidsmjligc aanpak uitte zich in: 
* opbouw van de deskundigheid van de dienst 
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* ontwikkeling van een veiligheidsorganisatie 
- installatie van de Arbowcrkgrocp 
- periodiek overleg met de directeur-generaal, 

de werkgroep Veiligheid, Gezondheid en Wel¬ 
zijn van de dienstcommissie en met de be¬ 
drijfsarts 

• voorlichting en onderricht 
- ontwikkeling Arbobrochure 
- instructie kleine blusmiddelen voor het hele 

personeel 
- cursus "veilig omgaan met chemisch afval" 

voor de coördinatoren chemisch afval 
- het starten van een rubriek in het RIVM-pcr-

soncclsblad Medium. 

Gerealiseerd werden nieuwe regelingen - of 
verbeteringen van bestaande - op het gebied van 
chemisch afval, gasflessen, besmet afval, hoc te 
handelen bij brand, postöuizcn met monsters 
humaan materiaal. 

Verder zij vermeld dat het jaarplan 1988 werd 
ontwikkeld. 

Milieu 

Door de afdeling Milieu van de Gemeente De Bilt 
werden regelmatige inspectiebezoeken afgelegd 
ter toetsing van de bestaande Hinderwetvergun¬ 
ning. De Hinderwetvergunning voor hel nieuwe 
H.Cohengebouw werd aangevraagd. In verband 
met een nieuwe lozingsvergunning werd door de 
Provinciale Waterstaat overleg opgestart. 

Personeel 

De organisatorische inbedding in het Rijkscontrole¬ 
laboratorium verliep goed hoewel de behuizing te 
krap is. 

De dienst breidde zich voor wat betreft per¬ 
soneel niet uit. Er werd bewust uitgegaan van cen 
kompaktc dienst, door inschakeling van deskun¬ 
digheid intcm en extern en door het opzetten van 
netwerken. Desondanks kan van een grote werk¬ 
druk gesproken worden en afgewacht dient te wor¬ 
den of de te verwachten toename van de werk¬ 
druk op deze wijze blijvend opgevangen kan wor¬ 
den. 

Bureau Streeklaboratoria (STL) 
A.H.van Vliet 

In Nederland zijn bij de surveillance en bestrijding 
van infectieziekten o.m. het Staatstoezicht, de Ba¬ 
sisgezondheidsdiensten, de Streeklaboratoria voor 
de Volksgezondheid, de Rijkskeuringsdienst van 
Waren en het RIVM betrokken. In het verslagjaar 
is een concept-notitie over coördinatie en onder¬ 
steuning van deze activiteiten opgesteld. Hierin 
wordt een voorstel gedaan tot oprichting van een 
Centrum voor Infecliczicktcnbcstrijding (CIB), on¬ 
der te brengen bij het RIVM. In het komende jaar 
zal deze notitie ter beoordeling worden voorgelegd 
aan de betrokken beleidsafdeling van het ministerie 
en andere instanties die zich met surveillance en 
bestrijding van infectieziekten bezighouden. 

Vooruitlopend op de besluitvorming over deze 
belangrijke ontwikkeling werden voorbereidingen 
getroffen om - conform de herstructureringsnota 
over het onderzoek op rijkskosten - te komen tot 
een nationale surveillance van infectieziekten ter 
ondersteuning van de bestrijding van infecties op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau. Aangezien 
vanuit de streeklaboratoria de behoefte aan natio¬ 
nale surveillance werd onderstreept, is samen met 
het RIVM een plan opgesteld voor de wijze waar¬ 
op de bij de slrccklaboratoria aanwezige infor¬ 
matie het best kan worden verzameld, bestudeerd 
en uitgewisseld. Besloten werd te starten met het 
verzamelen van gegevens over een tweetal darm-
infectics (salmoncllosc en shigcllosc) en een twee¬ 
tal luchtwcginfcctics (kinkhoest en Icgioncllosc). 
Deze gegevens werden gezonden aan het RIVM 
alwaar ze werden gebundeld, van aanvullende in¬ 
formatie en commentaar voorzien en verspreid on¬ 
der de deelnemende laboratoria. De typcringsrcsul-
tatcn van het RIVM werden aan de ontvangen ge¬ 
gevens gekoppeld. Naar het zich laat aanzien mag 
begin 1988 de eerste rapportage, over het vierde 
kwartaal 1987, worden verwacht. 

Onderzoek naar infec.iiezieklen 

In het verslagjaar werd verder gestalte gegeven 
aan het voornemen om projectmatig onderzoek 
verband houdend met preventie van infectieziekten 
te intensiveren. Voor de financiering van de pro¬ 
jecten werd gebruik gemaakt van de uit het bron-
en contactondcrzock vrijkomende middelen. 

In 1987 werd cen overeenkomst gesloten met 
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het Laboratorium voor de Gezondheidsleer van de 
Universiteit van Amsterdam voor een referentie-
functie op het gebied van meningococcenondcr-
zoek en tevens op het gebied van de moleculaire 
epidemiologie van HIV-infectics. 

Met de strecklaboraloria werden afspraken 
gemaakt over het bron- en contactondcrzock bij 
lcgionellose. 

Pre- en neonataal onderzoek 

Besluitvorming over de herstructurering van de 
anti(D)-immunoprofyIaxc heeft nog niet plaats ge¬ 
vonden. Een spoedige beslissing is echter gewenst 
zeker nu bekend is geworden dat in de toekomst 
alle zwangeren op Hepatitis B zullen worden onder¬ 
zocht, hetgeen een goede gelegenheid is de infra¬ 
structuur van het bestaande prenatale screcnings-
pngramma aan te passen aan de toekomstige ont¬ 
wikkelingen. 

Centrum voor Wiskundige 
Methoden (CWM) 
C.van den Akker 

In 1987 is het bijeenbrengen van de voltallige per¬ 
soneelsbezetting van het CWM in Bilthovcn gerea¬ 
liseerd. Verwacht mocht worden dat hiermee de 
inbreng van het CWM in diverse projecten in 
kwaliteit en kwantiteit zou toenemen. Dit is uitge¬ 
komen voor het merendeel van de projecten, waar¬ 
bij een uitzondering moet worden gemaakt voor 
het vcr/.urings- en vcrmcslingsondcrzock. De wis¬ 
kundige inbreng in deze projecten op de gebieden 
Operations Research en Systeemanalyse liet dui¬ 
delijk te wensen over door het ontstaan van enkele 
vacatures in de afdeling Wiskundige Statistiek en 
Operations Research. 

Wiskundige methodologie als rode draad 

De wiskundige methodologie zoals die wordt ont¬ 
wikkeld in hel CWM is beschikbaar voor zowel 
milieuhygiëne als volksgezondheid. Een belangrijk 
motief hierachter is het feit dat de toegepaste 
wiskunde een sterke verbindende schakel vormt 
tussen volksgezondheid en milieu. De wiskunde 
kan gc/icn worden als een universele taal waar¬ 

mee bijvoorbeeld door mathematische modelleren 
de relaties gelegd kunnen worden. Bovendien kun¬ 
nen methoden, ontwikkeld voor een specifiek pro¬ 
bleem, elders met profijt worden toegepast. Zo is 
de gevoeligheidsanalyse, ontwikkeld bij de model¬ 
lering van de CO2-problematiek, van belang geble¬ 
ken voor de ontwikkeling van epidemiologische 
modellen. In de toekomst zal het daarom voor het 
CWM belangrijk zijn de actieve rol van de wis¬ 
kundige methodologie in het tcchnisch-weienschap-
pelijk onderzoek verder uit te bouwen. Het RIVM-
onderzock vertoont dezelfde trend als elders merk¬ 
baar is: steeds vaker loopt de wiskundige methodo¬ 
logie als een rode draad üoor het onderzoek. Hier¬ 
bij moet gestreefd worden naar een optimale sa¬ 
menwerking met de laboratoria in de drie 
hoofdsectoren. 

Deterministische modelbouw 

Het CWM heeft in het verslagjaar een sterk 
accent gelegd op de deterministische modelbouw. 
Deze activiteit vond vooral plaats in de afdeling 
Numerieke Analyse en Ma'hematische Fysica. 
Hel project inzake de ontwikkeling van een mathe¬ 
matisch model voor de beschrijving van de fy¬ 
sisch/chemische processen rond zoutkocpcls in de 
diepe ondergrond vond goede voortgang. Vooral de 
uitbreiding tot een dric-dimcnsionale modellering 
kostte veel inspanning. Na de overdracht van de 
programmatuur aan het laboratorium voor Bodem¬ 
en Grondwaterondcrzock kunnen de resultaten 
van oriënterende berekeningen binnenkort tege¬ 
moet worden gezien. In de sfeer van de numerieke 
wiskunde werd tevens meegewerkt aan projecten 
ten behoeve van modellering in de compartimenten 
lucht en bodem. 

De noodzaak om gebruik te maken van grote 
en snelle computersystemen doet zich slecds va¬ 
ker voor. Voor de mathematische modellering van 
fysische en fysisch/chemische processen werd uit¬ 
geweken naar Brackncli (U.K.) waar een super¬ 
computer (CRAY) is geïnstalleerd. Door middel 
van een vaste datalijn via ENR in Petten is een 
goede toegang op dit systeem mogelijk gemaakt. 

Statistische modelbouw 

In mei vond de promotie plaats van de heer 
W.Slob op het proefschrift mei als titel: "Strategics 
in applying statistics in ecological research". 

De bijdrage van dc discipline "Wiskundige sta¬ 
tistiek" in het RIVM-ondcrzock geeft ccn duidclij-
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ke groei te zien. Met een projectmatig gestructu¬ 
reerd onderzoeksprogramma - en tevens met acti¬ 
viteiten zoals het geven van cursussen over 
statistische computerprogrammatuur - wordt ge¬ 
tracht efficiënte toepassingen van data-analyse en 
statistische modelbouw in het RIVM-ondcr/oek te 
realiseren. 

Het wiskundig gerichte onderzoek betreffende 
AIDS is krachtig voortgezet. Daarnaast is het 
CWM belast met de coördinatie van het weten¬ 
schappelijk AIDS-onderzock in het algemeen. Bin¬ 
nen dit kader werd onder meer medewerking ver¬ 
leend aan de onderbouwing van de nota voor de 
Tweede Kamer inzake het AIDS-bcleid. 

Het onderzoek ten behoeve van de Stuur¬ 
groep toekomstscenario's Gezondheidszorg(STG), 
aanvankelijk gestart met de modellering van de 
hart- en vaatziektenproblcmatiek, is aanzienlijk ver¬ 
breed tot de ontwikkeling van wiskundige methodo¬ 
logie en de advisering hierbij over nieuw door de 
STG geëntameerde onderzoeksthema's. Dit onder¬ 
zoek en de coördinatie in deze ten aanzien van 
andere instituten, die aan mcthodologic-ontwikkc-
ling kunnen bijdragen, worden voortgezet. 

Bandung 

Tension: valt te vermelden de bijdrage op wiy-
kundig-statistisch gebied aan het project in Indone¬ 
sië "Public health impact assessment of the water 
supply in rural communities of West-Java". In dit 
kader werd in september cen drie weken durend 
bezoek gebracht aan Bandung en omstreken waar¬ 
bij werd samengewerkt met het Koninklijk Insti¬ 
tuut voor de Tropen en de Padjadjaran Universiteit. 

Bureau Epidemiologie (EPI) 
F.de Waard 

In lijden van meer krimp dan groei is hel ver¬ 
heugend te constateren dat Epidemiologie in het 
RIVM groeiende is; dit is hel gevolg van bewuste 
prioriteitstelling. Was het omstreeks 1980 zo, dal 
de epidemiologische aandacht voor infccliczickicn 
plaats moest maken voor die op het terrein van 
kanker, thans wordt cen evenwichtige uilbouw 
nagestreefd, waarbij alle belangrijke volksgezond¬ 
heidsvraagstukken in beginsel aan bod kunnen 
komen. 

Infectieziekten 

De hernieuwde belangstelling voor de epidemiolo¬ 
gie van infectieziekten is voor een niet gering deel 
ingegeven door de zorg om de epidemie van 
AIDS. In samenwerking met epidemiologen van 
de Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Am¬ 
sterdam en met het centrum voor Wiskundige 
Methoden van het RIVM wordt zowel aan het 
beschrijven van de huidige situatie als aan het 
voorspellen van te verwachten ontwikkelingen aan¬ 
dacht besteed. Speciale aandacht wordt ook ge¬ 
wijd aan mogelijke infecticbronnen buiten de kring 
van de tot dusverre bekende risicogroepen. 

Er bestaat een medisch-cthisch probleem in 
geval van positieve HIV-serologic bij (ogenschijn¬ 
lijk) gezonde personen; zolang de geneeskunde 
therapeutisch weinig te bieden heeft zijn slechts 
weinigen geporteerd voor grootschalig scro-epidc-
miologisch onderzoek. 

De laatste jaren is er groeiende aandacht 
voor sommige humane papilloma-virusscn, die be¬ 
trokken zouden zijn bij het ontstaan van baarmoe¬ 
derhalskanker. Plannen werden ontworpen om -
samen met andere onderzoekers binnen en buiten 
het RIVM - onderzoek daarnaar in te stellen. 

Primaire preventie 

Op verzoek van de stafafdeling Beleidsontwikke¬ 
ling van het ministerie van WVC werd een rapport 
samengesteld over de gezondheidseffecten van fac¬ 
toren die ofwel te maken hebben met het vrijwill'g 
gekozen milieu (levensstijl) ofwel met het onvrij¬ 
willig aanvaarde milieu, en die in aanmerking 
komen voor preventief onderzoek gericht op 'ge¬ 
zondheid voor allen in het jaar 2000'. Dit rapport, 
samen met twee door andere onderzoekers ge¬ 
schreven rapporten, zal uitgangspunt zijn voor een 
in 1988 te formeren luurgroep om te komen tot 
nadere keuzen La.v. onderzoeksprioriteiten. 

Secundaire preventie 

In hel verslagjaar werd het rapport van de 
Gezondheidsraad uitgebracht over de systemati¬ 
sche vroege opsporing van borstkanker. Vanuil hel 
RIVM is aan dat rapport een duidelijke bijdrage 
geleverd. Inmiddels heeft de staatssecretaris van 
Volksgezondheid zich voorstander getoond van de 
geleidelijke invoering van een landelijk screc-
ningsprogramma. Gedacht wordt f.an tweejaarlijks 
onderzoek voor de leeftijdsgroep 50-70 jaar mei 
behulp van mammografie. 
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Ook de verslaggeving van het bevolkingson¬ 
derzoek over baarmoederhalskanker maakte vor¬ 
deringen; de eindrapportage over de resultaten in 
de drie proefregio's rondom Nijmegen, Utrecht en 
Rotterdam zal in het begin van 1988 verschijnen. 
De Evaluatiecommissie maakt zich in het rapport 
overigens zorgen over de vraag of het mogelijk zal 
blijken een centraal geleid landelijk programma te 
ontwikkelen (zoals de WHO aanbeveelt) met 
actieve participatie door huisartsen (zoals het mini¬ 
sterie hoopt te bereiken). 

Chronische ziekten 

De in het vorige jaarverslag vermelde studie over 
carcinoom van pancreas, galblaas en gal wegen 
(het zgn. SEARCH-project) vond in 1987 goede 
voortgang. Het aantal tot dusverre geïnterviewde 
patiënten met pancreaskanker bedraagt bijna 180, 
het aantal carcinomen van galblaas en galwcgcn 
nadert de 100. Aselect getrokken gezonde pciso-
ncn uit de regio Midden-Nederland fungeren als 
controlcpcrsonen. 

In samenspel met het Internationaal Kanker¬ 
centrum van de Werelgezondhcidsorganisatie (Ly-
on) en de overige participerende landen (Australië, 
Canada en Polen) is een begin gemaakt met de 
analyse van de omvangrijke gegevensbestanden. 

Arbeidshygiëne 

In het verslagjaar werd systematisch voortge-
werkt aan de opbouw van een -.cgistcr van circa 
2400 personen die beroepshalve wel en niet bloot¬ 
gesteld geweest zijn aan bepaalde herbiciden. Ook 
dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking 
met het Internationaal Kankercentrum van de 
WHO in Lyon. Het verzamelen van nauwkeurige 
cxpositicgcgevcns vereist veel tijd; in 1988 /al dit 
deel van het werk worden afgerond waarna de 
zoektocht naar eventuele cffecicn (sterftc-
siatistick) dient te beginnen. 

Milieuhygiëne 

De centrale vraag in hoeverre vervuiling van hel 
ons omringende milieu de volksgezondheid 
hcnadcclt, kan slechts door middel van epidemiolo¬ 
gisch onderzoek worden beantwoord. Dit onder¬ 
zoek gaal uit van gegeven exposities betreffende 
bodem, water en lucht 

Wal betreft de hndem heeft het onderzoek 

over cudmium in de Kempen veel aandacht ge¬ 
vraagd. Het hoofdverslag werd uitgebracht en een 
aantal deelrapporten vormen de onderbouwing. 
Het staat vast dat er sprake is van een hogere lich-
aamsbclasting door cadmium; er zijn veranderin¬ 
gen in de nierfunctie aangetoond. Teratologisch cpi-
zoötiologisch onderzoek nadert zijn voltooiing; 
onderzoek met obductie-materiaal en geografisch 
onderzoek is gaande. 

Ten aanzien van het (drink)warer heeft de ten¬ 
dens tot verhoogde nitraatgchalten door overbe¬ 
mesting de aandacht getrokken. Door sommigen 
wordt verondersteld dat deze nitraatbelasting scha¬ 
delijk zou kunnen zijn via de keten: nitraat-nitrict-
nttrosaminen (dat zijn kankerverwekkende stoffen). 

Een exploraticvc studie werd verricht over de 
vraag of bepaling van nitrosoproline in de urine een 
instrument zou kunnen zijn voor epidemiologisch 
onderzoek. Het eindrapport, dat in het verslagjaar 
gereed kwam, beantwoordt die vraag in ontken¬ 
nende zin. 

Betreffende verontreiniging * an de lucht 
wordt getracht de schat van gegevens van het 
luchtmeetnet dienstbaar te maken aan epidemiolo¬ 
gisch onderzoek. Het onderzoek over een mogelij¬ 
ke relatie tussen pieken van luchtverontreiniging 
en schoolverzuim door kinderen maakte goede 
voortgang. Het onderzoek wordt verfijnd door een 
longfunctie-onderzoek bij kinderen en volwassenen 
uit te voeren. Hiervoor is een studie opgezet in 
samenwerking met de LU Wageningcn en de RU 
Groningen. De eerste metingen zijn in december 
1987 verricht. 

LI 

Afdeling Proefdieren voorziening 
(PDV) 
B.C.Kruijt en R.Boot 

Sinds 1978 - toen de ccr.sic telling op grond van de 
Wet op de dierproeven van de aantallen gebruikte 
proefdieren werd verricht - is het gebruik meer 
dan gehalveerd (tabel 1). De in 1987 opgetreden 
daling t.o.v. 1986 was 13,2%. In tabel 2 worden de 
getallen per diersoort gegeven. Hieruit blijkt voorts 
dat er binnen de diersoorten cen verschuiving 
plaats vindt ten gunste van bijzondere (in-
tcclOstammcn. Voorts vormt de aankoop, met uit¬ 
zondering van konijnen, cen slccds kleiner aan¬ 
deel. Een belangrijk deel van de daling werd bc-
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Tabel 1 

•bruik warmbloedige vertebraten; RIVM, per jaar 

jaartal aantal 

1978 
1980 
1982 
1984 
1986 
1987 
K«SW«M«C«M« 

242 458 
188 717 
152 237 
142 465 
126 622 
109 527 

reikt dankzij inspanningen bij de vaccincontroles 
(CBV) door het invoeren van diersparende metho¬ 
den. Het streven blijft gericht op nagenoeg volledi¬ 
ge zelf-voorziening. Al? sluitstuk hiertoe werden 
activiteiten ontwikkeld om alle voor ATG-produk-
tie benodigde konijnen uit eigen kweek te kunnen 
betrekken, alsmede de kweek van BALB/c muizen 
te vergroten. 

Kwaliteitsbeheer proefdieren 

De microbiologische kwaliteit van in eigen beheer 
geproduceerde SPF-knaagdicrcn en konijnen heeft 
zich het afgelopen jaar niet aantoonbaar gewijzigd. 
Belangrijke produkticproblemcn deden zich niet 
voor. Beperking van de voor kweek van SPF-die-
ren benodigde ruimte tcrwillc van uitvoering van 
toxicologisch onderzoek, leidde tot vertraging in 
het onderzoek naar het relatieve belang van afzon¬ 
derlijke hygiënische maatregelen voor de handha¬ 
ving van de SPF-status van proefdieren. Voorts 
werd hierdoor de eliminatie van conventionele 
strain 2/N-caviac uitgesteld, waardoor een zeer be¬ 
langrijke bron van besmetting bleef bestaan. 

De import van proefdieren bleef bij voortdu¬ 
ring problematisch. De overdracht van het Cen¬ 
traal ProeMiercnbcdrijr (CPB) van TNO aan het 
commerciële bedrijf Harlan Spraguc Dawlcy heeft 
weliswaar aan veel onzekerheden een eind ge¬ 
maakt, maar heeft tot nu toe niet geresulteerd in 
verbetering van de microbiologische kwaliteit van 
geleverde proefdieren. Eerder is sprake van een 
verdere kwaliicilsvcrmindcring. Het ontbreken van 
microbiologische/hygiënische expertise binnen het 
bedrijf stemt niet tot optimisme. Import vanuil 
andere bronnen, deels aangeboord in verband met 
de problemen bij Harlan/CPB, bleek in een aantal 
gevallen eveneens (potentieel) oorzaak van bc-

Tabel 2 

Aantallen gebruikte proefdieren; RIVM, 1987 

soort eigen kweek aankoop 

muzen 
N:NIH 
BALB/c 

i div. inteeltstammen 
: congene stammen 

ratten 
I RivrTOX 
LOU/M 
WAG/Cpb 
WAG/Rij 
SHR-SP 
div. outbred-slammcn 
div. inbred-siammcn 

: caviae 
i Riv:TRL 
2/N 

i outbred 
inbred 

overige 
konijnen 
mastomys 
hamsters 

: honden 
katten 
fretten 
vogels 
apen 
paarden 

i runderen 
| schapen 
1 varkens 

62 889 
7 639 

17 222 
2 216 
2486 

188 
408 

5 536 
1723 

668 
46 

42 

101 063 

2577 
220 
483 

2118 
656 

574 
4 

2052 
70 
54 
28 

2 
6 

26 

1 
3 

10 
10 

8 894 

\ Totaal gebruik 1987: 109 527 (warmbloedige vcr-
\ tebraten). 

smettingen. Introduktic van B.piliformis via 
aankoop van Maslomys spp kon door tijdige waar¬ 
schuwing worden geweerd. Inlroduktic van Hac-
mophiius-bcsmetting via ratten evenwel niet. On¬ 
duidelijk bleef de bron van het opnieuw bin-
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nengckomcn Scndai-virus en het Muis-hcpatitis-
virus (MHV). De in 1986 gevoerde zeer intensieve 
campagne tot eliminatie van Scndai-virus en MHV 
alsmede pastcurcllose uit de dierexperimentele 
populaties bleek hierdoor vergeefse moeite. Als 
potentiële bronnen van besmetting komen in aan¬ 
merking huisdieren, wilde knaagdieren, geïmpor¬ 
teerde proefdieren en biologische materialen. De 
aanwezigheid van verschillende pathogene agentia 
in de dierexperimentele populaties leidde opniew 
tot ernstige problemen, vooral in het (scmi-)chro-
nische toxicologisch onderzoek. Langdurende expe¬ 
rimenten in het dierexperimenteel gebouw W lij¬ 
ken, wegens de mogelijke interferentie van inter-
currente infecties op de resultaten, vrijwel niet 
uitvoerbaar. 

Opnieuw werd zeer veel aandacht besteed 
aan de ontwikkeling van plannen voor een verbe¬ 
terde huisvesting van proefdieren. Bij herhaling 
moest worden geconstateerd dat, waarschijnlijk op 
grond van de huidige dierexperimentele activiteiten 
van de verschillende laboratoria en ook om meer 
of minder belangrijke praktische redenen, de nei¬ 
ging bcstaa; om af te wijken van het fundamentele 
concept van strikte ruimtelijke en pcrsonccltcchni-
schc scheiding van werk met proefdieren van ver¬ 
schillende microbiologische kwaliicii. Vertragend 
werkte ook de in de loop van het jaar veranderde 
bemanning bij architecten- en adviesbureau. Des¬ 
ondanks kon een bouwschets worden ontwikkeld 
voor procfdicrcnhuisvcsiing, gebaseerd op bouw¬ 
kundige scheiding in 9 delen, alsmede vernieuw¬ 
bouw van bestaande boxen voor honden en een 
operatie-unit. 

Aan verscheidene procfdicrgcbruikcndc instel¬ 
lingen werden adviezen verstrekt met betrekking 
tot de opzet en uitvoering van kwaliteitsbeheer bij 
proefdieren. Een bijdrage werd geleverd aan her¬ 
ziening van de door de duitsc Procfdicrkundigc 
Vereniging uitgegeven "Hygiene Emptchlungcn für 
Vcrsuchsticrbcrcichc". 

onderzockgegevens t.b.v. het microbiologisch kwa¬ 
liteitsbeheer van proefdieren omvatten. 

Apenkweek 

De enige jaren geleden ingezette tendens tot ver¬ 
kleining van de omvang van de apenkweek zette 
zich in het afgelopen verslagjaar voort. Van de oor¬ 
spronkelijke import-apen die in de periode 1974-
1982 werden ingezet is, met name door selectie 
van minder fertiele vrouwelijke dieren, nog slechts 
een klein deel aanwezig. Meer dan 50% van het 
fokbestand bestaat nu uit in het instituut geboren 
dieren, vrijwel uitsluitend afkomstig uit de voorma¬ 
lige haremkweck. Uit de individuele kweek afkom¬ 
stige nakomelingen van importdicren bleken, waar¬ 
schijnlijk als gevolg van inadequate opfokconditics, 
weinig succesvol in het grootbrengen van hun na¬ 
komelingen. 

Voor een jaarlijkse produktic van meer dan 
20 jongen zou op termijn opnieuw geïmporteerd 
moeten worden. Het gebruik van apen voor (met 
name) poliovaccinproduktic en de controle van 
ATG is evenwel ook in dit jaar weer verder 
afgenomen. Apen werden voorts gebruikt voor 
andere experimenten, vooral l.b.v. de ontwikkeling 
van nieuwe vaccins (ll.influenzaé). Overtollige 
apen werden, evenals in voorgaande jaren, öf over¬ 
gedaan aan andere onderzoeksinstituten en dieren¬ 
tuinen (53) öf geëuthanascerd, waarbij zoveel als 
mogelijk voor verschillende onderzoekingen binnen 
en buiten hel RIVM organen en weefsels werden 
verzameld. Relatief weinig aandacht werd besteed 
aan lopende onderzoekingen, waaronder onder¬ 
zoek naar de minimum-bchoefte aan vitamine D3 
van jonge apen, de rol van prematuriteit bij doodge¬ 
boorte en het kooiprcfcrcntic-ondcrzock. 

Automatisering 

De Centrale Procfdicrcnadministratic (CPA) ont¬ 
wikkelde een beter controleerbaar systeem om 
procfdicrcnlcvcringcn te regisircren. Een start 
werd gemaakt door het Computercentrum met een 
definitiestudie ten behoeve van een volledig geauto¬ 
matiseerde procfdicrcnadministraiic. Aan het einde 
van hel verslagjaar werden hiervoor, overeenkom¬ 
stig structuurveranderingen, een sluurgrocp en een 
projectgroep gevormd. Hei project zal in 1988 
operationeel worden en ook de verwerking van 

Dierproevencommissic 
B.C.Kruijt 

De commissie, beslaande uit 9 RIVM-mcdcwcr-
kers en 1 extern lid, onderging uitbreiding met 
drs.C.Hcndrikscn (CBV), terwijl de coördinator 
van Proefdieren Microbiolgic en Pathologie, 
dr.H.C.Walvoort, werd opgevolgd door dr.W.H.dc 
Jong. Het voorzitterschap werd overgenomen door 
dr.J.G.Krccftcnbcrg. De commissie vergaderde ze¬ 
ven keer, waarbij naast bespreking van procf-
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voorstellen regelmatig algemene beleidslijnen aan 
de orde werden gesteld. 

In het algemeen selecteerde de artieke! 14-
functionaris (proefdierdeskundige) de proefproto-
collcn, terwijl ook de andere leden van de com¬ 
missie agenda-punten inbrachten. Bij bespreking 
van bepaalde dierproeven werd telkens de betref¬ 
fende onderzoeker voor nadere inlichtingen en dis¬ 
cussie uitgenodigd. Belangrijkste onderwerpen van 
bespreking «varen: 
- toepassing van het "cholcra-dicrmodel" voor 

andere bacterie-specics 
- de voortgang van IgA-bcpaling in gal 
- een lethaliteitsprocf voor pathogcniteitsbcpaling 

van bacterie-stammen 
- dierproeven voor microbiologische controle van 

biologisch materiaal 
- bepaling van dcrmo-nccrotischc activiteit van 

bacterie-stammen 
- dicrmodcl ten behoeve van effectiviteit van pscu-

domonas-vacein 
- immobiiisatie van muizen of ratten ten behoeve 

van blocdafnamcs 
- dicrmodcllcn adjuvant arthritis en allergische 

encephalomycliiis 
- gebruik van caviac voor inhalatic-toxicologie 
- afhankclijkhcidsondcr/.ock voor psychofarmaca 

bij ratten 
In een aantal gevallen leidden de discussies 

tot bijstelling van het onderzoek of van de techni¬ 
sche uitvoering. Enkele protocollen werden voor¬ 
lopig of beperkt toegewezen, dan wel geheel terug¬ 
getrokken. Frequenter visitatie blijkt verhelderend 
maar impliceert een grote werkdruk voor de procf-
dierdeskundigc. Het routinematige overleg met en 
tussen de hoofdbiotcchnici en de staf van de afde¬ 
ling Procfdicrcnvoor/.icning blijkt een goede onder¬ 
steuning. 

De commissie organiseerde op 29 januari 
1987 een wetenschappelijke vergadering, geheel 
gewijd aan diersparende methodieken in het mc-
disch-biologisch onderzoek. De zeven voordracht¬ 
en werden gebundeld. 

Landelijk werd intensief overleg gepleegd 
over de structurering van dicrcxpcrimcntcn-com-
missics, mede in verband met het feit dal de staats¬ 
secretaris van WVC cen wettelijke regeling heeft 
toegezegd (zie een mededeling elders in dil jaarver¬ 
slag). 

De commissie hoopi een aanzienlijke bijdrage 
te hebben geleverd aan de bereikte vermindering 
van het aantal gebruikte proefdieren (zie verslag 
afd.Procfdicrcnvoorzicninp), en verwacht dal ook 
in de naaste (>ckomsi nog verdere daling is te 
bereiken. Dit ondanks hel feil dal in enkele onder¬ 

zoeksgroepen een verhoogde activiteit op dierexpe¬ 
rimenteel gebied wordt ontplooid. 

Bureau Ontwikkelingssamenwerking 
(BOS) 
A.R.Bergen 

Het bureau Ontwikkelingssamenwerking is belast 
met organisatorische en inhoudelijke taken m.b.t. 
projecten in ontwikkelingslanden. In ruime zin gaat 
het om de coördinatie en beoordeling van pro¬ 
jecten c.q. projectuitvoering. Daarbij is BOS te¬ 
vens verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
RIVM-inbrcng bij deze projecten. Veelal worden 
zij gefinancierd door het ministerie van Buiten¬ 
landse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) of an¬ 
dere donororganisaties, zoals Wereldbank en 
WHO. Het verslagjaar gaf een substantiële toena¬ 
me te zien van activiteiten voor BOS, zowel door 
grotere externe behoefte aan ondersteuning als 
door een uitbreiding van het aantal RIVM-takcn in 
OS-projecten. 

De traditionele taken van BOS, l.w. projecten 
op het gebied van drinkwater en sanitatic, zijn in 
het afgelopen jaar sterk toegenomen. Zo is o.a. de 
jaarlijkse allocatie voor de drinkwatersector in 
Indonesië opgelopen lol ruim ƒ. 60 miljjen voor 
1987. Tevens gingen in het verslagjaar twee grote 
geïntegreerde sanitatic-projecten van start in India, 
die samen een bestcdingsbedrag van f. 70 miljoen 
omvatten. Voorts zijn door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) 
met ondersteuning van BOS voorbereidingen 
getroffen voor een aantal nieuwe projecten in La¬ 
tijns Amerika in het kader van het nieuwe beleid 
ter zake. Ook werd beroep gedaan op RIVM-
cxpcrlisc binnen andere milieusectoren (ccotoxi-
cologic in India, grondwater in Mozambique). Met 
betrekking tol de afvalwalcricchnologic dient het 
periodiek overleg te worden vermeld lussen BOS 
en DBW/RIZA. 

Een belangrijke aanvulling op de traditionele 
taken voor BOS zijn mei name de ondcrsicuncndc 
werkzaamheden op het gebied van volksgezond¬ 
heid. Insiilulcn voor volksgezondheid in ontwikke¬ 
lingslanden en internationale organisaties hebben 
hel RIVM om assislcnlic gevraagd vixir hel op-
zcllcn c.q. vcrhclcren van lokale produktic en 
kwaliteitscontrole van vaccins (Technology Trans-
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fer). Met de coördinerende en organisatorische 
ondersteuning vanuit BOS werden ter zake bespre¬ 
kingen gevoerd met DG IS over de financiering van 
dit soort projecten en werden RIVM-missies naar 
Pakistan en Indonesië uitgevoerd. 

Door de toename aan werklast voor BOS en 
het RIVM waren organisatorische aanpassingen 
noodzakelijk. De BOS-staf werd uitgebreid met 
twee academici, de heren Elzcnga en Evers, die 
resp. werden belast o.a. met water- en sanitatie-
projecten in Latijns Amerika en met volksgezond-
heidsprojecten in het algemeen. Voor het stroomlij¬ 
nen van zowel de interne als externe organisatie 
van ontwikkclingssamcnwcrkingsprojccten, is van¬ 
uit BOS cen aanzet gegeven tot de instelling van 
het Overleg Ontwikkelingssamenwerking. 

Het laat zich aanzien dal de werklast in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking het komen¬ 
de jaar verder zal toenemen. Indien cen overeen¬ 
komst wordt geregeld over financiering van de 
volksgezondheidsprojccten (Technology Transfer), 
kan worden verwacht dat medio 1988 een aan¬ 
vang gemaakt zal worden met de uitvoering van 
deze projecten. Voor watergerelatcerde projecten 
lijken Latijns Amerika en Afrika de nieuwe regio's 
te worden. Naast deze voor BOS nieuwe activitei¬ 
ten vragen ook de in het afgelopen jaar tot stand 
gekomen meerjarenprogramma's in aziatische lan¬ 
den en de daarbij behorende samenwerkingsver¬ 
banden veel extra aandacht. De in het verslagjaar 
ontwikkelde projcclcn-database (die in februari 
1988 operationeel gaat worden voor projecten in 
Indonesië) zal de basis gaan vormen voor de 
verdere optimalisatie van het beheer van projecten 
door BOS. 

Overleg Ontwikkelingssamenwerking 

In overleg met de directie heeft BOS een opzet 
gemaakt voor de instelling van het Overleg Ont¬ 
wikkelingssamenwerking. Via dit Overleg dient be¬ 
sluitvorming plaals te vinden over de mate en 
vorm van RIVM-dcclname aan projecten in 
ontwikkelingslanden. Het ligt in de bedoeling dal in 
de toekomst bij betrokken laboratoria het even¬ 
tuele capaciicitsbcslag t.b.v. ontwikkelingssamen¬ 
werking zal worden gecompenseerd. Voor cen 
goede coördinatie en mammcmcni is het vereist 
dal OS-projcctcn centraal bij BOS worden geregi¬ 
streerd. Met Overleg Ontwikkelingssamenwerking 
slaat onder voorzitterschap van dgRIVM, met per¬ 
manente deelname vanuit BOS, BED en hoofdsec¬ 
tor I; hel secretariaat worill door BOS vcr/orgd. 

Technology Transfer (TT) vaccinproduküe 

Een aantal National Institutes of Health (NIH) in 
ontwikkelingslanden en een aantal internationale 
organisaties hebben het RIVM om assistentie ge¬ 
vraagd bij het opzetten/verbeteren van lokale pro-
duktic en kwaliteitscontrole van vaccins (Pakistan, 
Indonesië, Colombia, China). Vanuit BOS worden 
voor deze projecten organisatorische en coördi¬ 
nerende werkzaamheden verricht. Voor het pro¬ 
jectvoorstel NIH Pakistan zijn de besprekingen 
met DGIS in een eindstadium beland, hoewel een 
positieve besluitvorming over DGIS-financiering 
van dit project nog niet is gevallen wegens J J 
tegenvallende resultaten bij beoordeling op louter 
financicel-economische gronden. Wijzigende we¬ 
reldmarktprijzen voor EPI-vaccins, onafhankelijk¬ 
heid voor ontwikkelingslanden in de basis-gezond-
hcidszorg en een begin van de voor verdere 
ontwikkeling noodzakelijke kennis en ervaring in 
de biotechnologie door TT, moeten zwaarwegen¬ 
de factoren zijn bij de afweging. Op verzoek van 
o.m. UNIDO hebben vanuit RIVM ook twee mis¬ 
sies plaatsgevonden naar Indonesië om cen samen¬ 
werkingsprogramma te formuleren met Bio Farma 
aldaar. Ook dit project zal voor financiering aan 
DGIS worden voorgelegd. 

Ter voorbereiding van de uitvoering van pro¬ 
jecten voor lokale vaccinproduktie is door de direc¬ 
tie van het RIVM overleg gevoerd met DHV, die in 
consortium met Contact Flow in aanmerking komt 
om het projectmanagement voor dergelijke pro¬ 
jecten op zich te nemen, resp. de levering van spe¬ 
ciale apparatuur te verzorgen. Tevens hebben het 
ministerie van Economische Zaken en het minis¬ 
terie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssa¬ 
menwerking) elk een subsidie van f. 1 miljoen toe¬ 
gezegd voor de bouw van trainingsfacilitcitcn ca. 
in het RIVM en het aantrekken van projectmede¬ 
werkers gedurende de eerste 2 jaar. 

Bangladesh 

Intensieve besprekingen, o.m. gevoerd lijdens mo¬ 
nitoring- en cvaluaticmissics voor lopende projec¬ 
ten, hebben geleid tot de ondertekening van cen 
meerjaren bilaterale administratieve overeenkomst 
m.b.t. drinkwater- en sanitaticprojcctcn. Voor cen 
contractperiode van 5 jaar is door DGIS jaarlijks 
een bedrag van ƒ. 5 miljoen toegezegd. Het is 
levens de verwachting dat twee nieuwe projecten, 
mei in lotaal ca. f. 10 miljoen aan ncdcrlandsc bij¬ 
drage, zullen worden goedgekeurd. 
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Birma 

De lopende drinkwatcrprojecten geven gestage 
voortgang te zien. Op basis van de resultaten van 
de appraisal missie door DGIS en RIVM in decem¬ 
ber 1987 zal worden bezien in hoeverre het project 
in de Dry Zone na 1989 nogmaals met een periode 
van 4 jaar zal worden verlengd. 

China 

Op basis van een wereldbankmissie naar China in 
mei 1987, waaraan ook door het RIVM/BOS werd 
deelgenomen, is met de betrokken autoriteiten 
overleg gevoerd over een in 1988 te ondertekenen 
principe-overeenkomst tussen Nederland (DGIS) 
en China voor de technische ondersteuning van 
het Grand Canal Pollution Control Study project in 
China. Het ligt in de verwachting dat bij deze 
studie aan RIVM/BOS de projectsupervisic en het 
secretariaat van het project Review Panel zal wor¬ 
den opgedragen. 

India 

Begin 1987 is door RIVM/BOS de nederlandse bij¬ 
drage gecoördineerd voor een internationale work¬ 
shop over behandeling van afvalwater en water¬ 
kwaliteitsmodellering in Bombay. Dit heeft geleid 
tot een drietal voordrachten. 

In april zijn de nederlandse consultants begon¬ 
nen met integrale sanitaticprojcctcn in Kanpur en 
Mirzapur. Op basis van de eerste rapportages is er 
in het najaar een bijeenkomst van het project 
Review panel geweest, waarin ook het RIVM/BOS 
is vertegenwoordigd als adviseur van DGIS. Te¬ 
vens is door het RIVM een aanzet gemaakt voor 
een biomonitoring project, dat uit 3 onderdelen 
bestaat, te weten cen cursus aquatische ecotoxi-
cologie, een pilotstudy voor een biomonitoring 
over 250 km van dc Yamuna rivier en de levering 
van twee watcrkwalitcitsmcetsiations met automa¬ 
tische monstername. 

Indonesië 

In het verslagjaar heeft het adviesbureau IWACO, 
in opdracht van en in samenwerking met 
RIVM/BOS, een database ontwikkeld, die zal wor¬ 
den ingezet voor het monitoren van drink- en afval-
watcrprojcctcn die met nederlandse hulp in Indone¬ 

sië worden uitgevoerd. Naar verwachting zal de 
database omstreeks februari 1988 operationeel zijn. 

In een vijftal monitoring-missies is door 
RIVM/BOS overleg gepleegd met de betrokken 
autoriteiten en consultants over de voortgang van 
de lopende projecten en nieuwe projecten in de 
sector, alsmede over -de vereiste nederlandse finan¬ 
ciële hulp c.q. cou/iferpartbijdragen voor 
1987/1988 voor drinkwater- en sanitatie-program-
ma's. Het bedrag van de nederlandse bijdrage is 
inmiddels gestegen tot ruim ƒ. 60 miljoen in 1987. 
RIVM/BOS was tevens betrokken bij het overleg 
voor de procedures en voorgedragen projecten die 
in 1987 en 1988 uit de additionele Netherlands 
Urban Sector Loan (NUSL) ad ƒ. 20 miljoen moe¬ 
ten worden gefinancierd. 

In verband met de gunning van het small 
towns sanitation project, dat in 1988 in West-Java 
en Aceh van start zal gaan, heeft RIVM/BOS in 
opdracht van BuZa/DGIS, een gedetailleerde eva¬ 
luatie verricht van dc offertes die door 5 adviesbu¬ 
reaus (combinaties) zijn ingediend. Het evaluatie¬ 
rapport, inclusief een advies voor gunning van de 
opdracht, werd begin december bij BuZa/DGIS in¬ 
gediend. 

Latijns Amerika 

In de beleidsstructuur van BuZa t.a.v. dc ontwikke¬ 
lingsprojecten valt een toenemende belangstelling 
voor de latijns amerikaanse regio te constateren. 
Ondanks het feit dat de prioriteitsstelling t.a.v. 
drinkwater-, afvalwater- en volksgczondheidspro-
jecten bij BuZa enigszins is afgenomen voor dit 
subcontinent, wordt in toenemende mate beroep 
op BOS gedaan. 

Betrokkenheid van BOS bij deze projecten 
omval drinkwaterprojecten in Peru en Colombia 
en afvalwaterprojeclcn in Colombia, waar met 
name de UASB-technologie grote belangstelling 
ondervindt. 

In de midden-amerikaansc regio moet het 
nieuwe beleid nog duidelijk gestalte krijgen via 
identificatie van nieuwe projecten, waarbij naar 
verwachting ook een toenemend beroep zal wor¬ 
den gedaan op dc expertise van RIVM/BOS. 
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Afdeling Personeelszaken (APZ) 
S-A.MJleijnders 

De afslanking heeft in 1987 ook van APZ veel aan¬ 
dacht en energie gevraagd. Er is hard gewerkt aan 
het opstellen en uitvoeren van plannen om de af¬ 
vloeiing van 115 plaatsen (betrekking hebbend op 
ongeveer 130 personen) zonder te ingrijpende per¬ 
soonlijke en organisatorische problemen te laten 
plaatsvinden. Onder verwijzing naar de paragraaf 
Personeel en Organisatie in deel I wordt in het 
nuvolgende verslag aandacht besteed aan: functie¬ 
waardering, personeelswerving en -selectie, per-
soncclsbcgclciding, bedrijfsmaatschappelijk werk, 
vorming en opleiding en de administratieve automa¬ 
tisering. 

Functiewaardering en formatie 

Het RIVM kende in 1987 voor het eerst sedert 
vele jaren een goedgekeurde formatie (1214,9 for¬ 
matieplaatsen, per 31 december). Op basis van 
deze formatie was het mogelijk om in de RIVM-
waardcringscommissic een aantal functies te her¬ 
waarderen. De Waardcringscommissic onder voor¬ 
zitterschap van dr.R.Krocs behandelde in 7 verga¬ 
deringen 86 individuele functies en 70 functies van 
de Bedrijfseconomische dienst. De redenen voor 
behandeling waren: 
- gewijzigde functie-inhoud 30 
- niet eerder gewaardeerde functies 71 
- nieuwe (uitbrcidings)functies 16 
- herstel waardcringsrcsultaat 

(het vorige waarderingsrcsuliaat 
stoelde op onvolledig of onjuiste 
functicgcgcvens) 39 

Van de individuele functies zijn er 79, voorzien van 
een gewijzigde hoofd-/subgrocpindcling, via WVC 
voorgelegd aan BiZa. Ook de 70 BED-functics zijn 
ter goedkeuring voorgelegd. Slechts in enkele ge¬ 
vallen kwam de inspectie Formaliczakcn van BiZa 
tot een afwijkend advies. 

47 personen waren het niet eens met het 
waarderingsrcsuliaat voor hun functie dat resul¬ 
teerde uil het in 1987 vrijwel voltooide formatic-
ondcr/ock vor>r het gehele instituut. Zij verzochten 
de commissie Heroverweging Functiewaardering 
WVC de functie opnieuw te waarderen. In 9 ge¬ 
vallen resulteerde dit in een gewijzigde hoofd-
/subgrocpindcling. Van degenen die een negatief 
advies kregen van genoemde hcrovcrwcgingscom-

missie heoben inmiddels een aantal personen een 
bezwaar ingediend bij de interdepartementale com¬ 
missie Bezwaren Functiewaardering. De afdeling 
PZ heeft medewerking verleend aan de advisering 
en begeleiding bij heroverweging en/of bezwaren. 

Extern bleek grote belangstelling te bestaan 
voor het uitgevoerde formatie-onderzoek. Twee¬ 
maal werd een presentatie verzorgd over opzet, 
uitvoering en evaluatie daarvan, te weten tijdens 
een studiedag "Invoering BBRA *84" (ROI + 
Stichting Management, Der. Haag 12 juni 1987) en 
het congres "Functiewaardering bij de Rijksover¬ 
heid en de Gemeenten", 15 oktober 1987 te Rotter¬ 
dam (organisatie: Nederlands Studiecentrum). 

Personeelszorg, Werving en Selectie 

In 1987 is veel energie gestoken in de activiteiten 
rond werving en selectie, pcrsoncclsbegcleiding, 
beoordeling/functioneringsgesprekken en de verde¬ 
re uitbouw van de personeelsconsulent-functie. 
Complicerend was een onderbezetting van de 
groep personeelsconsulenten. Gcruimte tijd is de 
functie van personeelsconsulent t.b.v. hoofdsector I 
en c.tigc algemene afdelingen vacant geweest. 
Hierdoor heeft de dienstverlening aan leidinggeven¬ 
den en medewerkers van deze onderdelen niet al¬ 
tijd adequaat kunnen plaatsvinden. Met veel kunst 
en vliegwerk is het pcrsoncclswcrk t.b.v. deze 
onderdelen extra gedaan door collega's. 

Ondanks het vorenstaande zijn de personeels¬ 
consulenten er het afgelopen jaar in geslaagd om 
hun adviserende taken op het gebied van de per¬ 
soneelszorg t.b.v. een bepaalde sector (groep van 
laboratoria, units en diensten) verder gestalte te 
geven. Dit blijkt o.a. uit het frequente en ge¬ 
waardeerde overleg tussen de personeelsconsulen¬ 
ten en de directeuren van de hoofdsectoren om¬ 
trent pcrosncclsaangclegcnhcdcn in de ruimste zin 
van het woord. Ook het overleg met laboratorium-
en afdelingshoofden en de contacten met de me¬ 
dewerkers zijn goed van de grond gekomen. De 
afdeling PZ is aldus sneller en beter bereikbaar en 
aanspreekbaar. 

In hel onderstaande zullen enkele activiteiten 
worden geschetst die in het verslagjaar nadrukke¬ 
lijk aandacht hebben gevraagd. 

Advisering aan leidinggevenden inzake voor¬ 
stellen voor bevorderingen, extra periodieke ver¬ 
hogingen, toelagen, verplaatsingen etc. 

Vooral na het voltooien van het formatie-
onderzoek moesten vele gesprekken met leiding-
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gcvendcn plaatsvinden omtrent bevorderings-
voorstellen voor en promotielijnen van medewer¬ 
kers. Hoewel het gebruikelijk is dat aan dergelijke 
voorstellen personeelsbeoordelingen ten grondslag 
worden gelegd, is, gelet op het grote aantal binnen 
een zeer kort tijdsbestek gedane voorstellen, een¬ 
malig volstaan met verklaringen van diensthoofden 
over het functioneren van medewerkers. Bevor¬ 
deringen konden worden gerealiseerd met terug¬ 
werkende kracht tot 1 januari 1985. 

Advisering van leidinggevenden en mede wei kers 
van dienstonderdelen inzake vraagstukken van al¬ 
gemeen organisatorische aard en aangelegenhe¬ 
den waarin het individu centraal staat. 

Voorbeelden van deze werkzaamheden deden 
zich o.m. voor bij de opheffing van de afdeling 
Serumbereiding en rond de voorgenomen opheffing 
van het laboratorium voor Klinische Chemie. Wij¬ 
ziging of opheffing van taken van onderdelen heeft 
directe gevolgen voor de betrokken medewerkers. 

Advisering bij problemen die inslituutsmcdcwcr-
kers in hun werksituatie ondervinden. 

Hierbij gaat het veelal om conflicten, minder 
goed functioneren e.d. Indien nodig werd een be¬ 
roep gedaan op het bedrijfsmaatschappelijk werk 
of op het sociaal-medisch team. 

Wefvings- en selectie-activiteiten. 
In totaal hebben zich in 1987 237 in- en uil-

diensttredingen voorgedaan. Veel aandacht is 
besteed aan enkele zware vacatures (hoofd LCM, 
hoofd LBG, noofd G W , hoofd LLO). Helaas is het 
nog niet gelukt om een nieuw hoofd G W aan te 
trekken. Tegen hel einde van het verslagjaar 
ontstond nog de vacature hoofd LSO; de werving 
daarvoor is inmiddels gestart. 

Voor het LSO is in het verslagjaar een grote 
campagne gevoerd ter werving van zes stralings¬ 
deskundigen ("post-Tsjcrnobyl-ondcrzock"). Het 
ziet er naar uit dat dc/c campagne in 1988 mot 
succes zal worden afgesloten. 

Wegens het verloop en de schaarste op de 
arbeidsmarkt blijft de vervulling van vacatures bij 
het Computercentrum veel aandacht vragen. De 
salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn, 
voor automatiseringsdeskundigen, bij het bedrijfs¬ 
leven veelal aantrekkelijker dan wat hel RIVM 
kan bieden. Voor het Computercentrum hccfi cen 
grote werving plaatsgevonden maar, omdat de 
aanstellingen de jaargrens zullen overschrijden, is 
hel nog een open vraag of die werving bevredi¬ 
gend kan worden afgesloten. 

Toename van het aantal projectmedewerkers. 
In 1987 is het aantal bij het RIVM werkzame 

projectmedewerkers gestegen van 58 tot 123. 
Veelal moeten inzake deze eategore dezelfde pro¬ 
cedures worden gevolgd als bij de werving en se¬ 
lectie van reguliere medewerkers. Voor hel aan¬ 
trekken van vijf projectmedewerkers t.b.v. het 
AIDS-onderzoek in een grote actie gevoerd. 

Personeelsadvertenties. 
Ingaande 1 september 1987 heeft de Rijks 

Psychologische Dienst haar werkzaamheden gede¬ 
centraliseerd naar de diverse onderdelen van de 
Rijksdienst. Dientengevolge moest de afdeling PZ 
vanaf die datum rechtstreeks contacten over vorm, 
inhoud, kosten, e.d, van personeelsadvertenties 
onderhouden met een advertentiebureau. Voor die 
aspecten dienden (administratieve) procedures te 
worden aangepast. Er is veel aandacht ge¬ 
schonken aan de lay-out van personeelsadverten¬ 
ties en aan de in die annonces op te nemen RIVM-
informatic. 

Werving en selectiebeleid. 
Een kwaliteitsgrocp "Werving en Selectie" 

bestaande uit een aantal hoofden van laboratoria 
en centrale/algemene afdelingen, alsmede twee 
personeelsconsulenten - heeft zich gebogen over 
de vraag in hoeverre onderhavige procedures kun¬ 
nen worden versneld en verbeferd. Een eerste rap¬ 
portage daarover is inmiddels uitgebracht. De noti¬ 
tie "Werving en Selctie", waarin o.a. de proce¬ 
dures worden beschreven, is ter goedkeuring 
voorgelegd aan de RIVM-dircctic. De groep tracht 
ook te onderzoeken of en hoc in 1987 kwalitatief 
goede medewerkers bij het RIVM zijn aangesteld; 
een eindrapport hierover zal in 1988 worden op¬ 
gesteld. 

Beoordelingssysteem 
In de gehele rijksoverheidsdienst in op 1 febru¬ 

ari 1987 een nieuw beoordelingssysteem van 
kracht geworden. Voor een goede introductie van 
dit systeem bij hel RIVM-pcrsonccl hebben de per¬ 
soneelsconsulenten per dienstonderdeel voorlicht¬ 
ing gegeven m.b.v. een daartoe speciaal door de 
afdeling PZ vervaardigde video-film. Inmiddels is 
langs deze weg ongeveer 80% van het inslituuis-
pcrsonccl bereikt. Met hetzelfde doel hebben de 
personeelsconsulenten, i.s.m. een extern adviseur, 
een instructiccursus "functioneringsgesprekken" 
l.b.v. leidinggevenden opgezet en gegeven. 
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Loopbaanbeleid 
In 1987 is begonnen met een onderzoek naar 

het toopbaan-beleid voor academici en HBO-ers. 
Dit onderzoek wordt verricht door een HEAO-sta-
giair; het wordt begeleid door de coördinator van 
de personeelsconsulenten en door het hoofd van 
de afdeling PZ. 

Bedrijfsmaatschappelijk werk 

Op 1 september 1987 zijn twee part-time werken¬ 
de bedrijfsmaatschappelijk werksters in dienst ge¬ 
treden. Gezien de omvang van het RIVM is een 
taakverdeling gemaakt. Hieraan is bekendheid 
gegeven d.m.v. de publikatieborden en in het 
RIVM-personeelsbiad MEDIUM. De eerste twee 
maanden zijn voornamelijk gebruikt voor een ken¬ 
nismaking met de organisatie en begonnen is met 
een hernieuwde introductie van het bedrijfs¬ 
maatschappelijk werk bij de diverse laboratoria en 
diensten. Deze hernieuwde stan is nog niet afge¬ 
rond en zal in 1988 worden voortgezet. 

Tijdens de introductie is gebleken, dat de 
gevolgen van de fusie nog steeds duidelijk merk¬ 
baar zijn. Momenteel bevindt het RIVM zich 
bovendien in een periode van reorganisatie-, af¬ 
slanking- en privatiseringsopcraiies. Veranderings¬ 
processen als deze maken dat sommige mensen, 
vooral ouderen, zich binnen het RiVM niet meer 
goed thuis voelen. Geconstateerd kan worden dat 
in toenemende mate personeelsleden de weg naar 
het BMW weten te vinden. 

In 1987 is ook begonnen met het intensiveren 
van de contacten tussen de Rijks Bcdtïjfsgczond-
heids- en Bedrijfsveilighcidsdicnst, Personeelsza¬ 
ken en het Bedrijfsmaatschappelijk Werk. In dit 
samenwerkingsverband, het sociaal-medisch team 
geheten, is een begin gemaakt mei het achterhalen 
van de oorzaken van langdurige ziekte van insti¬ 
tuutsmedewerkers en ook met het intensiveren 
van de zorg voor deze groep mensen. Dit gebeurt 
in nauw overleg met laboratorium- en dienstleiding. 
Het ziekteverzuim in 1987 bedroeg 7,89% (6,56% 
cxcl. langdurig zieken). Ten opzichte van 1986 is 
er sprake van een daling van 0,81 %. 

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven hel 
maandelijks overleg met de Dienstcommissie. 

Vorming en Opleiding 

In 1987 is voor hel ccrsl gewerkt aan de hand van 
een uitgewerkt opleidingsplan en cen voorlopige 
toedeling van budgetten. 

Evenals in 1986 werd meegewerkt aan de 
organisatie, coördinatie en begeleiding van diverse 
interne cursussen. Hieronder volgt een samenvat¬ 
ting met per cursus het aantal deelnemers: 

aantal deelnemers 
Algemene GMP (voor alle mede¬ 
werkers die direct of indirect 
met GMP te maken hebben) 141 
Clean Rooms (voor medewer¬ 
kers die in geconditioneerde 
ruimtes werken) 80 
Micro-biologische hygiëne (voor 
diverse groepen lab-mcdewerkers) 98 
Voorlichting GMP (voor mede¬ 
werkers huishoudelijke dienst) 35 
Technisch-wetenschappelijk rap¬ 
porteren (voor academisch- en 
HBO-opgelcidcn) 45 
Training leidinggeven aan verga¬ 
deringen (voor leidinggevenden; 
gericht op houding, vaardigheden 
van belang voor diverse soorten 
vergaderingen) 12 
Notuleren (voor secretaresses) 14 
Functioneringsgesprekken (voor 
leidinggevenden op alle niveaus 
en bedoeld om functionerings¬ 
gesprekken als gespreksvorm in 
de praktijk te introduceren) 141 
Automatisering Wordmarc, nieuwe 
programma tekstverwerking 60 
Lotus: 1,2,3 35 
SQL 35 
Genstat (specifiek softwarc-pakket 
bedoeld als statistiek-hulpmiddel 
voor onderzoekers) 39 
Opleiding Wetenschappelijk Secre¬ 
taresse (in eigen beheer werden 7 
aspirant-secretaresses opgeleid; 
alle deelneemsters behaalden het 
diploma en traden daarop in RIVM-
dienst) 7 
Laboratoriumcursus (2c jaar; er 
werd geen nieuwe cursus meer 
gestart) 

Instructie kleine blusmiddelen 
(gericht op kennis van brandgevaar¬ 
lijke situaties, wat te doen hij brand 
en een kleine b'usocfcnig) ca. 1150 
Introductiebijeenkomsten (voor 
alle nieuwe medewerkers, incl. 
stagiaires en projectmedewer¬ 
kers, bij het RIVM) ca. 130 
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Behalve aan de interne cursussen werd door 
412 deelnemers geparticipeerd aan congressen, 
symposia, cursussen en trainingen binnen Neder¬ 
land. De inhoud van de aanvragen betreft uiteraard 
meestal het specifieke vakgebied van betrokkene. 
Ook heeft een vrij groot gedeelte van de aanvra¬ 
gen betrekking op specifieke vaardigheden, ma¬ 
nagement en beheer en automatisering. De uitsplit¬ 
sing van de t/m oktober geregistreerde aanvragen 
luidt als volgt: 
- vakgebied 319 
- (sociale)vaardigheden 7 
- management en beheer 18 
- automatisering 58 
- taalvaardigheid 10 
De afdeling Vorming en Opleiding was ook belast 
met de uitvoering van de Studiefaciliteitenregeling 
(100% en 50%) en adviseerde veel medewerkers 
o.a. met behulp van de opgebouwde studie- en cur-
susdocumentatic. 

In 1987 werd voor het eerst ervaring 
opgedaan met budgettering. De verdeling van het 
budget over vier sectoren was een eerste poging 
om kosten meer te beheersen en gericht prioriteit¬ 
en te stellen. De totale uitgaven op het gebied van 
vorming en opleiding (excl. buitenlandse congres¬ 
sen, sympo.iaen cursussen) bedroegen 1522.000. 

Automatisering 

In het Geautomatiseerd RIVM Informatiesysteem 
Personeelszaken (GRIP) worden de meest elemen¬ 
taire activiteiten en handelingen vastgelegd die 
.samenhangen met het werken van mensen in de 
RIVM-organisaiic. Het informatiesysteem draagt 
bij aan de personele adviesfunctie t.b.v. het (lijn¬ 
management. De informatie is primair bedoeld 
voor personeelsbeleid en -beheer en organisalic-
bclcid en -beheer. Het informatiesysteem is se¬ 
cundair gericht op het bedrijfseconomisch ge¬ 
beuren (zoals tijdregistratie, wettelijke registratie 
en diverse beheerssystemen). GRIP geeft reeds 
ondersteuning aan activiteiten zoals: organisatie-
en formatietaken, pcrsoncclsinformaticsystccm, 
zicktcrcgislratic en kantoorautomatisering. 

Bijzondere aandacht hebben de punten priva¬ 
cybescherming en beveiliging gekregen. Er zijn in 
GRfP diverse beschermingsmaatregelen getroffen, 
zoals cen regeling voor het beheer en de verant¬ 
woordelijkheid van de gegevensverzamelingen 
(systeembeheer). 

In het afgelopen jaar zijn de handmatig bijge¬ 
houden personeelskaarten definitief afgeschaft. 
Elke PZ-mcdcwcrkcr heeft nu toegang in GRIP 

gekregen djn.v. een terminal. De afdeling PZ 
beschikt momenteel over 16 terminals, 1 PC, 2 
laserprinters en 3 matrixprinters. 

Er is verder gewerkt aan de opzet van een 
deelprogramma werving en selectie en de verbe¬ 
tering van de ziekteregistratie. Regelmatig worden 
overzichten verschaft aan alle leidinggevenden. 

• 

Bedrijfseconomische Dienst 
MRook 

De Bedrijfseconomische dienst (BED) draagt zorg 
voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op 
financieel-cconomisch, commercieel en inkooptech-
nisch gebied. In 1987 is de organisatie aangepast 
aan de moderne eisen, mede in het licht van de 
versterking van de financieel-economische functie 
binnen de overheid. Daaropvolgend is de zgn. fif-
operatie afgerond. 

Een aantal medewerkers van het eerste uur 
verliet door gebruikmaking van de VUT-regcling 
de RIVM-dienst. De gaten in de organistie die zij 
achterlieten, zijn aan het einde van het verslagjaar 
opgevuld, hoofdzakelijk vanuit het eigen personeel. 
In februari 1987 trad het nieuwe hoofd van de 
BED in dienst. 

De in het verslagjaar 1986 ontstane achter¬ 
standen werden vrijwel geheel ingelopen. Mede 
daardoor kon een aanvang worden gemaakt met 
de uitvoering van de in het organisatieplan BED 
aangegeven veranderingen. 

Organisatie 

In de eerste helft van 1987 werd een door het 
nieuwe hoofd BED gepresenteerd organisatieplan 
goedgekeurd door de Directie. De DC stemde in 
grote lijnen met het plan in. Hoofdthema's in het 
plan zijn: 
- integratie van Bureau Interne Controle als afde¬ 

ling Administratieve Organisatie in de BED 
- extra inspanningen en pcrsoncclsinzcl om de 

administratieve automatisering fors uit te breiden 
- meer aandacht voor inteme budgettering en in¬ 

formatievoorziening; binnen de afdeling Finan¬ 
ciële Administratie is hiertoe een bureau Begro¬ 
ting en Bcgrolingsbewaking ingesteld 

- verbetering van de presentatie van de externe 
begroting en het financieel jaarverslag 
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- versterking van de vcrkoopadministratic 
- aanstelling van BED-consulcnten voor de finan-

ciecl-economischc advisering en dienstverlening 
aan de hoofdsector-directies en laboratorium-
hoofden 

- uitbreiding van de aandacht voor kostprijscalcu-
latics en kosten-baten-analyses 

- aanpassing van de inkooporganisatie en optima¬ 
lisering van het bcslcl-bctaal-verkecr. 

De integratie van BIC is per 1-9-1987 gereali¬ 
seerd. Korte tijd later is het bureau Begroting en 
Begrotingsbewaking van start gegaan. Kort na af¬ 
loop van het verslagjaar zijn de verkoopadministra¬ 
tie, de bedrijfsadministratie en bureau Economie 
(kostprijzen/kostcn-batcn-analyses, c.d.) versterkt 
en is de inkooporganisatie aangepast. 

Einde 1987 konden de op basis van het organi¬ 
satieplan beschreven functies gewaardeerd wor¬ 
den, waarna de werving voor verschillende vacatu¬ 
res kon starten. Met name resteren vacatures voor 
de consulent-functies en voor de informatie-analist. 

Veel aandacht werd besteed aan de samen¬ 
hang van de verschillende BED-ondcrdclen, zowel 
inhoudelijk als in sociaal opzicht. Dit is des te meer 
van belang aangezien de BED is voortgekomen uit 
verscheidene zelfstandige afdelingen met ieder een 
eigen achtergrond. 

Automatisering 

Helaas werd op het gebied van de administratieve 
automatisering opnieuw onvoldoende voortgang ge¬ 
boekt. Dit is een belangrijke hinderpaal voor de 
interne budgettering. Immers, budgettering kan niet 
zonder een adequate en tijdige informatievoorzie¬ 
ning en informatievoorziening is zonder adequate 
automatisering ondenkbaar. 

Het werken met het FARAO-systccm verliep 
in de loop van 1987 beter. Een applicatie voor pe¬ 
riodieke overzichten van inventarisaankopen kon 
niet meer in het verslagjaar gerealiseerd worden, 
evenmin als de automatische gegevensverstrek¬ 
king van salarisgcgcvcns naar de bedrijfsadmini¬ 
stratie. Wel kon de invcnlarisadminislratic aange¬ 
past worden. 

Eind 1987 is bij het Computercentrum meer 
capaciteit voor de administratieve aulomaiiscrinp 
vrijgekomen. Hopelijk kunnen in 1988 respectieve¬ 
lijk de verkoop-, de voorraad-, de inkoop- en de 
projcclcnadministratic worden aangepakt. 

Activiteiten 

In onderstaand overzicht is een aantal kenmer¬ 
kende cijfers opgenomen: 

1986 1987 
- aantal verwerkte 

leveranciersrekeningen/ 
declaraties 26.000 29.635 

- aantal verwerkte facturen 
aan afnemers 40.000 36.065 

- aantal geadministreerde 
projecten 235 260 

- aantal b tellingen 19.700 24.000 
- aantal formulieren uren-

administratie 11.000 11300 
Het aantal verwerkte bestellingen/betalingen, rcis-
declaratics en uren-formulieren steeg wederom 
.•anzienlijk, mede door de groei in het aantal pro¬ 
jecten en de hogere uitgaven inzake kennisex¬ 
ploitatie. Bij de afdeling Aanschaffingen en bij de 
projcctcnadministrailc zullen bij continuering van 
deze trend personele knelpunten ontstaan. 

De BED heeft in het verslagjaar een duidelij¬ 
ke bijdrage geleverd op het gebied van de ver¬ 
nieuwbouw, technology transfer, de kennisex¬ 
ploitatie en het strategisch beleid. Vooruitlopend op 
de plannen van het ministerie van WVC is een aan¬ 
vang gemaakt met de verbetering van de admini¬ 
stratieve organisatie. Inmiddels is de beschrijving 
van de verkoop-, de inkoop- en de crediteurenad¬ 
ministratie afgerond. Er is een nieuwe interne bc-
stclbon ontworpen en de bctaalprotcdurc is ver¬ 
sneld. 

In 1987 is met de Inspectie der Belastingen 
overeenstemming bereikt over de aftrek van BTW 
inzake produktic-activi:citcn. Hiermee wordt jaar¬ 
lijks zo'n f 350.000 bespaard. Afgesproken is dat 
over 1985 en 1986 nog verzoeken tot terugbetaling 
worden ingediend. Hiermee is een doorbraak in de 
werkwijze van de laatste 15 jaar tot stand ge¬ 
bracht. 

Evenals in 1986 was de afdeling Economie en 
Managcmcnt-informatic nauw betrokken bij het 
opstellen van het MAP-milieu. Verder werd de kos-
tcncalcuhtic vernieuwd en werden nieuwe uur¬ 
tarieven berekend. 

Met de dienst Algemene Zaken is voor het 
interne transport van binnenkomende goederen 
een transportplan opgesteld, waarin het materieel 
beter op elkaar en op de terrcinsituatic wordt 
afgestemd. Door standaardisatie en coniractvcr-
werving streeft de afdeling Aanschaffingen naar 
kortere bcstclicrmijncn, lagere voorraden en lage¬ 
re inkoopprijzen. 

J 
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Projectbureau Vernieuwbouw (PVN) 

Het Projectbureau Vernieuwbouw werd op 1 
januari van het verslagjaar door de directie van 
het RIVM ingesteld op basis van een advies van 
Twijnstra Gudde N.V., Management Consultants 
(TG). De laken van het bureau zijn beschreven in 
het door TG opgestelde advies dd. 3 september 
1986, hetgeen in samengevatte vorm inhoudt: de 
coördinatie van de voorbereiding van de verschil¬ 
lende masterplanprojecten, de begeleiding van het 
huisvcstmgsproces en die van de overdracht aan 
het RIVM van afgeronde projecten. In het eerste 
kwartaal werd het PVN volledig bemand (4 perso¬ 
nen). Voorts Weef TG als adviseur, vooral voor het 
opstellen van Programma's van Eisen (PvE), aan 
het PVN verbonden. Bij de pensionering van de 
heer J.Th.Kontcr op 1 oktober jl. werden de taken 
van het bureau Bouwzaken geïntegreerd in die van 
het projectbureau. 

Financiering maslerplan 

Aan TG was in 1986 opdracht verstrekt tot 
bijstelling van het masterplan van de RGD van 
december 198S. Vooral de duur van de uitvoering 
en de verdicpingsgewijze verbouwing zouden de 
continuïteit van de bedrijfsvoering van het RIVM 
verstoren. Daarnaast dreigden de kosten aanzien¬ 
lijk toe te nemen. In febnuri van het verslagjaar 
brachi TG het bijgestelde masterplan uit aan de 
RIVM-dircctic. Dit rapport toonde de mogelijkheid 
aan het masterplan in 4 jaren uit te voeren voor 
een bedrag van f. 69,4 miljoen (irtcl. BTW en prijs¬ 
stijging, cxcl. honoraria). Voorts werd een Woks-
gewij/c verbouwing voorgesteld, waardoor de con-
tinuïtcii beter kon worden gewaarborgd. Daarnaast 
werd aan inrichtingskosten een bedrag van bijna f. 
18 miljoen geraamd. Helaas Weck de financiering 
van hei eerstgenoemde bedrag op grote problemen 
te Muilen. Uiteindelijk mocsi het RIVM voor f. 29,8 
miljoen de financiering zelf verwezenlijken om cen 
masicrplan-programmcring over 7 jaren tol Mand 
te brengen. 

De financiering kan nu als volgt worden 
gespecificeerd (in miljoenen guldens): 
- RGD in 1987 10,0 
- RGD in 1988-1992 28,0 
- RGD in 1993 5,0 
- lease, te financieren door RIVM 21,8 
- bijdrage WVC in 1987 8,0 
- compensatie WVC, B en A Programma 7,9 
- opbrengst verkoop Stcrrenbos 7,6 

totaal 88.3 
(incl. BTW, prijsstijging, honoraria en reeds 
lopende projecten m.u.v. G4, deel Gl en SE). 

Bij het eind van het verslagjaar ontbrak nog 
steeds de definitieve goedkeuring door de Minister¬ 
raad. Wel was ambtelijke overeenstemming be¬ 
reikt. 

Uitvoering masterplan 

De stand van zaken met betrekking tot de reno¬ 
vatie van het RIVM-complex wordt weergegeven 

De vlag in top bij de bouw van Gl 
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TabeU 

Overridu uitvoering masterpltai per 31-12-1987 

^ « ^ fase van uit-

\voeimg 

project \ . 

Gl 
KI 
Nl+N2(chem/gas) 
G4 
Keuken 
Z 
SE 
Ketelhuis 
V4e 
VlcOosi 
V-Wcst0.1A3e 
V-Oost 0,2,3e 
10 
GVV-gebouw 

S0,U3e 
Proefdieren 
W 0,1,2,3e 
U-Oost 0,I.23e 
P-kon 
U-West 0.1,23e 
P-lang 
Sg 
TO-kelder 
R 
A l 
D-5 
L 
Q 
Sr 
10-A 
E-2 
F 
G 
H 
DI-D2 
X-Y 
K2 

voorstudie PvE 

-k 

•k 
•k 
* 

k 

k 

k 

omwerp bouw 

* 
k 
k 
it 
it 
k 
k 
k 

• 
it 

k 

oplevering 
in 

1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1990 
1992 
1989 
1990 
1989 
1989 
1991 
1992 
1993 
1993 
1993 
1989^90 
1991 
1992 
1991 
1993 
1989 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1989 
1991 
1992 
1992 
1993 

in bijgaande label. Uit de label blijkt dat rond de 
jaarwisseling 8 projecten in de bouwfase verkeer¬ 
den. Bij Gl en G4 g ng het bereiken van het hoog¬ 
ste punt gepaard met het gebruikelijke vlaghijscn. 

Een visuele weergave van de activiteiten 
wordt gegeven op de hierbij afgedrukte platte¬ 
grond van het RIVM-compIcv 

Overigens liepen diverse projecten aanzienlij¬ 
ke vertraging op. Zo zijn KI en Gl met ca. 6 maan¬ 
den vertraagd. De aanvang van de bouw van de 
berging voor chemicalün/gasscn werd ook steeds 
weer uitgesteld door de onzekere financiële situa¬ 
tie bij de RGD. Daarnaast dient vermeld dat het 
Radinnuclidcn-laboralorium in A6 nog steeds niet 
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Plattegrond RIVM-complex. met de verschillende fases WK hu renovaae-Masterplan 

o 

A • 

Bi
l 

a 

Ar 

A-t 

in gebruik kon warden genomen wegens het niet 
voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. 

Andere activiteiten 

In het verslagjaar is een aanvang gemankt met 
een analyse van het ruimtegebruik. Deze ruimte-
studie zal inzicht moeten verschaffen m mogelijke 
onevenwichtigheden in het ruimtegebruik. 

Daarnaast wordt door het PVN een analyse 
gemaakt van een beheersysteem van ruimten en 
installaties. TG heeft opdracht gekregen om 
daarover een advies uit ie brengen, zodat het voor 
het RIVM mogelijk zal worden een accommodatie-
beheer in de toekomst te gaan voeren met cen 
onderhoud*- en vervangingsprogrammcring en bud¬ 
gettering. Dit wordt mede noodzakelijk geacht in 
het kader van de aangezegde zgn. instructie 4.4.1. 
van de RGD die het onderhoud en de kleine 
exploitatie naar de gebruiktcr toe decentraliseert. 

Het PVN participeert ook in andere werkver¬ 
banden. Hier zijn te noemen: Arbowcrkgrocp, 
dicmthoofdcnovcrlcg, projectgroep RIVM-siraic-
gie, kwaliteiMgrocp stafafdelingen. 

Kleine exploitatie en onderhoud 

Naast activiteiten in het kader van het mastcrplan 
werden ook diverse kleine doch zeer urgente ver¬ 
bouwingen en aanpassingen uitgevoerd. Met name 
valt hier te vermelden de verbouwing op U 3c ver¬ 
dieping (autoclaafruimtc) en voorts de verbouwing 
van enige dierverNijvcn tot laboratorium- en zit¬ 
ruimte in X. Ook in het Slcrrcnbos werd nog enig 
onderhoud verricht. Een probleem bleef de gesprei¬ 
de vestiging van het LAE met name de lokatic in 
Dordrecht. 

Verschenen rapporten 

- Standaardeisen 
- Programma van Eisen DierverNijvcn 
- Programma van Eisen V 4c verdieping 
- Programma van Eisen V-Oost Ie verdieping 
- Detaillering Programma van Eisen G 4 
- Normen voor het ruimtegebruik. 
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Computercentrum (CCE) 

Het Computercentrum is de automatiseringsafde¬ 
ling van het RIVM. De taken van het centrum zijn: 
- ontwikkelen en onderhouden van informatiever¬ 

werkende systemen 
- het geven van ondersteuning aan eindgebruikers 
- het creëren en beheren van de hardware- en 

software-infrastructuur. 
Automatiseerders bij de overheid hebben het 

niet makkelijk. Terwijl bij de getruikers de groei in 
de behoefte aan auiomaiiscringsmiddelen onver¬ 
minderd door gaat, maken afsiankingsprogratnma's 
het vrijwel onmogelijk om de personele sterkte 
aan ie passen aan de behoefte. Daarbij komt nog 
dat er binnen de overheid nognl eenvoudig gedacht 
wordt over automatisering, hetgeen ondermeer 
blijkt bij vrijwel elk gesprek over functiewaarde¬ 
ring. Dat geldt ook voor het RIVM, waar bijna elke 
onderzoeke: wclccns een programmaatje geschre¬ 
ven heeft en zijn ervaringen daarmee extrapoleert 
naar de bouw van cen compleet informatieverwer¬ 
kend systeem voor verscheidene gebruikers met 
koppelingen naar andere informatieverwerkende 
systemen. Overigens zijn de hier geschetste proble¬ 
men niet specifiek voor de overheid. Zij komen 
voort uil de inflexibiliteit die grotere bedrijven 
eigen is. Ook de grootste particuliere werkgever 
van Nederland kampt met deze problemen. 

Gelukkig is er hel afgelopen jaar een kente¬ 
ring in de houding t.o.v. automatisering opgetreden. 
Zo zou de zogeheten bindingspremie een begin van 
opwaardering van de functieniveaus kunnen inlui¬ 
den. Daarnaast heefi hei RIVM kans gezien om, 
ondanks alle problemen op het personele vlak, loch 
het aanial formatieplaatsen van het Computercen¬ 
trum aanzienlijk uit te breiden, il. van 17 naar 26. 
Enkele van deze vacatures zijn al vervuld, de 
overige zullen naar wc hopen begin 1988 ingevuld 
worden. 

In 1987 hebhen twee medewerkers het Com¬ 
putercentrum verlaten, hetgeen neerkomt op hel 
relatief geringe verloop van ongeveer \0%. 

Terwijl 1986 vooral in het teken hccfl gestaan 
van het bepalen van strategieën, is in 1987 een 
begin gemaakt met de invulling van het beleid, de 
conversie van de aanwezige infrastructuur en de 
aanpassing van enkele belangrijke informatiever¬ 
werkende systemen. De aandacht zal in 1988 kun¬ 
nen en moeien verschuiven naar de ontwikkeling 
van nieuwe informatieverwerkende systemen. 

Conversie naar Unix System V 

Van Unix zijn lange tijd verschillende versies in om¬ 
loop geweest. Inmiddels is een industrie-standaard¬ 
versie naar boven gekomen. Vrijwel elke leveran¬ 
cier van Unix-computcrsystcmen richt zich nu 
naar deze standaard, Unix System V. Het RIVM 
maakte gebruik van cen oudere versie van Unix, 
Unix BSD 4.1. In 1987 hebben wij ons ingespan¬ 
nen om de bestaande computersystemen te con¬ 
verteren naar Unix System V. In lotaal zijn nu 4 
computersystemen geconverteerd, waarbij tevens 
twee verouderde systemen vervangen zijn door 
nieuwe hardware. Zoals elke conversie is ook deze 
tegengevallen. Weliswaar heeft de conversie van 
Unix BSD 4.1 naar Unix System V en van POP 11 
naar VAX geen onovcrkomcnlijkc problemen gege¬ 
ven, maar de logistieke problemen samenhangende 
met het verhuizen van ongeveer 200 gebruikers 
waren aanzienlijk. In 1988 zullen de laatste twee 
systemen geconverteerd worden. Deze systemen 
worden op iets andere wijze gebruikt m bovendien 
is er nu de nodige ervaring, zodai wij deze conver¬ 
sie toch (weer) niet al te somber inzien. 

Het RIVM-eihernetwerk. 

In 1987 is een begin gemaakt met de aanleg van 
het ethemetwerk. Inmiddels zijn negen Unix-syste-
men en 20 MSDOS PC's aan het netwerk aange¬ 
sloten. De ervaringen zijn lot nog loc positief, zodat 
tot uitbreiding overgegaan zal worden. 

Extern advies auiomaüserineshekid RIVM 

In mei 1987 heeft de directie een extern deskundi¬ 
ge ingeschakeld ori advies uit te brengen over de 
automatisering van het RIVM. De directe aanlei¬ 
ding was het verzoek vanuit een laboratorium om 
nict-siandaardapparaiuur aan cc mogen schaffen. 
De adviesaanvrage is echter uitgebreid tot hei 
totale automatiseringsbeleid. Het in september ver¬ 
schenen advies bevatte een santal aanbevclingcr 
die grotendeels neerkomen op een doorgaan op de 
ingeslagen weg. Enkele van de aanbevelingen zijn: 
- verdergaande verschuiving van de verantwoor¬ 

delijkheid voor de automatisering naar de gebrui¬ 
kersorganisatie, door toekenning van meer ver¬ 
antwoordelijkheden aan de Coördinatoren Infor¬ 
matievoorziening, die inmiddels al in elke 
Hoofdsccior aanwe/ig zijn. 

- overgang van centrale financiering van de auio¬ 
maiiscringsmiddelen naar gchruikcrsfinancicring. 
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- verhoging van de informatiseringskennis bij het 
RIVM-kader. 

Zoals gezegd togen deze aanbevelingen in de lijn 
van de omwikkelingen en met de invoering zijn wij 
inmiddels ver gevorderd. 

Informatiecentrum 

Het Informatiecentrum, dat een zeer belangrijke 
rol speelt in een organisatie met gebruikers met 
een hoge mate van zelfwerkzaamheid, is zwaar 
onderbezet. Met twee medewerkers zitten wij op 
slechts een derde van de sterkte die uil het hier¬ 
voor genoemde advies als gewenst naar voren 
kwam. Wanneer de ontwikkelingen dan ook nog 
eens stormenderhand verlopen, zoals bijvoorbeeld 
met hel snel groeiende aantal PC's, dan wordt het 
erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. 
Toch zijn wij daarin rede'ijk geslaagd, zeker wan¬ 
neer wij alleen naar de resultaten kijken. Met een 
minimale begeleiding en een enkele cursus op het 
juiste ogenblik, hebben wij weten te bereiken dat 
de PC's in ieder geval gebruikt worden. De 
gebruikers zijn over deze minimale begeleiding 
helaas minder te spreken. Wij zullen in 1988 dan 
ook niet kunnen omkomen aan het inhuren van 
medewerkers voor het Informatiecentrum. 

Aantallen compuier-werksiatinns in het RIVM 

Systeemontwikkeling 

In 1987 zijn de Informaticplanncn gerrrri 
gekomen. Voor elke Hnofdsccwr en voor de cen¬ 
trale Diensten is er nu een Informaticplan. Dc/c 
Informaticplanncn beperken zich voorlopig vooral 
tot cen inventariscring van de behoefte aan de 
ontwikkeling van informatieverwerkende syste¬ 

men. Zij worden voornamelijk gebruikt door de 
directie om een betere afweging van prioriteiten te 
kunnen maken. 

bi 1987 is een bescheiden begin gemaakt met 
het inhuren van externe deskundigheid. De ervarin¬ 
gen daarmee zijn erg goed. In eerste instantie is 
een consultant ingeschakeld om een meer gege¬ 
vensgerichte benadering van de systeembouw in 
te voeren. Daarna is de aandacht verschoven naar 
het coachen van de systeembouwers bij het 
hanteren van de nieuwe methoden, waarbij tevens 
de nodige aandacht aan projectmanagement 
besteed wordt. Training on the job is hiermee een 
feit geworden, terwijl meteen een positieve invloed 
op de produktiviieii te constateren valt omdat 
gebruik gemaakt wordt van de ruime ervaring van 
een consultant. Toch blijft de verantwoordelijkheid 
voor de projecten Nj de vaste medewerkers, 
berusten, hetgeen essentieel is voor de continuïteit 
en voor de motivatie van de medewerkers. Er is 
nu ook een begin gemaakt met het aanvullen van 
de informatieplanncn met informatie-architecturen, 
zodat het kader voor de toekomstige systeembouw 
dan compleet is. 

Voor de centrale Dieasten is het pcrsoncclsin-
formalicsysiccm geconverteerd en uitgebreid. Er is 
een begin gemaakt met het project Automatisering 
Vcrkoopadministratic en met cen Projectcninfor-
maticsysiccm. Het pakket dat eind 1985 aange¬ 
kocht was voor het voeren van de financiële ad¬ 
ministratie is in 1987 eindelijk naar behoren gaan 
functioneren, zodat er weer vraag gekomen is naar 
additionele functies. 

Voor Hoofdsccior I is het Places-project voor 
het verwerken van waamcmingsgcgcvcns van 
pathologen gereed gekomen. Het betreft hier een 
pakket waarvan de functionele specificaties in 
Engeland gekocht zijn en dat door ons volgens de 
methode van reverse entiinrrrini; naar Unix gecon¬ 
verteerd is. De engelse leverancier wil de Unix-
versic nu gaan onderhouden. Het loxoplasma-infcc-
licprcvcnlic-sysiccm is bijna gereed gekomen. 

Voor Hoofdsccior II is een begin gemaakt 
met een systeem i.b.v. de procfdicrcnvoorzicning. 
met het project meetinstrumenten-koppelingen en 
met het ontwerpen van een toxicologische infor¬ 
matie- en kennishank t.b.v. het NVIC. 

Voor Hoofdsector 111 is een begin gemaakt 
met de op/ct van een algemeen laboratorium in for-
maiic-managcmcnisystcem. 

-I 
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Documentatie en Bibliotheek (DEB) 

In maart werd de verhuizing van de afdelingsdc-
pendancc te Leidschendam naar Bilthovcn vol¬ 
tooid. Er is nu één afdeling Documeniatie en Biblio¬ 
theek, organisatorisch ondergebracht bij de Centra¬ 
le Afdelingen en hiërarchisch geplaatst onder de 
directeur van hoofdsector III. 

De doelstelling van de afdeling is het verzor¬ 
gen van (literatuur)informatie op het gehele brede 
terrein van volksgezondheid en milieuhygiëne, zo¬ 
wel voor medewerkers van het instituut ais voor 
derden. De afdeling leven door haar diensten een 
belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk on¬ 
derzoek van het RIVM, met name door de zorg 
voor opbouw en onderhoud van een gedegen col¬ 
lectie wetenschappelijke literatuur, het uitvoeren 
van literatuuronderzoek en de registratie van het 
lopend onderzoek en de resultaten daarvan in de 
vorm van rapporten en puMikaties. De afdeling is 
daarom ook opgebouwd uit drie secties: biblio¬ 
theek, literatuuronderzoek en projecten- en rappor-
icnrcgislratic; zij telt 11 medewerkers. 

Bibliotheek 

De laken van de bibliotheek kunnen omschreven 
worden als het verzamelen, ontsluiten en beschik¬ 
baar sfcllcn aan medewerkers en derden van voor 
hei instituut relevante literatuur uit eigen bezit (via 
aankoop of schenking) en uit bezit van andere bi¬ 
bliotheken (via leenverkeer). Daartoe beschikt de 
bibliotheek over een collectie van ca. 45000 boe¬ 
ken, grotendeels ondergebracht in 40 afdclingsdc-
pots en ca. 800 tijdschriftabonnementen. 

Het automatiseren van de catalogus vordert 
gestaag. In 1987 werden ruim 8000 monografieën, 
waarvan 3143 nieuwe aanwinsten, toegankelijk 
gemaakt mei behulp van het bibliografische data¬ 
base-pakket BRS/Scarch, geïmplementeerd op een 
AT&T 3B2 computer. Historische literatuur op het 
gebied van de watcrlcidingtcchnick, afkomstig van 
het voormalige RID, werd overgedragen aan de 
bibliotheek van dcTU Delft. 

Br is een omvangrijk leenverkeer: 
18000 liicratuuraanvragcn intern t.b.v. RIVM-
medewerkers 
11300 litcratuuraanvragcn naar huilen l.b.v. RIVM-
mcilcwcrkcrs 
4000 litcratuuraanvragcn van derden. 

Door geluidsoverlast, als gevolg van de kanti¬ 

neverbouwing, is de bibliotheek het laatste kwar¬ 
taal beperkt toegankelijk geweest. 

Literatuuronderzoek 

Ten behoeve van het literatuuronderzoek voor 
medewerkers en derden werd in 1987, behalve 
van gedrukte bibliografieën, vooral gebruik ge¬ 
maakt van on-lint toegankelijke informatiesyste¬ 
men met bibliografische en feitelijke gegevens, 
waartoe het RIVM toegang heeft via europese en 
amerikaanse computercentra, zoals ESA, DIMDI, 
DIALOG, DATASTAR en ORBIT. In het verslag¬ 
jaar werden 23S literatuurvragen behandeld. Daar¬ 
toe werden 510 zoekacties verricht die in totaal ca. 
100 uur on-line verbindingstijd vergden en een 
bedrag van ongeveer ƒ 30000. Van in totaal 32 
gebruikte bestanden waren Chemical Abstracts 
(37%), MEDLDME (23%) en B1OSIS (9%) de 
meest geraadpleegde. 

Naast het retrospectieve literatuuronderzoek 
vindt ook current awareness plaats. Medewerkers 
worden, op hun verzoek, regelmatig op de hoogte 
gehouden van de laatste ontwikkelingen op hun 
vakgebied. Dit gebeurt ca . door dagelijks in de 
biiliothcck binnenkomende primaire en secundaire 
literatuur te screenen aan de hand van individuele 
interesse-profielen. 

Registratie van lopend onderzoek 

Het wetenschappelijk onderzoek van het RIVM 
wordt uitgevoerd hi de vorm van projecten en 
mccrjarcn-activitcilcnprogramma's (MAP's), in op¬ 
dracht van het Staatstoezicht op de Volksgezond¬ 
heid, de Directoraten-generaal van de ministeries 
van WVC en VROM of de directie van het RIVM. 
Alle projectbeschrijvingen worden centraal opge¬ 
slagen en toegankelijk gemaakt m.b.v. het reeds 
genoemde pakket BRS/Scarch. Op 15 maart 1988 
waren gegevens vastgelegd van meer dan 1050 
lopende onderzoeksprojecten. 

De gepubliceerde resultaten van het onder¬ 
zoek worden eveneens op een dergelijke wijze 
ontsloten. In een andere centrale database zijn de 
bibliografische gegevens opgenomen van in totaal 
bijna 5000 rapporten en publikalics die in de loop 
van de jaren zijn geschreven door instituutsmcdc-
werkers. 

Overige activiteiten 

De afdeling leverde, evenals vorig jaar, een bij-
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dragc aan de Centrale Ingang voor Milieu-infor¬ 
matie (CIMI). Een van de medewerkers, 
J.C.Endcrman, werd gedetacheerd bij CIMI om 
mee te werken aan de verdere ontwikkeling van 
CIMILIT en de CIMI-thcsaurus. Eind 1987 ver¬ 
scheen de Prototype CIMI Thesaurus (systeem 
van gecontroleerde termen ter ontsluiting van 
milieu-informatie), opgesteld in samenwerking met 
het SCMO-TNO, als een losbladige gedrukte uit¬ 
gave. 

Het hoofd van de afdeling was coördinator 
van een werkgroep di«., op verzoek van de direc¬ 
tie, een model-rapport heeft opgesteld voor de 
indeling en vorm van RIVM-ondcrzocksrapportcn. 
Ook heeft hij deelgenomen aan de werkgroep 
"Scicntometrie", de commissie "Projectbeheer" en 
de taakgroep "Kwaliteit Interne Produkten". Hij is 
bestuurslid van de Stichting Nederlandse Informa¬ 
tie Combinatie (NIC) en lid van de werkgroep 
Chemische '-Wmatie van de Nederlandse Vere¬ 
niging va* likers van Online Informatiesyste¬ 
men (VCH 

J 

Programmacommissie 
Kwaliteitsverbetering RIVM 
P.P.KIoosterboer 

Wat is kwaliteitsverbetering? 

Hel doel van kwaliteitsverbetering is hei werken in 
een organisatie plezieriger en effectiever te maken. 
Een vast kenmerk van kwaliteitsverbetering ir. hel 
streven naar meer klantgerichte werkwijzen. Het 
gaat daarbij zowel om externe klanten (opdracht¬ 
gevers, afnemers) als om interne klanten (colle¬ 
ga's, medewerkers, management). Voor het RIVM 
houdt dit in dat vooral gewerkt moet worden aan 
de dienstverlening van de laboratoria en de dienst¬ 
verlening aan de laboratoria. De volgende vier stap¬ 
pen spelen daarbij een centrale rol: 
1. Exploreren: 
Het intensiveren van het contact met de klant, 
teneinde het wederzijds begrip voor de wensen en 
mogelijkheden te bevorderen. 
2. Contracteren: 
Het maken van zo concreet mogelijke afspraken 
over: 
* lussen- en cindproduktcn: vorm, inhoud, aantal, 

lcvciijdcn, etc. 

* de kosten: inzet mensen, middelen, materialen, 
etc. 

* kwaliteitsborging: de wijze van (tussentijdse) 
evaluatie en bijsturing 

3. Meten en bijsturen: 
Tijdens het voortbrengen van de dienst of het pro¬ 
dukt bijhouden in welke mate aan de gemaakte 
afspraken wordt voldaan. Waar nodig het produkt 
en/of het werkproces verbeteren. Eventueel, indien 
noodzakelijk, de afspraken met de klant tijdig 
herzien. 
4. Kwaliteit leveren: 
Een produkt of dienst is goed als volledig aan alle 
afspraken met de klant is voldaan. Zowel de 
opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen 
geheel tevreden zijn. 

Het programma kwaliteitsverbetering in het RIVM 

Binnen het RIVM lopen reeds enige tijd een aantal 
belangrijke projecten op het gebied van kwali¬ 
teitsverbetering. Voor zover gecoördineerd vanuit 
hoofdsector III zijn deze projecten begin 1987 
gebundeld in het programma kwaliteitsverbetering 
RIVM. Dit geldt dus niet voor Good Manufacturing 
Practice (GMP) en Good Laboratory Practice 
(GLP). Deze internationaal gestandaardiseerde 
richtlijnen voor kwaliteitsborging kennen voorals¬ 
nog een eigen invocringsstructuur, welke wordt ge¬ 
coördineerd van-uit hoofdsector I en vanuit hoofd-
sector II. De leden van de stuurgroep van het pro¬ 
gramma geven ieder leiding aan een van de 
deelprojecten. Onderstaand zijn de hoofdlijnen van 
het programma aangegeven, inclusief enkele con¬ 
crete resultaten die het afgelopen jaar zijn geboekt. 

Interne produkten 
Het centrale onderwerp is hier de dicnslvcrlcnings-
kvalitcit van de centrale stafdiensten aan de 
RIVM-laboratoria. De diensthoofden van het 
RIVM presenteren periodiek de resultaten van 
kwalitcitsaclics aan elkaar en helpen elkaar bij het 
opzetten van nieuwe acties. Vooral het meetbaar 
maken van dicnstvcrlcningskwalitcit is tot dusverre 
een belangrijk issue geweest (bijv. doorlooptijd-
metingen en enquêtes). 

Externe produktcn/gcbruikcrskwalitcit 
Dit programma-onderdeel draait om de dicnslvcr-
Icningskwalitcil van het RIVM aan VROM en aan 
WVC. Daartoe vinden regelmatige outputmetingen 
van RIVM-produktcn plaats. Een voorbeeld hier¬ 
van is geschetst in figuur 1. De resultaten van dit 
type metingen vormen vervolgens de ingang voor 
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Figuur 1 
Gemiddelde rapport-evaluaties milieu-onderzoek 
RIVM, per kwartaal in I9S7 (vanaf 2e kwartaal) 

V'OOr: Chtrci 

I 
I 
I 

verbeteringsacties. De belangrijkste daarvan lopen 
momenteel op het gebied van de planningsrcali-
satic. 

Wetenschappelijke kwaliteit 
Het gaat bij dit onderwerp om een toetsingssys¬ 
teem teneinde het wetenschappelijk niveau van 
het RIVM-ondcrzock te waarborgen. Dit is van 
cruciaal belang voor de rcfercnticfunclic die het 
instituut vervult naar het beleid, de inspectie en de 
wetenschappelijke wereld. 

Een werkgroep heeft hiertoe dit jaar de 
oprichting van cen wetenschappelijke adviesraad 
voorbereid. Daarbij zijn toetsingscriteria ontwik¬ 

keld en tevens zijn de organisatorische en proce¬ 
durele kanten van een adviesraad uitgewerkt. 

In de komende periode zal het toxicologische 
onderzoek binnen het RIVM een eerste toetsings-
veld vormen op het terrein van de wetenschappelij¬ 
ke kwaliteit. 

Kwalitcitsgroepen 
Betrokkenen rondom een produkt of een t.jrkpro-
ces werken in een kwalitettsgroep op een systema¬ 
tische manier aan de verbetering daarvan. Enkele 
voorbeelden van resultaten van kwalitcitsgroepen 
in het RIVM: 
* de totstandkoming van de toxicolog. C ••• -dvics-

rapportcn is bijgesteld, mede naar aai., 'mp van 
suggesties uit cen opinicmeting bij de afncrr.v s 

* een aantal procedures m.b.t. service-verlening 
door de technische dienst is vereenvoudigd n.a.v. 
cen dergelijke opiniemeting 

* de aanstellingsprocedure voor personeel is ge¬ 
stroomlijnd en verkort 

* er is letterlijk een "proeftuin" ingericht hoc de 
RIVM-tuin blijvend te verfraaien met minder 
onderhoud 

* de planningsovcrschrijdingcn in het laboratorium 
voor Afvalstoffen en Emissies zin drastisch terug¬ 
gelopen door een continue kwantitatieve registra¬ 
tie van vertragingsoorzaken en daaraan gekop¬ 
pelde probleemoplossing 

* de doorlooptijd van stukken op de afdeling Tekst¬ 
verwerking is vrijwel gehalveerd 

* er is een 5% extra besparing in proefdierenaan-
tallcn bereikt 

* er is een verbeterde uniforme RIVM-rcgcling 
voor kwartaalrapportages getroffen 

* er zijn organisatorische verbeteringen rondom de 
bestellingen ingevoerd, etc. 

Daarmee is niet gezegd dat alle hier genoemde 
onderwerpen zijn geperfectioneerd. Wel is aange¬ 
geven dat er concrete verbeteringen hebben plaats¬ 
gevonden. 
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De kwantitatieve analyse van de AIDS-epidemie 

J.CJAGER, S.H.HEISTERKAMP, EJ.RUITENBERG 

Inleiding: wiskundig AlDS-onderzoek 

In het RIVM wordt, in opdracht van de Genees¬ 
kundige Hoofdinspectie (GW) van het Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, een on¬ 
derzoeksproject uitgevoerd, gericht op kwanti¬ 
tatieve aspecten van de epidemie die veroorzaakt 
wordt door infectie met het Human Immunodefi¬ 
ciency Virus (HIV) en die in veel gevallen leidt tot 
het Acquired Immunodeficiency Syndrome 
(AIDS). Het onderzoek startte in 1986 vanuit het 
Centrum voor Wiskundige Methoden (CWM), 
reeds van de aanvang af in samenwerking met het 
bureau Epidemiologie, R.A.Coutinho (GG & GD 
Amsterdam) en J.A.M.van Drutcn (Mathematisch 
Statistische Advicsafdcling, Katholieke Universiteit 
Nijmegen). Het onderzoek wordt ingebracht in het 
coördinatiekader van de Working Party on AIDS 
van de Europese Gemeenschap (EG) (1,2,3). In 
dit europecs verband is de samenwerking met het 
World Health Organization Collaborating Centre on 
AIDS 'e Parijs van veel belang. Dit centrum is 
belast met de epidemiologische gegevensvergaring 
betreffende AIDS, aanvankelijk ten behoeve van 
de EG, terwijl momentcel vrijwel alle europese lan¬ 
den hun gegevens naar Parijs zenden. Ir 1987 wer¬ 
den deze (per kwartaal gerapporteerde) gegevens 
direct toegankelijk voor onderzoekers via het com¬ 
puternetwerk EURAIDS. De statistische analyses 
en erop aansluitende prognoses voor Europa wor¬ 
den in samenwerking met het RIVM (CWM) uit¬ 
gevoerd (4,5). 

Het onderzoek omvat de geïntegreerde toe¬ 
passing van datavergaring (;>rocfopzctlcn-ihcorie), 
statistische dala-analysc (statistische modelbouw) 
en wiskundige modelbouw gericht op het beschrij¬ 
ven, voorspellen en simuleren van het beloop van 
de AIDS-cpidcmie. Ook de kwantitatieve evaluatie 
van interventie- en preventie-effecten, alsmede 
van economische aspecten wordt nagestreefd. In 
het internationale circuit van het groeiend aantal 
modclbouwgrocpen (3, 6, 7) die actief betrokken 
zijn bij het AIDS-ondcrzoek, kan men drie belang¬ 
rijke benaderingen onderscheiden 
- statistische modellen, empirisch van aard en ge¬ 

richt op beschrijving en kortc-termijn-extrapo-
latics 

- populaticdynamischc modellen, mechanistisch 

van aard, gericht op de detectie van epidemiolo¬ 
gische sleutelparameters en 'what if-scenario's 

- computersimulatie-modellen, eveneens mechanis¬ 
tisch en, vooralsnog, gericht op het genereren 
van hypothesen. 

Tot in 1987 is vooral aandacht besteed aan de 
eerste twee genoemde benaderingen (statistische 
en populaticdynamische modellen). Onderzoek be¬ 
treffende de ontwikkeling van computersimulatie-
modellen is in samenwerking met de Rijksuniver¬ 
siteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Nij¬ 
megen in voorbereiding; een projectvoorstel voor 
het gebruik van interactieve modelconstructies en 
simulaties als beleidsinstrument bij preventie van 
de verspreiding van AIDS is uitgewerkt. Alle drie 
genoemde benaderingen laten de koppeling met 
economische informatie toe. Ook in dit opzicht is 
onderzoek voorbereid met de afdeling Immuno-
pathologic van het Academisch Ziekenhuis Utrecht 
(J.C.C.Borleffsca.). 

De statistische benadering heeft betrekking op 
de analyse van epidemiologische rapportage-
gegevens. De tot nu toe ontwikkelde modellen 
voor de verspreiding van HIV/AIDS hebben 
betrekking op de HlV-transmissic in hoge risico¬ 
groepen. 

Enkele resultaten uit deze beide benaderingen 
zullen hieronder worden vermeld. 

Analyse van AIDS-incidentie 

Kwantitatieve kennis van de incidentie van AIDS-
gcvallcn is uiteraard van belang. Men zou ver¬ 
wachten dat deze eenvoudig af te leiden zou zijn 
uit de melding van AIDS-gcvallcn aan het ge¬ 
noemd centrum te Parijs. Er zijn echter tal van 
problemen. Door de sinds de eerste herkenning 
van AIDS in 1981 sterk toegenomen kennis over 
AIDS is de definitie van AIDS verruimd. Dit 
betekent wellicht een stijging in de gerapporteerde 
aantallen. Ook tengevolge van de toegenomen be¬ 
kendheid van het syndroom en de eerdere herken¬ 
ning kan de rapportage worden vergroot. 

Andere oorzaken leiden waarschijnlijk tot een 
daling in de rapportage. In gebieden met hoge 
AIDS-incidcntie wordt men mcldingsmoe. Te bc-

218 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

grijpen, omdat het aantonen van AIDS zowel 
inspanning (laboratoriumkweken etc.) als kosten 
met zich meebrengt. De behandeling van met HIV 
geïnfecteerde personen kan reeds starten voordat 
AIDS volgens de voor melding vereiste definitie 
aangetoond is. Bovendien kan er - om uiteen¬ 
lopende redenen (speciaal, in verband met verzeke¬ 
ringen, e.d.) - bij patiënten een groeiende weer¬ 
stand ontstaan AIDS te laten aantonen. De onder-
rapportage zal zo van land tot land (c.q. gebied, 
stad, ziekenhuis), in samenhang met socio-cul-
turele achtergronden kunnen verschillen. 

Een essentieel probleem is nog niet genoemd. 
Wanneer men incidenticcijfers in statistische mo¬ 
dellen wil gebruiken voor korte-termijn-extrapo-
latie dan zijn juist de meest recente opgaven van 
belang, terwijl juist deze sterk zullen afwijken van 
de 'werkelijke' aantallen in verband met het ver¬ 
schijnsel van de naijling in de melding, het zoge¬ 
noemde 'reporting delay'. 

Gemotiveerd door het feit dat mechanistische 
modelbouwstudies - zie bijdragen in (3) en (6) -
aantonen dat essentiële, onder meer epidemiologi¬ 
sche en medische, informatie ontbreekt waardoor 
het toekomstig beloop niet realistisch kan worden 
aangegeven, is veel aandacht gegeven aan de 
ontwikkeling van een statistisch model met aanslui¬ 
tende schattingsproccdures voor kortc-termijn-
voorspclling op basis van waargenomen rap-
portagepatronen (8,9,10). Theoretische en compu¬ 

tertechnische kanten van deze betrekkelijk gea¬ 
vanceerde methode - verwant aan technieken uit 
de multivariate discrete statistiek • worden in 
genoemde publikaties omschreven. De methode 
stelt in staat de rapponagepatronen op stabiliteit te 
onderzoeken en de werkelijke AIDS-incidentic 
(afgezien van onderrapportage) te schatten. De 
methode is toegepast op europese gegevens in een 
halfjaarlijkse regelmaat. De bruikbaarheid kan nu 
verder worden geëvalueerd. Verwacht wordt dat 
de ontwikkelde methodologie ook in bijvoorbeeld 
afrikaansc situaties toegepast kan woren. Toepas¬ 
sing is mogelijk bij ieder meldingssysteem of het 
nu een land, stad, regio of ziekenhuis betreft. 
Bovendien kan de methode, door het algemene 
karakter ervan, ook toegepast worden ten aanzien 
van de melding van andere infectieziekten, al of 
niet naar risicogroep of anderszins ingedeeld. Wc 
demonstreren hier slechts de toepassing op de ne-
derlandse gegevens. 

Figuur 1 laat het rapportagepatroon zien zoals 
dat per 31 december 1987 oeschikbaar was. Door 
de GHI aan hel WHO Collaborating Centre on 
AIDS gemelde aantallen AIDS-gevallen zijn hier 
genoteerd naar het halfjaar waarin rapportage en 
diagnose plaatsvond. Het naijlingseffcct is hieruit 
duidelijk af te lezen. Statistische analyse toont aan 
dat het ncdcrlandse patroon zeer stabiel is. Tabel 1 
geeft de geprojecteerde AIDS-incidentie voor 
1988 en 1989, berekend op basis van een exponcn-

Figuur 1 

Gemelde AIDS-gevallen naar halfjaar van rapportage (rijen) en halfjaar van diagnose (kolommen). Hel 
lotaal gerapporteerde aantal is de som over de rijen. De verwachte (voor naijling gecorrigeerde) aan¬ 

tallen zijn berekend (laatste rij). 
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Tabel l 

AIDS-incidenae 1988 en 1989. Verwachte nieuwe 
aantallen AIDS-gevallen (met 95% betrouw¬ 

baarheidsinterval) 

1988a 

180 
(34-944) 

1988b 

244 
(41-1469) 

1989a 1989b 

331 437 
(48-2284) (56-3413)! 

tieel model aangepast aan de data voor de laatste 
drie jaren (1985 - 1987) met inbegrip van correctie 
voor naijling. Voor technische details wordt ver¬ 
wezen naar (8), (9) en (10). Zoals reeds eerder 
vermeld en toegelicht (4,5) levert de methode 
waarschijnlijk overschattingen als in nederland 
eenzelfde beloop plaatsgrijpt als in de USA, die 
wat betreft de AIDS-epidemie ongeveer twee jaar 
op Nederland voorligt (14). 

Populatiedynamische modellen 

Wiskundige modclbouwstudies tonen onder meer 
de hiaten in onze kennis aan die essentieel zijn 
voor de reconstructie en voorspelling van de 
HlV/AIDS-cpidemie en wijzen daarmee de weg 
voor gewerkt onderzoek, de zogenoemde 'data 
needs'. De 'data needs' vragen om onderzoek naar 
de HlV-seroprcvalentie in de verschillende compar¬ 
timenten van de bevolking, naar surveys van sexu-
eel gedrag (aantal, duur en aard van relaties), 
metingen van de HIV-ovcrdrachtskanscn verbon¬ 
den aan de verschillende ovcrdrachtsmcchanismcn 
(sexueel contact, naaldgcbruik bij intraveneuze 
druggebruikers, etc), metingen ten aanzien van de 
mate en duur van infccticusitcit van met HIV 
besmette personen en het meten van de progressie 
in zicktestadia. De statistische verdeling van de 
incubatieperiode (tijd tussen infectie en optreden 
van AIDS) is voor voorspelling van veel belang, 
maar om begrijpelijke redenen onbekend. 

Omdat in Nederland homosexueel gedrag met 
veel wisselende contacten de voornaamste risico¬ 
groep bepaalt (11), is de modelvorming in eerste 
instantie hierop gericht. Dit werk werd in een aan¬ 
tal publikatics vastgelegd (12-17). Kort samen¬ 
gevat kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
- Je ontwikkeling van een voorspcllings/inlcr-

vcnticmodcl voor de bestudering van het beloop 
van de AfDS-cpidcmic onder mannen met veel 
wisselende homosexuele contacten 

- toetsing van het model aan de data van de San 
Francisco CDC cohort studie, een longitudinale 
studie onder homo/bisexuele mannen (18) 

- aanpassing van het model aan de nederlandse si¬ 
tuatie met aandacht voor reconstructie, predictie 
en inte ~ventk 

- schat > g van het nieuwe aantal geïnfectcerden 
gegenereerd dooreen virusdrager 

- voorlopige voorspelling van HlV-prevalentie op 
lange termijn in homosexuele hoge-nsico-groe-
pen, gegeven een bepaalde reductie in de jaar¬ 
lijkse effectieve 'contactrate' 

• bestudering van samenhang tussen het aantal 
gerapporteerde gevallen van AIDS en het aantal 
geïnfecteerde personen. 

Ten aanzien van de inhoudelijke bevindingen 
heeft het onderzoek het volgende opgeleverd: 
- een virusdrager in de groep homosexuele man¬ 

nen met veel wisselende contacten besmet via 
sexueel contact gemiddeld één maal per jaar 
een ander uit de groep; de effectieve contact-
rate heeft de waarde één 

- bij 200 gevallen van 'full-blown' AIDS zijn naar 
verwachting reeds 5000 tot 15000 personen be¬ 
smet met het virus 

- bij afwezigheid van preventieve maatregelen 
raakt op den duur meer dan 70% van de hogc-
risico-grocp geïnfecteerd 

- teneinde de epidemie op lange termijn onder con¬ 
trole te houden moet worden gestreefd naar een 
90% reductie in effectieve contactrate, via ver¬ 
mindering van het aantal sexuele partners en 
condoomgebruik. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de schat-
tir"—n moeten worden bijgesteld bij het beschik¬ 
baar komen van meer epidemiologische informatie. 

Samenvatting 

In het onderzoek gericht op de kwantitatieve analy¬ 
se van de AIDS-cpidcmic is aandacht besteed aan 
de statistische analyse van epidemiologische rap-
portagegegevens, de ontwikkeling van een method¬ 
ologie voor konc-tcrmijn-prcdictic van de AIDS-
incidentic en de modelmatige reconstructie en si¬ 
mulatie van de HlV-vcrsprciding en het optreden 
van AIDS in de homosexuele hogc-risico-grocp. 

Vervolgonderzoek omvat de evaluatie en ver¬ 
fijning van genoemde methodologie, het onderzoek 
naar rapportagepatronen in de curopese landen, de 
koppeling van klassieke epidemiologische model¬ 
bouw met uitgebreide compulcrsimulalicmodcilcn 
en de integratie met kosten- en welzijnsaspecten 
verbonden aan de behandeling van met HIV 
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gemfecteerde personen. De modelbouw houdt gelij¬ 
ke tred met de ontwikkeling van de epidemie. Mo¬ 
dellen zullen worden opgesteld die de hclcrogen-
iteit in gedragspatroon binnen en tussen risico¬ 
groepen 
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Serodiagnostiek van syfilis met het recombinant eiwit TmpA 

L.M.SCHOULS, OJUJSSELMUIDEN, J.D.A.VAN EMBDEN 

Inkidutt 

In Europa is de Trepomema palüdum kaemaggbia-
maum test (TPHA) momemeel de meest gebruik-
le seroiogische syfilistest. Hierbij wonfc gebruik 
gemaakt van een totaal ceilysaat van Tpallidum 
dat gekoppeld wordt aan erythrocyten. In de min¬ 
der toegepaste, maar gevoeliger unmuunfluores-
cenüe-test (Fluorescent Treponemal Antibody 
Absorption: FTA-Abs) worden op glaasjes gefix¬ 
eerde 7>g/ftdbw-cellen gebruikt. Beide testen zijn 
zeer specifiek omdat met Tjaltidum kniisreage-
rende antilichamen uit het patiemenserum geabsor¬ 
beerd worden met amigeen van de kweekbare, 
niet-pathogene Trepontma phagedems (de Reiier 
stam). Een nadeel van deze lesten is evenwel dat 
zij niet te mechaniseren zijn, waardoor het onder¬ 
zoeken van grote aantallen sera (zoals, bijvoor¬ 
beeld, op een bloedbank) wordt bemoeilijkt. 

Een wel goed te mechaniseren seroiogische 
bepaling is de axiaal-filament-ELISA (AF-EUSA) 
(1, 2). Bij deze ELISA worden microtiterplaten 
gecoat met gezuiverde endoflagcl, ook wel axiaal 
filament genoemd. Dit axiaal filament wordt geïso¬ 
leerd uit Tjpkagedenis, welke taxonomisch ver 
weg slaat van T.pallidum. Omdat het axiaal fila¬ 
ment een evolutionair sterk geconserveerd eiwit is 
en antigene verwantschap vertoont onder de spiro-
chaelcn (o.a. met Borrclia), bestaat het risico van 
niet-specifieke reacties bij gebruik van deze AF-
ELISA in de syfilis-diagnostiek. Daarom zou het 
de voorkeur verdienen om een ELISA te ontwer¬ 
pen waarbij gebruikt gemaakt wordt van een 
7*.pa//idkim-spcciiïck, nict-kruisreagcrend amigcen. 
T.pallidum is niet in vitro te kweken. Voor het ver¬ 
krijgen van antigenen uit Tpallidum is men aan¬ 
gewezen op kweek in konijncn-tcstikcls, hetgeen -
afgezien van de ethische bezwaren - een moei¬ 
zame isolatieproccdurc en een lage opbrengst met 
zich meebrengt. 

Om deze redenen werd besloten tot molecu¬ 
laire kloncring van T.pallidum-gmcn, waardoor 
specifieke trcponcmalc eiwitten door de eenvoudig 
te kweken Escherichia coli geproduceerd kunnen 
worden. 

Produktie van hel ontleen TmpA 

Teneinde de genen van T.pallidum in E.coli te 

brengen werd een genenbank geconstrueerd door 
DNA-fragmemen van Tjmttkhm te kloncrcn in 
een cosmid kkmeringsvector (3). De ontstane klo¬ 
nen werden geanalyjccid met behulp van uiuiiu* 
nobtoning. waarbij serum van syfilispauenlcn werd 
gebruikt. Op deze wijze werden acht verschillende 
TjUgfffVfcwi-antigenen tot expressie gebracht in 
Exoü. Een van de eiwit-antigenen was het 45 kilo-
dahon eiwit TmpA (Treponema membrane pro¬ 
tein A") (4). Uk eerdere imnwnoWoaing-experi-
tnenten was al gebleken dat in vnjwel alle onder¬ 
zochte sera van syfilispatiëmen antistofTen tegen 
dit. Tpallidum eiwit aanwezig zün (5). 

Hoewel het door de klonering mogelijk werd 
TmpA door Exoü te laten produceren, was het 
niveau van expressie aanvankelijk te laag om dit 
recombinant eiwit te zuiveren. Om de produktie 
van TmpA in Exoü te verhogen werd een sterke 
promotor (het initiatiesignaal voor de vorming van 
boodschapper-RNA) voor het TmpA-gen ge¬ 
plaatst. Deze constructie leidde echter niet tot een 
hoge produktie van TmpA. Analyse van de base¬ 
volgorde van het DNA vlak vóór het TmpA-gen 
toonde de aanwezigheid aan van een potentiële 
"translationele verzwakker", die de lage produktie 
van TmpA zou kunnen verklaren. Deze "ver-
zwakker" bestaat uit twee sequenties die homo¬ 
loog zijn maar in omgekeerde oriëntatie in het 
DNA en dus ook in het RNA-transcript aanwezig 
zijn. De aanwezigheid van een dergelijke "inverted 
repeat" kan door base-paring in net boodschapper 
RNA (fig. 1) aanleiding geven tot een zgn. "stem 
loop" structuur. Omdat dit deel van het RNA de 
bindingsplaats voor de ribosomen bevat, zou een 
dergelijke structuur de TmpA-synthcsc kunnen 
belemmeren. Derhalve werd dit deel van het DNA 
verwijderd en vervangen door een DNA-fragmcm 
dat een sterke, door middel van temperatuur regu-
Iccrbare, promotor en een in Exoli goed werkende 
ribosoombindingsplaats bevatte. Dit DNA-con-
struct werd in een E coli gebracht, welke een gen 
bevat dat codeert voor een ihcrmo-scnsticf repres-
sor-ciwit, waardoor het mogelijk werd do TmpA-
synthcsc aan en uit te schakelen, afhankelijk van 
de temperatuur van het grocimcdium (6). Dit rc-
prcssor-ciwil bindt bij 28 °C aan de promotor in 
het DNA, waardoor er geen vorming van bood-
schappcr-RNA plaais-vindt en dus ook geen 
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Figmrl 

"Sum hop' strucamr inde basevolgorde van het 
Tjaüidum-DNA juist voor het TmpA-gen. De tre-

pomemate promoion. tmpAIp en tmpA2p 
(inimamtplaatsen voor transcriptie), en ét 

ribosoombindingsplaauen. SDI en 5D2. liggen 
éeeb inde hypothetische 'item loop' structuur. 
Het snvtcodon. ATC. ran het TmpA-gen is om-
kjmt Smal en Hpal geven de hupplaatsen 

deze restrictie-enzymen aan. 

Figuur 2 

Indmceerbore expressie « M Tay/f. Dr temptrm-
umr van exponentieel groeiende E.cob-Kl2-

ceUen. du het TmpA recombinant plasmid bevat-
ten.werdvmn28*Cnaar42'Cverhoogd. Vóór(a) 
en né(b)indmcaes werden monsters geanalyseerd 
mb.v. SDS-PAGE. De eiwitten werden geUeuri 
met Coomassie brilliantblauw. De positievan 

TmpA is weergegeven met een pijl. 

Q b 

— « -« TmpA 

TmpA-symhesc. Bij verhoging van de temperatuur 
lot 42°C wordt het repressor-eiwit geïnactiveerd 
en bindt nic: langer aan de promotor. Dan vindt de 
transcriptie plaats en de produkiie van TmpA. Na 
2 uur inductie bij 42 °C bestond ca. 5-10% van het 
totale £.coli-tiwii uil het recombinant-eiwit TmpA 
(fig. 2). 

£.C0ft-ccIlen werden verkregen in 7 liter fcr-
memors, geïnduceerd, geoogst en opengebroken 
d.m.v. een ultrasone behandeling. TmpA werd ge¬ 
zuiverd uit de membraaniractie door extractie met 
een niet-ionisch detergens en fractioncring door 
selectieve prccipilaiic en kolofnchromalograiic. 
Tenslotte volgde een scheiding op een preparatic-
ve SDS-polyacrylamidc gel, waarna het tmpA-

eiwit d.m.v. elcctro-clutie uit de gel geëxtraheerd 
werd. Dit preparaat werd gebruikt om een ELISA 
mec uit te voeren. 

Gevoeligheid en specificiteit van de TmpA-EUSA 

De gevoeligheid van de TmpA-ELISA werd verge¬ 
leken met die van de "klassieke" syfilis-tcsicn 
THPA, FTA-Abs en VDRL; de resultaten zijn 
weergegeven in label la. De gevoeligheid van de 
TmpA-ELISA was vrijwel gelijk aan die van de 
TPHA, voor /over dit sera betreft van syfilis-
paiiemcn die nog niet behandeld waren met peni¬ 
cilline. Opmerkelijk was de lage gevoeligheid van 
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CnadJtkatf 

la.ge*oemgheid 

VDRL-fOSüicf 
VDRL-aegaucf 

lb.sptdficmt 

geen syfilis 

TPHAs^» 
FTA-Abs $4». 
VDRL $4». 

*: solitair positief 

aam 
soa 

55 
39 
54 

53 
114 

92S 
190 
156 
IS 
21 
23 

TébHI 

mmécTmf^EUSAemte 

ü TmpA-ELISA 

42(76) 
39(100) 
53(96) 

45 (S5) 
42(37) 

3(03) 

0 
0 
0 
0 

«*xaWr"Jtfes3 

TPHA 

41(75) 
39(100) 
54(100) 

50(15) 
102(90) 

2(02) 
0(0) 

nd 
18 
0 
0 

FTA-Abs 

46(14) 
39(100) 
54(100) 

52 (9t) 
95 (S3) 

4(0.4) 
0(0) 

nd 
0 

21 
0 

m 

VDRL 

41(75) 
39(100) 
53<%> 

53(100) 
0(0) 

4(0.4) 
0(0) 

nd 
0 
0 

23 

de TmpA-EUSA (37%) vergeleken met de TPHA 
(83%) voor sen van pauinien die behandeld 

net peMCillinc en wel vooral de sen die 
•en in de VDRL. 

Om de specificiteit van de TmpA-ELISA te 
bepalen weiden 93S Moeddonor-sera en 190 sera 
van individuen die een kliniek voor sexueel over¬ 
draagbare ziekten hadden bezocht naar geen syfi¬ 
lis hadden, geanalyseerd zowel in de TmpA-
EUSA als in de klassieke serologische testen (7). 
De resultaten zijn weergegeven in tabel Ib. De 
specificiteit van de TmpA-EUSA (994%) bleek 
voor deze 1128 sera vergelijkbaar met die van de 
TPHA (99,8%). FTA-Abs (99,6%) en de VDRL 
(99^%). 

Tenslotte werden ook 156 sera van patiënten 
met andere infectieziekten en 62 sera van indi¬ 
viduen die geen syfilis hadden, maar toch positief 
waren in één van de klassieke testen, getest in de 
TmpA-EUSA. In geen van deze sera werden 
anlilkhamen tegen TmpA gedetecteerd. Kennelijk 
leiden hoge antilichaamtiters tegen andere microor¬ 
ganismen dan T.pallidum niet tot een vals-positieve 
TmpA-ELISA. Géén van de sera die solitair posi¬ 
tief waren in één van de klassieke syfilis-testcn, 

bevatte antilichamen tegen TmpA. Dit betekent 
dat antilichamen gericht legen andere anogenen 
dan TmpA verantwoordelijk zijn voor de vals-posi¬ 
tieve reacties in de TPHA, FTA-Abs en de VDRL. 

Daling w i ét TmpA-titer na tuuibioacum behan¬ 
deling 

Een positieve reactie m de cantolipine-uitvlokking-
stest VDRL wordt beschouwd als een indicatie 
voor een actieve of recente syfilis. Tijdens de infec¬ 
tie veroorzaakt Tfoliidum weefselbeschadiging, 
hetgeen de waarschijnlijke oorzaak is van i e vor¬ 
ming van anti-cardiolipine antilichamen. Deze anti¬ 
lichamen verdwijnen echter weer na behandeling 
van de patient. Antilichamen tegen T.pallidum blij¬ 
ven daarentegen nog vele jaren na amibioiicum-be-
handelmg aantoonbaar, zoals meetbaar is met de 
TPHA- en FTA-Abs-tesien. 

Zoals hierboven beschreven. Meek er een 
sterke correlatie te bestaan lussen de VDRL-titer 
en de TmpA-ELISA. Dit zou kunnen betekenen 
dat antilichamen tegen TmpA na therapie relatief 
spoedig verdwijnen, evenals an>: cardiolipinc anti-

224 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

Figmur3 

Dalin% m TmfA- en VDRL-aur na behandeling 
met pemcilbte. De gegeven waarden zijn gemié-
dekeen wam ODs ran TmpA-EUSA. AF-EUSA en 
van VDRL-Üen van 27 patiënten 0.4 ent i 

éem na behandeling met penicilline. 

lichamen. Om dh vader te onderzoeken werd een 
studie y n u j t t met sera van patiënten vóór en na 
de behandeling met antibiotica. De patiënten wer¬ 
den ingedeeld m drie stadia van de ziekte: primaire 
syfilis (LI), secundaire syfilis (UI) en vroeg latente 
syfilis (LL). In deze studie werden VDRL, TmpA-
ELBA en AF-ELISA met elkaar vergeleken. In 
figuur 3 zijn de resultaten grafisch weergegeven. 
De figuur toont duidelijk de correlatie tussen 
VDRL-ütcr en TmpA-ELISA-waarde, terwijl een 
dergelijke samenhang tussen VDRL- en AF-
ELISA-waarde in veel mindere mate gevonden 
wordt. Weliswaar treedt ook bij de AF-ELISA een 
daling op in de titer na behandeling van de patient, 
maar deze is niet zo sterk als die in de TmpA-
EL1SA. 

Conclusie 

TmpA lijkt een goed antigcen voor gebruik in de 
scrologic van syfilis. De TmpA-ELISA vertoont 
een hoge specificiteit en cen hoge gevoeligheid 
voor sera van onbehandelde patiënten. Tevens /on 
de/c test kunnen dienen om de effectiviteit van 
antibioticumthcrapic te volgen. 

Omdat de TmpA-produccrcndc E.coü gemak¬ 
kelijk op grote schaal te kweken en het eiwit rela¬ 
tief eenvoudig te zuiveren is, lijkt de TmpA-ELISA 
een goede aanvulling op de huidige scrologischc 

syfilis-testen. Vooral wanneer grote aantallen sera 
gelest moeten worden, zoals bij bloedbanken, kan 
de TmpA-ELISA een goed alternatief zijn. Omdat 
na cen effectief behandelde syfilis anti-TmpA-
antilichamen relatief snel verdwijnen, zullen minder 
dunorseia afgekeurd hoeven te worden dan nu het 
geval is. 
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Het gebruik van immuno-liposoinen als "drug carrier" bij de behandeling 
van kanker. De invloed van de toedieningsvorm op de farmacokinetiek van 
cts-damminedichloroplatinum (II) na intraperitoneale toediening 

W.H.DE JONG, U.NASSANDER*. G-DE GROOT, K.L.WUBS, 
Q.G.C.M.VAN HOESEL**, P.A.STEERENBERG, G.STORM* 

Inleiding 

Dankzij het gebruik van cytostaiica zijn in de laat¬ 
ste decennia de mogelijkheden voor de behande¬ 
ling van kanker enorm toegenomen. Hoewel er 
nog steeds tumoren zijn die zich slecht of moeilijk 
laten behandelen, zoals nict-klcinccllig longcarci-
noom en coloncarcinomen, zijn er ook tumoren 
waarbij het genezingspcrccntagc zeer hoog (80-
90%) kan zijn, zoals bij sommige Icukcmievormcn 
en bij tcstiscarcinomcn. De behoefte aan nieuwe 
en betere chcmothcrapeulica voor de behandeling 
van tumoren blijft echter bestaan. 

Naast de beperkte werkzaamheid is de toxi¬ 
citeit van cytostatica een zeer groot probleem. Een 
groot gedeelte van de toxiciteit wordt veroorzaakt 
door het feit dat cytostatica niet selectief zijn in 
hun werking. Niet alleen de tumorccllcn maar ook 
normale gezonde cellen worden door de cytostati¬ 
ca aangetast en bijvoorbeeld geremd in hun dc-
lingsactivitcit. Ook vertonen sommige cytostatica 
een min of meer specifieke affiniteit voor bepaalde 
organen. Zo is bij het gebruik van adriamycinc de 
optredende cardiotoxicitcit dosis-bcpcrkcnd (1). Bij 
de behandeling met cis-diammincdichloroplatinum 
(II) (cDDP) treedt niertoxicitcit op die kan worden 
beperkt door de behandeling te combineren met 
hydraulic en diuresc van de behandelde patiënten 
(2). Voorts wordt behandeling met cDDP gecom¬ 
pliceerd door polyncuropalhic. 

Vooral om de toxiciteit van de effectieve cyto¬ 
statica te verminderen, met behoud van de anii-
tumoractivitcit, wordt veel onderzoek verricht naar 
de formulering, dit wil zeggen de toedieningsvorm, 
van cytostaiica. In samenwerking met de vak¬ 
groep Praktische Farmacie (hoofd prof.dr.DJ.A. 
Crommclin) van de Faculteit voor Farmacie 
(RUU) wordt in het RIVM onderzoek verricht naar 
liposomcn als "drug carrier" v»wr cyloslalica bij de 
behandeling van tumoren. Liposomcn zijn voor¬ 
namelijk uit fosfolipidcbilagcn opgebouwde blaas¬ 
jes die een waterige fase insluiten. Cholesterol 
wordt dikwijls ingebouwd om de stabiliteit te ver¬ 
beteren. In deze liposomcn kunnen in de waterfase 

hydrofiele en in de Iipidc bilaag lipoficlc verbinding¬ 
en ingebouwd worden. 

Adriamycinc opgenomen in liposomcn bleek 
eenzelfde anti-tumoractivitcii uit te oefenen als vrij 
adriamycinc terwijl de cardiotoxicitcit significant 
verminderd was (3). De ami-tumoractiviteit kwam 
tot stand zowel door lek van het adriamycine uit de 
liposomcn in de bloedbaan, als door secundaire 
release vanuit de cellen van het mononuclcaire 
fagocyterend systeem, zoals Kupffcrse cellen in de 
lever (4). Wanneer echter cDDP in liposomcn 
werd ingebouwd, werd naast een verminderde toxi¬ 
citeit ook een verminderde anti-tumoractiviteit 
waargenomen (S). Beide liposoomprcparaten wer¬ 
den intraveneus toegediend, hetgeen uiteindelijk 
leidt tot opname van liposomcn met name in lever¬ 
en miltmacrofagen. Het cDDP werd in deze 
macrofagen gedeeltelijk geïnactiveerd. 

Behandeling met cDDP-liposomcn is echter 
wel bruikbaar bij tumoren in de buikholtc aange¬ 
zien het dan een lokale therapie met cytostatica 
betreft. Een van de tumoren waarbij dit mogelijk 
is, is het ovariumcarcinoom, waarbij de uitbreiding 
in de vorm van een r lignc ascises gedurende een 
relatief lange periode tot de buikholtc beperkt blijft. 
Intrapcritoncalc toediening van cytostatica leidt 
echter tot een snelle resorptic en opname van het 
cytostaticum in het bloed. Een verlenging van de 
verblijftijd van het cytostaticum is dus zeer wen¬ 
selijk. Een oplossing hiervoor biedt het gebruik van 
monoclonalc antistoffen tegen tumormarkers (6, 7). 
Door middel van binding van monoclonalc antistof¬ 
fen aan de tumor-antigenen is een zeer specifieke 
targeting mogelijk van cytostatica naar de tumor 
(6, 7). Dit biedt theoretisch de mogelijkheid om een 
hoge concentratie cytostaticum in de buurt van de 
tumorccllcn te brengen. 

In het hierboven genoemde samenwerkings¬ 
verband wordt onderzoek gedaan naar de mogelijk¬ 
heid van lokale chemotherapie van ovariumcarci-
nomen met behulp van zogenaamde immunolipo-
somen. In de liposomcn wordt het cyloslaiicum 
verpakt terwijl de buitenkant van de liposomcn 

: Vakgroep Praktische Farmacie. RU Uircchl 
: Afdeling Medische Oncnlogic, Sl.Radboiid/.ickcnhuis Nijmegen 
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Figuur 1 

Schematische weergave van een immunoliposoom 

liposoom anker ttiioacetyl 

bezet is met monoclonale antistoffen gericht tegen 
de tumor. De samenstelling van deze immunolipo-
somen is schematisch weergegeven in Figuur 1. Er 
werd in eerste instantie onderzocht wat de invloed 
is van de formulering van het cytostaticum cis-
diamminedichloroplatinum (II), (cDDP), op de far-
macokinctick van het cDDP. cDDP werd inge¬ 
bouwd in liposomen, en in liposomen waaraan ook 
eiwitten, in de vorm van immunoglobulines, gekop¬ 
peld waren. Na imrapcritoncalc toediening werd 
het Pt-gchalte in plasma, buikspoclvlocistof en in 
diverse relevante organen bepaald gedurende de 
eerste 24 uur na toediening. 

Materiaal en methoden 

Dieren. Vrouwelijke LOU/M Wsl ratten, gefokt in 
het RIVM, met een gewicht van 150-200 g en een 
leeftijd van 15-20 weken werden gebruikt. 

Cytostalica. Cis-diammincdichloroplatinum II 
(cDDP) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 
USA) werd opgelost in 0,2% NaCl en 4,2% manni-
tol. 

Liposomen. Negatief geladen cDDP-Iiposomcn met 
de samenstelling fosfatidylcholinc: fosfatidylscrinc: 
cholesterol (10:1:4) in 0,2% NaCl en 4,2% manni-
tol en een deeltjesgrootte van 250 nm werden 
bereid zoals eerder beschreven (5). 

igG-liposomen. In de negatief geladen cDDP-lipo-
somen werd N-[4-(p-malcimidofcnyl)bulyryllfosfa-
tidylcthanolamine (MPB-PE) ingebouwd (8). MPB-
PE fungeert als een anker waaraan het IgG gekop¬ 
peld werd (zie figuur 1). Voor deze experimenten 
werd rundcr-IgG (Sigma Chemical Co.) gebruikt. 
Volgens de methode van Dcrkscn cl al (9) werden 
acetyllhioacctyl-grocpcn geïntroduceerd op het ei¬ 
wit. Na dc-acclylcring kon het eiwit gekoppeld 

worden aan het MPB-PE van het liposoom. Om 
niet gekoppeld eiwit van IGG-liposomcn te schei¬ 
den werd gecentrifugeerd met behulp van een su-
crosegradiënt. Om de integriteit van de liposomen 
in vivo te kunnen volgen werden in een apart 
experiment IgG-liposomcn radioactief gelabeld 
met 3H-inulinc in de waterfase en cholcstcryl- l 4C-
olcaat in de lipide bilaag. 

Pt-distributie studie. De ratten werden verdeeld 
in drie groepen. De eerste groep kreeg via een een¬ 
malige intrapcritoncale injectie 2 mg/kg cDDP in 
vrije vorm toegediend, de tweede groep cDDP 
ingebouwd in liposomen en de derde groep cDDP 
ingebouwd in IgG-liposomen. 

Op de aangegeven tijdstippen werden de 
dieren onder ethemarcose gebracht en bloed werd 
d.m.v. orbitapunctie in gehepariniseerde cupjes ver¬ 
zameld. Respectievelijk 1, 4, 8 en 24 uur na de 
injectie werd sectie verricht. De buikholte werd 
drie maal met 7 ml PBS gespoeld en vervolgens 
werd de lever eruit gehaald. Het platina-gehalte in 
de organen werd bepaald met behulp van atomaire 
absorptie-specttofotomeirie (AAS) met electro-
thermische atomisatie (IL 451 Video, Instrumenta¬ 
tion Laboratory Inc., Wilmington, Ma, USA) (10). 

Distributie van radiogelabelde liposomen. Ratten 
kregen via een eenmalige i.p. injectie radioactief 
(3H en I4C) gelabelde liposomen toegediend. De 
geïnjecteerde dosis per kg was 3 |iCi Vl-inulinc, 
1,5 i»Ci cholesteryl- 14C-oleaat en 350 iimol totaal 
lipid. De gelabelde liposomen werden met lege niet 
gelabelde liposomen gemengd om een vastgestelde 
lipiddosis te kunnen injecteren. Sectie werd ver¬ 
richt respectievelijk 1, 4, 8 en 24 uur na de injectie. 
De buikholtc werd gespoeld met drie maal 7 ml 
PBS om alle niet geabsorbeerde liposomen te ver¬ 
wijderen. De radioactiviteit werd gemeten met de 
vlocistofscintillatie-tcchnick. 

Resultaten en discussie 

De intrapcriioncale toediening van cytosiatica 
biedt de mogelijkheid om bij tumoren in de buik-
holte lokaal een hoge concentratie van het cyto¬ 
staticum te bereiken. Tevens wordt de initiële hoge 
plasmaspicgcl vermeden die optreedt na intra¬ 
veneuze toediening en die vaak de oorzaak is van 
ernstige toxiciteit. Een nadeel kan echter zijn een 
ernstige irritatie in de buikholtc, resulterend in peri¬ 
tonitis. Ook blijkt de verblijftijd in de buikholic 
vaak zeer kort te zijn, zoals ook te zien is in figuur 
2a. In de groep die vrij cDDP toegediend kreeg 
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Figuur 2 

Pla'.ina-gehalte in buikhoilr, plasma en lever na 
intraperitoneale toediening van liposomaal gebon¬ 

den cis-diamminedichloroplaiinum II 
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2A,CcnD:cDDP (2 mg/kg) werd eenmalig 
intraperitoncaal :ocgcdicnd. Weergege¬ 
ven is het gemiddelde + S.D. (r=4-3). 

2B :Weergegcvcn is dc "recovery" in % 
van dc radioactieve labels na intrapcri-
loneale toediening van 3H en 14C gela¬ 
belde IgG-Iiposomcn (gemiddelde + 
S.D.;n=3). 

werd 1 uur na injectie ongeveer 3% van de toege¬ 
diende hoeveelheid platina (Pt) in de buikholte 
teruggevonden; in geval van cDDP-liposomen en 
IgG-cDDP-liposomen 80-90%. De verblijftijd van 
het platina in de buikholte bleek tot 4 uur verlengd 
te zijn wanneer cDDP toegediend werd in lipo¬ 
somen (figuur 2a). 

Er werd geen effect van de aanwezigheid van 
IgG op de verblijftijd van liposomaal-tocgcdicnd 
cDDP in de buikholte waargenomen. Teneinde na 
te gaan of het gemeten Pt nog geassocieerd was 
met liposomen of dat het reeds voor een gedeelte 
uil dc liposomen gelekt was, werd gebruik 
gemaakt van lege radioactief gelabelde liposomen. 
Uit dc resultaten bleek dat de verblijftijd van dc 
radioactief gelabelde IgG-Iiposomcn in dc buik¬ 
holtc ongeveer gelijk was aan die van Pt na toedie¬ 
ning van IgG-cDDP-liposomcn (figuur 2b). Dus 
kan verondersteld worden dat dc gebruikte IgG-
cDDP-liposomcn nagenoeg intact blijven tijdens 
hun verblijf in dc buikholtc, en dat er geen of zeer 
weinig lekkage van cDDP zal optreden. Deze 
mogelijkheid om met liposomen de verblijftijd van 
cytostatica in dc buikholtc te verlengen zou dus 
gunstige effecten kunnen hebben op de lokale the¬ 
rapie. Dc liposomen zouden als cen preparaat met 

vertraagde afgifte kunnen fungeren. Door boven¬ 
dien nog de afvoer van liposomen uit de buikholte 
te vertragen zouden de liposomen meer tijd krijgen 
om hun inhoud af te geven. Immunoliposomcn 
zouden voor deze langdurige binding kunnen zor¬ 
gen. Het cytostaticum wordt dan specifiek naar het 
doet gestuurd om daar zijn werking uit te kunnen 
oefenen. Alhoewel de toediening van cDDP in lipo¬ 
somen duidelijk in een verlenging van de verblijf¬ 
tijd van Pt in de buikholte resulteerde, moet nog 
verder onderzocht worden of het cytostaticum ook 
in "actieve" vorm aanwezig is. 

Het eerste plasmamonstcr werd 30 minuten 
na intraperitoneale toediening van vrij cDDP verza¬ 
meld. Op dat tijdstip werden relatief lage Pt-
spiegcls gemeten (figuur 2 c). Waarschijnlijk is dc 
plasma-piekconcentratie echter al vóór dit tijdstip 
bereikt en heeft het Pt reeds voor het grootste deel 
het bloedcompartimcn' verlaten. Bij toediening van 
cDDP in liposomen werd pas na ongeveer 4 uur 
een Pt-plasmapick waargenomen. De liposomen 
werden langzaam uit dc buikholte verwijderd, 
waardoor, in vergelijking met vrij cDDP, op een la¬ 
ter tijdstip de Pt-plasmapick optrad. Op deze 
manier werd er ten opzichte van vrij cDDP ook 
een verlengde en verhoogde Pt-spiegel in het plas¬ 
ma verkregen. Of dit ook relevante concentraties 
zijn om therapeutisch actief te zijn moet nog onder¬ 
zocht worden. Hierbij speelt de snelheid van vrij¬ 
komen van het cytostaticum cen grote rol. Ook de 
eigenschappen van het cytostaticum zelf zijn hier¬ 
bij heel belangrijk, zoals blijkt bij het hierboven ver¬ 
melde verschil tussen doxorubicine en cDDP (3, 
5). Liposomen kunnen niet zoals vrij cDDP direct 
vanuit dc buikholtc in het bloed opgenomen wor¬ 
den, maar ze worden getransporteerd via het lym-
fcstelscl en komen via dc lymfe uiteindelijk in dc 
bloedbaan terecht. 

Opvallend is dat dc IgG-cDDP-liposomen snel 
uit het blocdcompartimcnt verdwijnen (figuur 2c). 
Dc oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de lever 
aangezien IgG-cDDP-liposomcn hierin snel opge¬ 
nomen werden (figuur 2d). Dc lever bevat in de 
vorm van Kupffersc cellen veel fagocylcrcndc 
cellen met Fc-rcccptoren die het Fc-gcdecllc van 
het IgG-molecuul herkennen. Aangenomen wordt 
dat het hele IgG-liposoom-complex door deze 
macrofagen wordt verwijderd. 

Concluderend kan gesteld worden dat het 
gebruik van liposomen als "drug carriers" voor 
cDDP duidelijk dc farmacokinctick na intrapcri-
toncalc toediening beïnvloedt. Dc verblijftijd van 
cDDP in dc buikholtc kon tot cnigc uren verlengd 
worden. Of dit uiteindelijk lot cen bruikbare thera¬ 
pie zal leiden, zal nader onderzocht worden in 
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tumormodcllen waarbij de tumor intraperitoneaal 
groeit. Hiervoor wordt momenteel met behulp van 
humane ovariurncarcinoom-tumorcellijnen een 
xenograft tumormodel ontwikkeld. Hierin zal ook 
het gebruik van immunoliposomen met daaraan 
gekoppeld monoclonale antistoffen gericht tegen 
ovariumcarcinoom-tumorcellen verder worden on¬ 
derzocht. 

Literatuur 

1. Lefrak EA, Pitha J, Rosenheim S, Gottlieb JA. 
A clinicopathologic analysis of adriamycin car-
diotoxicity. Cancer 1973; 32:302-14. 

2. Hayes DM, Cvitkovic E, Golbey RB, Scheiner 
E, Helson L, Krakoff IH. High dose cis-plati-
numdiamminedichloride. Amelioration of renal 
toxicity by mannitol diuresis. Cancer 1977; 
39:1272-81. 

3. Van Hoesel QGCM, Steerenberg PA, Crom-
melin DJA, Van Dijk A, Van Oort W, Klein S, 
Douze JMC, De Wildt DJ, Hillen K \ Reduced 
cardiotoxicity and nephrotoxicity with preserva¬ 
tion of antitumor activity of doxorubicin en¬ 
trapped in stable liposomes in the LOU/M Wsl 
rat. Cancer Res 1984; 44:3698-705. 

4. Storm G. Liposomes as delivery system for 

doxorubicin in cancer chemotherapy. Utrecht: 
Rijksuniversiteit, 1987. Proefschrift. 

5. Steerenberg PA, Siorm G, De Groot G, 
Claessen A, Bergers JJ, Franken MAM, Van 
Hoesel QGCM, Wubs KL, De Jong WH. Lipo¬ 
somes as drug carrier system for cis-
diammincdichloroplatinum (II). 2. Antitumor 
activity in vivo, induction of drug resistance, 
nephrotoxicity and Pt distribution. Cancer 
Chemother Pharmacol (in press). 

6. Haisma H, Goedemans W, Hilgers J. Tumor 
imaging with monoclonal antibodies. Res Mo-
nogr Immunol 1987; 11:171-86. 

7. Baldwin RW, Byers VS. Monoclonal antibodies 
in drug targeting. Res Monogr Immunol 1987; 
11:251-64. 

8. Martin FJ, Paphadjopoulos D. Irreversible coup¬ 
ling of immunoblobulin fragments to performed 
vesicles. J Biol Chem 1982; 257:286-8. 

9. Dcrksen JTP, Scherphof GL. An improved 
method for the covalcnt coupling of proteins to 
liposomes. BBA 1985; 814:151-5. 

10. De Groot G, Wubs KL. Bepaling van platina in 
ratteweefsels en -plasma met behulp van ato¬ 
maire absorptie spectrofotometrie en clec-
trothermibche atomisatie. RIVM-rapport nr. 
3283U6002. 

Ü 

229 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

Crvo-ultramicrotomie: een belangrijke techniek binnen de elektronen-
microscupie 

M.PAQUES, J.A.M.A.DORMANS, J.S.TEPPEMA 

Inleiding 

De afgelopen twintig jaar hebben electroncnmi-
croscopische (EM) technieken een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt en zijn vries- of cryo-
bewerkingen van biologisch materiaal geïntrodu¬ 
ceerd (1, 2). Binnen dit laatste kader is een grote 
diversiteit aan technieken, procedures en appara¬ 
ten ontwikkeld. 

Sinds kort is ook in de afdeling Electronenmi-
croscopie ervaring opgedaan met dergelijke metho¬ 
den, m.n. cryo-fixatic en cryo-ultramicrotomie. 
Hieronder volgt een kort overzicht van de mogelijk¬ 
heden en beperkingen van deze cryo-tcchniekcn. 

Fixatie 

Conservering, d.w.z. structuurbehoud, van weefsel 
is noodzakelijk voor ultraslructurccl onderzoek. 
Conventioneel worden cellen of weefsels hiertoe 
chemisch gefixeerd. Naast de chemische veranke¬ 
ring van ultrastructurelc componenten in hun 
matrix worden daarbij ook zware metalen geïn¬ 
troduceerd (bijv. Os, Cr, U), die differentieel aan 
bepaalde ultrastructurelc componenten binden en 
dankzij hun elcctroncnstrooicnd vermogen het 
beeldcontrast in het EM veroorzaken (de samen¬ 
stellende elementen van het object zelf dragen 
hierin nauwelijks bij). Om het chemisch gefixeerde 
weefsel geschikt te maken voor het snijden van 
ultradunnc coupses, worden organische oplosmid¬ 
delen toegepast voor dehydratie en wordt het 
weefsel vervolgens ingebed in een kunsthars. Tij¬ 
dens de fixatie en daarna treden niettemin 
(moleculaire) veranderingen op zoals denaturatic 
van eiwitten en rcdistribulic en extractie van laag-
molcculairc verbindingen en ionen. Conventionele 
bewerking van een biologisch object resulteert 
aldus in een fysisch-chcmische afgeleide van de in 
vivo bestaande realiteit. De beeldvormende clcctro-
ncnstrooiïng in het transmissic-EM wordt niet of 
nauwelijks veroorzaakt door moleculaire elemen¬ 
ten van het object zelf, maar voornamelijk door de 
geïntroduceerde zware metalen. 

Fysische fixatie, en met name cryo-fixalic, is 
cen alternatieve manier om de ultrastructuur van 
cellen en weefsels vast ie leggen en deze geschikt 

te maken voor het snijden van ultradunne coupes. 
De noodzakelijke onttrekking van thermische ener¬ 
gie aan het object als enige bewerking is een be¬ 
langrijke verbetering ten opzichte van de uitgebrei¬ 
de chemische bewerkingen wanneer bestudering 
van de naticve organisatie en eigenschappen ge¬ 
wenst is. Door toepassing van snelle cryo-fixatic 
(invriessnelheid > 10000 °C/sec.) kunnen ionendis¬ 
tributie, kortdurende dynamische processen en anti-
genitcit optimaal worden vastgelegd. 

Optimale vriesfixatic is slechts realiseerbaar 
tot een diepte van ongeveer 30 nm, hetgeen als 
een duidelijke beperking van deze methode moe! 
worden opgevat. Tot een diepte van 100-200 jim 
vindt echter nog een acceptabele fixatie plaats. 
Belangrijke criteria voor cen optimale cryo-fixatie 
zijn: 
i) kleine afmetingen van het object 
ii) snelle overdracht van de thermische energie 
naar de koelvloeistof 
iii) een keuze van een geschikte koelvloeistof. 
Cryo-fixatie kan volgens verschillende methoden 
worden uitgevoerd: 
i) immersie-cryo-fixatie: het object wordt met een 
bepaalde snelheid in een koelvloeistof geschoten 
ii) jet-cryo-fixatie: het object wordt bespoten met 
cen koelvloeistof 
iii) spray-cryo-fixatie: een cel- of deeltjes-suspen¬ 
sie wordt boven een koelvloeistof verneveld 
iv) "metal-mirror"-cryo-fixatic: cen suspensie of 
wcefselstukje wordt op een glad gepolijst, gekoeld 
metaien oppervlak gedrukt 
v) cryo-fixatie onder hoge druk (circa 2500 bar): 
onder invloed van hoge druk neemt de mobiliteit 
van watcr-molcculcn dusdanig af dat deze niet 
beschikbaar komen voor kristal lisatic. Het traject 
voor optimale fixatie via deze laatste methode kan 
oplopen tot 600 (im, maar is ongeschikt voor vast¬ 
legging van snelle, kortdurende processen. 

Door toepassing van cryo-fixatic en cryo-ver-
volg-proccdurcs blijven naticve organisatie en 
eigenschappen van biologische objecten beter 
bewaard dan mogelijk is met conventionele bewer¬ 
kingen waarbij alleen de moleculen van het object 
zorgdragen voor het elcctroncnstrooicnd vermogen. 

Niet alle vraagstellingen maken het noodzakc-
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lijk dat cryo-technieken worden toegepast. Im¬ 
mers, niet bij alle vraagstellingen zijn de specifieke 
voordelen van cryo-bewerking onontbeerlijk. In be¬ 
paalde gevallen is het mogelijk de voordelen van 
zowel conventionele als cryo-bewerking te combi¬ 
neren. 

Cryo-ultramicrotomie 

Het doel van cryo-ultramicrotomie is het snijden 
van ultradunne coupes van diepgevroren biologisch 
materiaal, waardoor alle voordelen van de cryo-fix-
atie behouden blijven. Tokuyasu (3, 4) heeft in 
belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling 
en introductie van deze techniek. Vooral voor cryo-
EM en EM-immunocytochemie is cryo-ultramicro¬ 
tomie een waardevolle aanwinst gebleken. 

Het cryo-ultramicrotoom is zo geconstrueerd 
dat binnen een tempcratuur-traject van -150 °C 
tot -50 °C reproduceerbaar ultradunne coupes 
(circa 50-100 nm dik) gesneden kunnen worden. 

Een overzicht van de preparatie-procedures, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van cryo-ultrami¬ 
crotomie, is weergegeven in figuur 1. Cryo-bewer-
kingsroutes van biologisch materiaal voor ultra-
structureel onderzoek en micro-clcment-analyse 
staan rechts in figuur 1. In deze procedure blijft 
elke chemische behandeling van het object achter¬ 
wege. Introductie van artefacten is hierdoor tot 
een minimum beperkt. Diepgevroren gchydra-
tcerde preparaten kunnen in een cryo-TEM, bij 
zeer lage temperatuur, worden bestudeerd. De 

Figuur 1 

Cry o-bewerkingsroutes voor biologisch materiaal 
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TEM is uitgevoerd met een cryo-transfersysteem 
en een met vloeibare stikstof gekoelde preparaat-
houder. De beeldvorming hierbij komt tot stand 
door differentiële strooiïng van de primaire electro-
ncn door moleculen van het object zelf. Door de 
cryo-bewerking zijn ook de ionenconcentratie en -
verdeling binnen het object in de naticve staat vast¬ 
gelegd, waardoor micro-element-analyse een 
getrouw beeld kan geven van de elementaire sa¬ 
menstelling van het object 

Voor immunocytochemische procedures die¬ 
nen cryo-coupes bij temperaturen boven 0°C te 
worden geïncubcerd (zie figuur 1, links). Om de 
stabiliteit van cryo-coupes bij deze relatief hoge 
temperatuur te garanderen zijn milde chemische 
fixatie (lage concentratie fixatief, korte fixatie-tijd) 
en introductie van een anti-vricsmiddel noodzake¬ 
lijk, ter voorkoming van vriesschadc door kristalli-
satie tijdens het opwarmen. Dankzij de combinatie 
van milde chemische fixatie, cryo-protectie, in takt 
laten van de gehydrateerde staat van het biolo¬ 
gisch object en cryo-ultramicrotomie, treedt bij de 
meeste eiwitten geen verandering in de tertiaire 
structuur op. Deze tertiaire structuur is van essen¬ 
tieel belang voor de functie die deze eiwitten fysio¬ 
logisch vervullen. Hiermee hangt het behoud van 
antigenitcit samen. Als chemisch fixatief wordt in 
het algemeen een combinatie van glutaaraldchydc 
met paraformaldchydc gekozen. Door een juiste 
verhouding van beide fixatievcn in relatie tot het te 
onderzoeken antigeen te kiezen kunnen de con¬ 
serverende en de denaturerende eigenschappen 
van glutaaraldchydc en paraformaldchydc in ba¬ 
lans worden gebracht. Tevens wordt in het alge¬ 
meen door het fixatief de selectieve permeabiliteit 
van membranen opgeheven, waardoor sucrose-
infusie (anti-vricsmiddcl) van het biologisch mate¬ 
riaal mogelijk wordt. Sucrose bindt vrijwel al het 
water, zodat kristallisatie wordt verhinderd en 
vriesschadc uitblijft. 

Immuno-labelling van antigene determinanten in 
ultradunne cryo-coupes 

Om antigene determinanten m.b.v. immunocyto¬ 
chemische technieken in situ aan te tonen, worden 
cryo-coupes op druppels reagentia geïncubcerd. 
Dit kunnen primaire anlilichamcn zijn die zich spe¬ 
cifiek binden aan het antigene cpitoop waartegen 
ze gericht zijn. Na het wegwassen van de over¬ 
maat van primaire antilichamen kunnen de gebon¬ 
den anlilichamcn worden gelabeld met protcïnc-A-
goud (pAG), doordat het Fc-dccl van het anti-
lichaam bindingsaffinitcit voor protcïnc-A bezit. 
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Figuren 2 en 3: Oppervlakte-antigenen van Neisse-
ria meningitidis zijn gemarkeerd volgens een 2-
stap-incubalieprocedure met primaire antilicha¬ 
men en proteïne-A-goud 

Figuur 2 

Transmissie electronenmicroscopische opname van 
een whole-mount-preparaat. Opvallend is het ver¬ 

schil in labellingsdichtheid per cel 

Figuur 3 

Transmissie electronenmicroscopische opname van 
een cryo-coupe. Alle cellen in de coupe waren in 

dezelfde mate gelabeld 

Een cohoïdale oplossing van pAG bevat protcïne-
A gecoate goudbolletjes met een zeer kleine con¬ 
stante diameter (in een range van 3-40 nm). Ten 
gevolge van de sterke elcctronenstrooiïng van 
goud in het TEM zijn de plaatsen waar primaire 
antilichamen gebonden zijn als discrete sterk elec-
tronendichte partikels zichtbaar. Zo kan informatie 
over vóórkomen, frequentie en lokalisatie van anti-
genen en een eventuele relatie tot andere antigc-
nen of andere ultrastructurele elementen of pro-
cesstadia worden verkregen. Het is zelfs mogelijk 
verscheidene antigenen tegelijk in dezelfde cryo-
coupe aan te tonen (dubbcl-labclling). Hiervoor 
moeten dan pAG-conjugatcn met goudbolletjes 
van verschillende diameter worden gebruikt. 

Ter illustratie van EM-aantoning en lokalisatie 
van immunogoud-gelabclde antigenen zijn figuur 2 
en 3 opgenomen. Parallel aan elkaar werden sus-
pensie-(vvAo/e-ffio«/iOincubaties (fig 2) en cryo-
coupe-incubaties (fig. 3) uitgevoerd aan chemisch 
mild gefixeerde Neisseria meningitidis-baclcncn. 
Hierdoor kon een goede indruk worden verkregen 
van de frequentie waarin bepaalde oppervlakte-
antigenen voorkomen. Ook hun bereikbaarheid 
voor antilichamen kon worden onderzocht. Door 
deze technieken te combineren konden zowel anti-
gene parameters van bacteriën als parameters van 
anti-scra en antilichamen worden onderzocht. De 
grote variatie in labellingsdichtheid per cel na 
w/w/e-moMnf-incubaties (fig. 2) stond in schril con¬ 
trast met de uniform zware labellingsdichtheid 
gevonden bij cryo-coupc-incubatics (fig. 3). Ken¬ 
nelijk werd door aansnijding van de cellen een anti-
gecn-maskcrende barrière doorbroken. 

Beelden van cryo-bcwerkt materiaal kunnen 
er heel anders uit zien dan TEM-bceldcn van tradi¬ 
tioneel bewerkt materiaal. Bij cryo-proccdurcs blij¬ 
ven chemische bewerkingen tot het minimum 
beperkt of blijven geheel achterwege. Men mag 
veronderstellen dat de artefacten die meestal 
samengaan met chemische preparatie in belangrij¬ 
ke mate of geheel verdwenen zijn uit TEM-
bcelden van cryo-bcwerkt materiaal. Om meer 
inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperking¬ 
en van cryo-tcchnickcn en om ervaring op te 
bouwen in de interpretatie van beelden met deze 
vrij nieuwe technieken is verder onderzoek nodig. 
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Preventie van congenitale toxoplasma-infecties; proefonderzoek in 
Zuid-Holland 

M.A.E.CONYN-VAN SPAENDONCK, F.VAN KNAPEN 

Inleiding 

Toxoplasmose is een infectieziekte die veelvuldig 
bij mens en dier voorkomt. Nationaal en interna¬ 
tionaal worden discussies gevoerd over het belang 
van deze infectie voor de gezondheid van de mens 
en wel in het bijzonder van de nog ongeboren 
vrucht. Maatregelen ter preventie, ter opsporing en 
ter behandeling van de infectie met betrekking tot 
zwangerschap zijn in sommige landen door de 
overheid genomen. 

In Nederland werd op grond van het "Advies 
inzake de preventie van aangeboren toxoplas¬ 
mose", dat in 1984 door de Gezondheidsraad gepu¬ 
bliceerd werd, besloten tot een proefonderzoek. 
Enerzijds zou het positieve effect op het voor¬ 
kómen van congenitale toxoplasmose bevestigd 
moeten worden, anderzijds werd het raad/aam ge¬ 
oordeeld de verwachte logistieke problemen eerst 
in een proefgebied te verwerken; doel is een effec¬ 
tief getoetst preventief programma te ontwikkelen 
dat landelijk zou kunnen worden geïntroduceerd. 

Zo is in 1987 het Toxoplasma /nfectie Preven¬ 
tie onderzoek - inmiddels bekend onder de naam 
TIP - in de provincie Zuid-Holland van start 
gegaan. Het RIVM, vanouds betrokken bij landelij¬ 
ke pcrinatale serceningsprogramma's ter bescher¬ 
ming van de gezondheid van moeder en kind, 
speelt hierbij een coördinerende rol. Voorts wordt 
in het RIVM het laboratorium-technische en admi¬ 
nistratieve deel van het onderzoek uitgevoerd. 

Toxoplasma-infecties 

Toxoplasma-infecties worden veroorzaakt door 
een ééncellig parasitair organisme: Toxoplasma 
gondii. Dit organisme kan mens en dier infecteren; 
meestal wordt dit niet opgemerkt of niet herkend 
wegens de weinig specifieke ziekteverschijnselen. 
Uit scrologisch onderzoek blijkt echter dat een 
groot deel van de ncdcrlandsc bevolking ooit een 
infectie heeft opgelopen. In tegenstelling tot chro¬ 
nische loxoplasma-iricclies en fulminantc loxoplas-
ma-infectics bij personen met een verminderde 
afweer, leiden verworven toxoplasma-infecties nor¬ 
maal gesproken niet tot klachten. Wanneer echter 

een infectie in de zwangerschap wordt opgelopen 
kan dit leiden tot een aangeboren infectie bij het 
kind. Via de placenta kan infectie van het kind tot 
stand komen; dit kan leiden tot intra-uteriene 
vmchtdood of vTocggcboortc. Voorts kan de infec¬ 
tie zich bij de geboorte manifesteren met afwijking¬ 
en van het zenuwstelsel, leidend tot ontwikkelings¬ 
stoornissen en handicaps; als meest ernstige moge¬ 
lijkheid moet het waterhoofd worden genoemd. 
Ook worden oogafwijkingen - in het extreme geval 
blindheid - ten gevolge van aanlcgstoomissen en 
ontstekingshaardjes aangetroffen. 

Grote zorg baart ook de wetenschap dat een 
kindje waarbij door bloedonderzoek bewezen is 
dat het de infectie van de moeder mee heeft gekre¬ 
gen, zelfs als bij de geboorte geen afwijkingen aan 
het licht komen, een grote kans (80%) heeft later 
oogafwijkingen te ontwikkelen. Dit moet worden 
gezien tegen de achtergrond dat er bij 170000 
geboorten per jaar in Nederland, elk jaar ongeveer 
800 kinderen met een aangeboren toxoplasma-
infectie verwacht kunnen worden. 

Preventie 

Uit het voorgaande en het schema in fig. 1 blijkt 
dat preventie van aangeboren toxoplasma-infecties 
zich moet richten op de (aanstaande) zwangere. 
Op de eerste plaats moet voorkómen worden dat 
een toxoplasma-infcctie in de zwangerschap wordt 
opgelopen (primaire preventie). Voor dat doel is 
een voorlichtingsfolder ontworpen die aan alle 
zwangcren wordt uitgereikt. 

Is toch infectie opgetreden dan zal deze tijdig 
moeten worden opgespoord zodat behandeling kan 
worden ingesteld. Deze vorm van secundaire pre¬ 
ventie stoelt op herhaald bloedonderzoek en 
medicamenteuze therapie. Een reductie met 50% 
van het risico voor het kind kan verwacht worden. 

Onderzoek in Zuid-Holland 

Alle zwangcren die zich tussen 1 maart 1987 en 1 
maart 1988 meldden voor zwangcrschapsbcgclei-
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Figuur 1 

Mogelijkheden tot preventie van congeniiale toxo-
plasma-bifecues 
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ding konden in het onderzoek worden ingeschre¬ 
ven. In de procfregio worden jaarlijks 38000 ge¬ 
boorten verwacht. De huisartsen, verloskundigen 
en gynaecologen hebben in grote getale positief 
gereageerd op het verzoek van de Geneeskundige 
Hoofdinspectie hun medewerking aan het onder¬ 
zoek te verlenen. Op hen rust de omvangrijke taak 
de zwangeren te informeren, hen voor te lichten 
over de loxoplasma-problcmalick en zorg te dra¬ 
gen voor de herhaalde bloedafname. 

RIVM 

Van de zwangeren die deelnemen aan het onder¬ 
zoek wordt een eerste bloedmonster scrologisch 
onderzocht in het RIVM. De aanwezigheid van 
antistoffen wijst op een eerder doorgemaakte infec¬ 
tie; bij afwezigheid van antistoffen is er nog niet 
eerder contact met de parasiet geweest en kan 
alsnog infectie verwacht worden. Op deze laatste 
groep van scroncgaticvc vrouwen richt het preven¬ 
tieve programma zich verder. Steeds weer moeten 
zij gewezen worden op de te nemen maatregelen. 
In een bloedmonster dat wordt afgenomen bij een 
zwangerschapsduur van 18, 24 en 32 weken en in 
navclstrcngblocd dat bij de geboorte van de baby 
is afgenomen, wordt het scrologisch onderzoek her¬ 
haald. 

Wanneer plotseling antistoffen worden geme¬ 
ten bij een eerder scroncgaticvc vrouw, is dit hel 
bewijs van een opgelopen infectie. In overleg met 
de inzender wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk 
met een behandeling te starten. Gegevens over het 

verdere verloop van de zwangerschap worden 
steeds gerapporteerd aan het RIVM. 

Het effect van primaire preventie weerspie¬ 
gelt zich in het aantal seroconversies; het effect 
van secundaire preventie wordt beoordeeld aan 
het aantal congenitale toxoplasma-infectics bij de 
kinderen en aan het klinisch beloop van de infectie. 

Als het kindje geboren is kan de diagnose con¬ 
genitale toxoplasnu-infcctie worden gesteld wan¬ 
neer specifiek IgM in neonaiaal bloed aanwezig is. 
Vaak echter worden deze antistoffen niet gepro¬ 
duceerd; de diagnose mag echter pas worden ver¬ 
worpen indien in het tweede Icvcnshalfjaar, wan¬ 
neer de passief verworven malcmale immuniteit is 
verdwenen, het kind volledig seronegaticf is gewor¬ 
den. 

Om reden van haalbaarheid is het vervolgon¬ 
derzoek van babies van geïnfecteerde moeders 
voorlopig beperkt tot de leeftijd van één jaar: de 
kinderen worden in de eerste levensmaand, op de 
leeftijd van een half jaar en één jaar, paediatrisch, 
oogheelkundig en scrologisch onderzocht. 

Automatisering 

Het gaat om een grootschalig onderzoek waarin 
naar schalling 30000 zwangeren betrokken zullen 
worden van wie in totaal ongeveer 100000 bloed¬ 
monsters zullen worden onderzocht. In de laatste 
maanden van het jaar werden dagelijks ruim 350 
monsters aangeboden. 

Behalve de normale werkdruk die dit onder¬ 
zoek met zich meebrengt voor het team van 2 ana¬ 
listen en 2 administratief medewerkers, is ook de 
noodzaak om zoveel mogelijk foutenbronnen uit te 
sluiten een reden tot automatisering. Bloedmonster 
resp. aanvraagformulier worden onder identieke 
streepjescode verwerkt door laboratorium resp. 
administratie. De uitslagen van de test worden 
automatisch doorgeseind naar het patientenbe-
sland. Indien de resultaten van de screening geen 
aanleiding geven tot bijzonder onderzoek of 
medicamenteus ingrijpen wordt de berichtgeving 
over uitslagen door de computer geproduceerd. 
Voor scroncgaticvc vrouwen wordt in de brief op 
geleide van zwangerschapsduur een advicsdatum 
voor het herhalingsonderzoek genoemd. Tevens 
wordt een aanvraagformulier bijgesloten waarop 
alle bekende personalia reeds zijn ingevuld. 

Behalve voor de scrologischc en administra¬ 
tieve verwerking van de monstcrslroom wordt de 
computer ingeschakeld voor de latere analyse van 
de onderzoeksresultaten. 
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Voortgang 

In december 1987 waren 21228 zwangeren in hel daarmee beneden het verwachte aantal van 120 
onderzoek ingechreven; er waren inmiddels 23S8 zonder preventie. Hoewel het voorbarig is deze 
baby's geboren, fat totaal waren er 40143 bloed- resultaten te beoordelen zolang het aantal geobser-
monsters onderzocht. Een infectie in de zwanger- veerde zwangerschapsmaanden nog niet berekend 
schap werd 20 maal opgespoord. De zwangeren is, lijkt zkh hier een effect van de primaire preven-
werden behandeld. Het aantal seroconversies ligt tie te weerspiegelen. 

236 



DEEL HI: MEDEDELINGEN 

Endocrien onderzoek met b-HCH, een persistente milieucontaminant 

R.COOSEN, M.A.M.FRANKEN 

Probleemstelling 

Het p-isomeer van hexachloorcyciohexaan, p-
HCH, ontstaat, evenals andere isomeren, bij de 
synthese van het pesticide lindaan, rHCH. De drie 
belangrijkste isomercn van HCH zijn o-, p- en r 
HCH, maar alleen rHCH heeft insecticide eigen¬ 
schappen. Vroeger werd op ruime schaal een 
mengsel van deze isomercn, technisch BHC, als 
pesticide gebruikt. Ondanks het feit dat sinds de 
jaren zeventig in de meeste landen alleen het 
gebruik van zuiver rHCH is toegestaan, is het 
milieu en als gevolg daarvan de mens via de voed¬ 
selketen - de belangrijkste expositieroute - nog 
steeds besmet met vooral p-HCH. Dat komt niet 
alleen door de persistente eigenschappen van deze 
stof, maar ook door het feit dat er door eerderge¬ 
noemde maatregel op ruime schaal o- en p-HCH 
gedumpt werd (ca. in Twentc). 

Experimentele benadering 

De toxicologische effecten van p-HCH waren 
onvoldoende bekend. In een eerder uitgevoerd 
driemaands onderzoek met ratten werden, naast 
effecten op de lever, met name effecten op het 
endocriene en het reproduktiesysiccm gevonden 
(1). Vervolgonderzoek met opklimmende dosering¬ 
en (0, 6, 30 en 150 mg/kg voer) was dan ook 
gericht op deze beide systemen '""> Hierbij werd 
gekeken naar de gewichten - met name de 
endocriene organen en naast histopaihologisch is 
ook immuun- en cn/ymcyiochcmisch onderzoek 
uitgevoerd. Tenslotte werd de concentratie van 
hormonen in serum bepaald. 

In het ovarium van de dieren uit de hoogste 
doscringsgrocp kw?mcn wel follikcls voor, maar -
i.u. de controlcdicrcn - geen (jonge) corpora lutca. 
Dit wees erop dat er bij deze dieren geen ovulaiic 
plaatsgevonden had. Dit kwam overeen met cen 
duidelijke daling van de progc.Mcron-conccniraiic 
in het serum van dieren in de hoogste doscrings¬ 
grocp. De cyclus van de rat bedraagt 4 a 5 dagen 
en is onder te verdelen in 4 fasen, waaronder de 
oestrus (ovulaiic). Bij de controlcdicrcn kwamen 
de verschillende fasen van de cyclus verspreid 
voor, dit i.t.t. de dieren uil de hoogsic doscrings-
grocp die zich allen in de ocstrusfasc bevonden. 

Figuur l 

Uterus van een rat na drie maanden expositie aan 
150 mg f-HCH/kg voer. Het endometrium-epüheel 

is karakteristiek voor de oestntsfase en vertoont 
focaal metaplasiische veranderingen 

(ne pijlen). HE-coupe. 80x 

Daarnaast werden bij deze dieren focaal metaplas-
üsche veranderingen van het ciidometriiirnepitheel 
waargenomen (fig. 1). De verstoring van de cyclus 
kwam ook tot uiting in de histologie van de vagina. 

Bij de mannelijke ratten werd in de testes het 
duidelijkste effect waargenomen op het aantal Ley-
dig-cellcn; bij enkele dieren werd tevens een ver¬ 
minderde spermatogenese gezien. Dit correleerde 
met de verlaagde tesiostcronspicgels in het serum 
bij de hoogste dosering. Karakteristiek was verder 
atrofic van alle accessoire gcslachtsklicrcn. 

In de hypofyse werd na toediening van p-
HCH een hypcrplasic van de prolactine-produc-
crende cellen waargenomen. Daarentegen werd 
geen verhoging van de hormoonconceniratie in 
serum gevonden. Dit zou er op kunnen wijzen dat 
p-HCH weliswaar de produltie van prolactinc in 
de hypofyse stimuleert, maa de afgifte ervan aan 
het bloed remt. Tevens werd een hypertrofie van 
de zona fasciculaia in de bijnier gezien, waar zoals 
bekend de produktic van stcroïdhormoncn (o.m. de 
gcslachtshormoncn) plaatsvindt. Alle bovenge¬ 
noemde bevindingen wezen op een oestrogcen ef¬ 
fect van p-HCH. 

Gezien het feit dat de effecten van p-HCH op 
de ovaria een aanwijzing waren voor anovulatic. 
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hetgeen fcnilitcitsstoomisscn waarschijnlijk maak-
K, werd een rcprodukticonder/oek uitgevoerd bij 
de rat (3). Bij hogere doseringen werd inderdaad 
infcniliieii waargenomen. In het aldus uitgevoerde 
experiment werden de ouderdicren vanaf specn-
keftijd constant op het voer gehouden (0. 2, 10 en 
50 mg p-HCH/kg voer). De jongen werden dus 
reeds in utero en via de moedermelk blootgesteld 
aan p-HCH en vervolgens gebruikt voor een semi-
chronisch experiment. Bij deze dieren werden nog 
effecten op het vrouwelijk rcprodukticsysiecm 
gevonden bij de laagste dosering (2 mg/kg voer). 
i.i.i. het eerste semichronisch experiment waarbij 
deze effecten uitsluitend werden waargenomen bij 
de hoogste dosering (150 mg/kg voer). Door pcri-
nalaic belasting • transplacentaal en via de moeder¬ 
melk - werd de cffcctdoscring dus heel sterk ver¬ 
laagd. 

Het voorafgaande onderzoek was gericht op 
het vaststellen van de risico's voor de mens. Daar¬ 
naast werd milicutoxicologisch onderzoek verricht 
met twee vissoorten, te weten de viviparc PoeciUa 
reticuiala (guppy) en de ovopare Oryzias latipes 
(Japanse rijstvis) (4,5). Deze vissen werden maxi¬ 
maal gedurende 3 maanden blootgesteld aan 3,2 -
1000 »g p-HCH/l (d.i. 11 nM - 3,4 pM). Met name 
bij Preiicidata werd een sterk verhoogde klcurin-
(ensitcit waargenomen van Nocdplasma, lymfe en 
buikvocht. Dit kon worden toegeschreven aan cir¬ 
culerend dooierciwit dat geïdentificeerd werd als 
vitcllogeninc. In de lever werd een hypertrofie van 
het ruw cndoplasmatisch rcticulum waargenomen, 
indicatief voor een sterk verhoogde synthese van 
bovengenoemd eiwit. Ook werd stapeling van dit 
eiwit gevonden in nicrcpithcclccllcn, hetgeen ver¬ 
klaard kon worden door glomcrulairc lekkage en 
rc-absorptic. De verhoogde synthese van vitclloge¬ 
ninc in de lever wordt normaliter veroorzaakt door 
oestrogencn. Dit suggereert dat p-HCH een ocslro-
gene activiteit bezit bij deze visspecics, mede daar 
het merendeel van dc/c effecten ook kon worden 
waargenomen na behandeling met ocstradiol. Bij 
de gup werd dit verder onderbouwd door de vol¬ 
gende waarnemingen: vertraagde tcsiisoniwikkcl-
ing en gestimuleerde gonadntropc cellen in de 
hypofyse. Daarnaast induceerde 3-HCH bij de man¬ 
nelijke rijMvis hermafroditisme. 

Het in vivo ondcr/ock gaf dus duidelijke aan¬ 
wijzingen voor een oestrogene werking. Een klas¬ 
sieke methode in tic toxicilogic om verbindingen 
met een oestrogene werking op te sporen is de 
Ticcco-tcst (6). Hierbij worden juveniele ratten of 
muizen gedurende een aantal dagen blootgesteld 
aan de te testen verbinding, waarna het gewicht 
van de uterus als criterium voor utcrotropic wordt 

bepaald. Na toediening van p-HCH werd een dosis-
gerelateerde toename van het uterusgewicht bij 
zowd raticn als muizen gevonden die parallel liep 
met het effect van cthinyiocstradiol (7). De oestro¬ 
gene potenties van cthinyiocstradiol en p-HCH 
bleken zich te vc houden als 1 : 50000. De parallel 
verlopende dosis-effect-relaties waren een aanwij¬ 
zing voor c?n directe oestrogene werking van p-
HCH, d.w.z. via het oestrogccnreceptor-systccm. 

Dit is in vitro onderzocht m.b.v. de humane 
mammacarcrnoomccllijn MCF-7 (8). Bij deze cel¬ 
len functioneert de ocstrogccnrcccptor op dezelfde 
wijze als bij normaal ocarogccngcvoclig weefsel. 
In het kon geschiedt dit als volgt. Ocstradiol (E2) 
passeert waarschijnlijk door diffusie de cclmcm-
braan. waarna het bindt aan de cytopiasmatischc 
ocstrogccnrcccptor (ERc). Het gc-activccrdc 
sterotd-receptorcomplex translokccrt naar de cd-
kem, alwaar het bindt aan het chromatinc. Dit leidt 
tot activaiie van bepaalde genen, hetgeen resul¬ 
teert in ciwitsynthesc. De inductie van één van 
deze eiwitten, de cytopiasmatischc progcsicronrc-
ceptor (PgRc), is in dit onderzoek gebruikt als een 
door oestrogencn veroorzaakt specifiek biologisch 
effect. De concentratie ERc en PgRc werd geme¬ 
ten in de cytosul of in de eelkem (getransiokcerd 
ERc) d.m.v. incubatics met tmium-gclabcldc 
stcroi'dcn. De MCF-7 cellen werden blootgesteld 
aan p-HCH of E2 door deze stoffen opgelost in 
ethanol of DMSO (p-HCH conc. > 10 nM) aan het 
kwcckmcdïum toe te voegen. 

Na toediening van 10 »M p-HCH was na 6 
dagen (maximale incubaiicduur) de inductie van 
PgRc duidelijk aantoonbaar. De positieve controle 
(I nM E2) induceerde, in een lOODOx lagere con¬ 
centratie dan p-HCH, ongeveer driemaal zoveel 
PgRc. Dosis-rcsponscurvcs lieten zien dat PgRc 
geïnduceerd werd door p-HCH in concentraties 
hoger dan 1 pM. De belangrijkste mctabolict van p-
HCH bij de rat, 2,4,6-trichloorfcnol, vertoonde 
geen noemenswaardige PgRc-inductic. 

Als tweede parameter werd de translokatic 
van ERc naar de cel kern bestudeerd. In kwalitatief 
opzicht verliep dit voor p-HCH (10 i»M) en E2 (1 
nM) identiek: in beide gevallen werd een piek¬ 
waarde bereikt na een uur. Het snelle tijdsverloop 
wees erop dal p-HCH /elf en niet een mctabolict 
verantwoordelijk was voor de oestrogene activi¬ 
teit. Het was dan ook ie verwachter dat p-HCH 
zou binden aan ERc. Omdat geen JH-p-HCH be¬ 
schikbaar was, kon de binding alleen op indirecte 
wijze gemeten worden, d.w.z. door verdringing van 
de binding van 3H-E2. Echter, zelfs bij een molairc 
overmaat (t.o.v. 3H-E2) van 10* x bleek geen 
enkele verdringing op te treden. De verdringing 
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van 3H-Ez van ERc door p-HCH bkck echter zeer 
tijdsafhankelijk ie zijn: reeds na 9 uur was geen 
verdringing meer aantoonbaar. De meeste ver¬ 
dringing (40-50%) werd gevonden na een incu¬ 
batie van één uur. Er kon onder deze omstandighe¬ 
den een dosis-responscurvc worden geconstru¬ 
eerd, waaruit Week dat de relatieve bin-
dtngsafluitteit (i.o.v. JH-E2) van p-HCH voor ERc 
ca. 0,02 (E2= 100) bedraagt. 

Uit de in vitro resultaten kon worden gecon¬ 
cludeerd dat het werkingsmechanisme van p-HCH 
identiek is aan dat van Ez, hetgeen een verklaring 
is voor de resultaten van het in vivo onderzoek. 

Risico-evaluatie 

De vraag is nu of de ocstrogenc activiteit van p-
HCH een gezondheidsrisico inhoudt voor de mens. 
Metingen in humaan perirenaal vet. Moed en moe¬ 
dermelk lieten mcdianc gehaltes zien van respec¬ 
tievelijk 0,2-06 mg/kg vet (1968-1983), 0,3-1,4 pg/I 
(gcm. 1978-1982) en 0,1-0,3 mg/kg vet (1973-
1983) (9). Een dalende trend was gedurende deze 
lijdvakken niet waarneembaar. Uit een totaal-dicct-
onderzoek uitgevoerd in 1984/1985 is gebleken dat 
de mens dagelijks wordt blootgesteld aan maxi¬ 
maal 2 pg p-HCH, hetgeen overeenkomt met 0,033 
pg/kg lich.gcw./dag (10). Zoals eerder vermeld 
heeft p-HCH in een dosering van 2 mg/kg voer (d.i. 
100 pg/kg Iich.gcw7dag) nog een effect op het 
vrouwelijk rcprodukiicsystecm. Aangezien dit te¬ 
vens de laagst geteste dosering was, kan voor dit 
fenomeen geen no effect level gegeven worden. 
De marge lussen de humane expositie en de laagst 
geteste dosering bij de rat waarbij nog een effect 
optrad, bedraagt derhalve een factor 3000. Gecon¬ 
cludeerd wordt dat de "margin of safety", die 
bestaat tussen het blooLstellingsniveau waarbij nog 
(geringe) effecten bij de rat zijn waargenomen en 
de dagelijkse opname van de mens, voldoende 
groot is om effecten van p-HCH op de mens 
onwaarschijnlijk te achicn. 
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Influenza: voorspellen is moeilijk 

J.C.DE JONG, F.M.DE RONDE-VERLOOP, K.BIJLSMA, C.VERWEY, 
T.M.BESTEBROER 

Sinds 1977 circuleren in de wereld drie influcnza-
(sub)types: A(H3N2), A(H1N1) en B. Influcnza-
vaccms bevatten vertegenwoordigers van elk. We¬ 
gens de om de één a twee jaar optredende kleine 
veranderingen ("antigene drift") in deze virussen 
wordt de stamsamenstelling jaarlijks in februari 
door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan¬ 
gepast aan de hand van een analyse der recent 
geïsoleerde stammen (1,2). Deze worden hiertoe 
gekweekt m bebroede kippe-eicren en onderzocht 
met de hemagglutinaticremmingsproef (HAR) 
tegen fretie-antisera die bereid zijn met diverse 
recente virusstammen. Bij een titerverschil van 4 
of hoger beschouwt men twee stammen als epide¬ 
miologisch significant verschillend. 

In het laboratorium voor Virologie is ontdekt 
dat bij het kweken van influenzavirusscn een kans 
bestaat dat de oogst zich in de HAR anders ge¬ 
draagt dan het uitgangsmateriaal. Dit geldt vooral 
bij kweek m eieren (3). De resulterende heteroge¬ 
niteit van een verzameling aldus gekweekte virus¬ 
stammen uit één epidemie maakt het bijvoorbeeld 
meestal niet mogelijk hierin een overheersende 
variant te onderscheiden met behulp van monoklo-
nalc antistoffen (MA). De epidemiologen van de 
WHO zijn daarom aangewezen op de veel minder 
sterk differentiërende frettc-antiscra. In genoemd 
laboratorium worden in cclculturcn geïsoleerde 
virusstammen vermeerderd in tertiaire cynomolgus-
apcnicrccllcn (tAN). De antigene heterogeniteit 
van de viruskweken is daarbij veel geringer en er 
kan bij analyse met een panel van monoklonalc 
antistoffen (gedeeltelijk verkregen van drJJ.-
Skchcl van het World Influenza Centre in Londen) 
steeds één dominerende variant per seizoen wor¬ 
den aangewezen. Om verschillende redenen is het 
waarschijnlijk dat deze antigcenstructuur ook aan¬ 
wezig was op het virus dat zich had vermenig¬ 
vuldigd in de patiënt waaruit de betreffende virus-
stam was verkregen. 

Het door de WHO aanbevolen influcnzavaccin 
voor het seizoen 1986/87 bevatte: 
l.A/Chrisichurch/4/85 of A/Mississippi/I/85 

(H3N2) 
2.A/Chili/]/83(HlNI) 
3.B/Ann Arbor/1/B6 
en extra 
4.A/Singaporc/6/86(HlNl). 

Adl . 
Deze virusvariant van het subtype H3N2 had in 
het voorgaande seizoen uitgebreide epidemieën 
veroorzaakt. Minder logisch lijkt de vervanging die 
de WHO doorvoerde in het vaccin voor 1987/88. 
De nieuwe vaccinstam A/Leningrad/360/86 ver¬ 
schilt na kweek in eieren nauwelijks (2), of niet sig¬ 
nificant (tabel 1) van de oude A/Christchurch/4/85 
bij HAR-titraties tegen frettc-antiscra. De reden 
van vervanging kunnen geruchten zijn geweest dat 
de russische variant uitgebreide epidemieën 
veroorzaakte in Rusland, geruchten die later on¬ 
waar Weken te zijn. In het laboratorium voor 
Virologie Weck dal het eerder genoemde onder¬ 
scheid tussen virus gekweekt in eieren en dezelfde 
virusstam gekweekt in cclcultuur de WHO parten 
heeft gespeeld. De in tAN vermeerderde virus-
stammen uit de tabel (behalve A/Victoria/7/87, 
maar die behoort tot het jongste seizoen 1987/88; 
zie onder) zijn binnen een factor 4 gelijk in hun 
reacties met frette-antiscra. Van de 71 gebruikte 
monoklonalcn toonden slechts 2 (MA33 en MA89) 
verschillen tussen deze stammen aan van een fac¬ 
tor groter dan 10, de grens van wat als significant 
wordt beschouwd. Het wekt dan ook geen verba¬ 
zing dat de variant Leningrad in het seizoen 
1987/88 in het geheel niet werd geïsoleerd. 

Inmiddels is in 1987 een nieuwe variant in 
Oost-Azië en Australië verschenen. Een vertegen¬ 
woordiger hiervan, A/Sichuan/2/87, is vermeld in 
het WHO-advics voor het seizoen 1988/89(2). In 
de tabel zijn de HAR-titratic-rcsultatcn weerge¬ 
geven met een andere vertegenwoordiger, A/Vicio-
ria/7/87. Dit virus verschilt significant van de stam 
A/Christchurch/4/85 met 5 van de 6 gebruikte 
frctie-scra en met 19 van de 59 gebruikte MA. 

Ad 2. 
Reeds kort na publikatic van het eerste advies 
voor het trivalcntc vaccin voor 1986/87 werd 
duidelijk dat in Oost-Azië een nieuwe variant van 
het HINl-virus was verschenen die sterk ver¬ 
schilde van de Chili-siam. In het najaar van 1986 
raadde de WHO daarom cen extra vaccinatie aan 
met de stam A/Singapore /6/86 (HlNI). Door de 
grote problemen die de vaccinfabrikanten onder¬ 
vonden om deze extra component nog tijdig op de 
markt te brengen en door onduidelijkheid of het 
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: virusstam 

Tabel 1 

Hemagglutinatieremmingstitraties tegen influenza A (II3N2) virusstammen* 

liters frettesera tegen log tiers van MA ** tegen 

passage* Te77 BI Ph82 Wc85 Te BI BI BI En We 
F230 F254 F282 F326 10 13 33 89 27 38 

i A lChrislchurchl4l85 E«E2 160 
A/Christchurch/4/85 A»tAN2 160 
A/Stockholm/8/85 MxtANi 160 

A /Colorado/2/86 A.tANi 160 
A /Wyoming/1/87 A.tANi 160 
A /Texas/1/87 AxtANi 160 
A /Rio de Janeiro/23/87 A»tANi 120 
A/RiodeJaneiro/63/87 M»tAN2 160 

i A /Leningrad/360/86 E9E1 160 

A /Victoria/7/87 

I homoloog 

A«tANi 40 

40 
40 
30 

40 
40 
30 
20 
20 
20 

20 

160 
480 
480 

480 
640 
640 
640 
640 
320 

40 

640 
2560 
2560 

1280 
2560 
1280 
2560 
2560 
1280 

160 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

1 

3 
3 

_ 
-
-
-
-
3 

1 
2 
2 

_ 
1 
-
1 
2 
2 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
1 

3 
4 
3 

3 
3 
3 
4 
4 

160 320 320 2560 3 

| *virusstammen: Te(77) = A/Texas/1/77; BI = A/Bangkok/1/79;En = A/Engeland/496/80; Ph82 = 
| A/Philippines/2/82; We(85) = A/Wcliington/4/85. 
1 Vaccinstammen zijn cursief gezet 

| **MA = monoklonaal antistofprepaat;"-" betekent <1 (titer < 10). 

i; +Passage: E = bebroed kippe-ei; A = apcniercelcultuur; tAN = tertiaire cynomolgus-apcnicrcclcultuur; 
M = MDCK-cclcultuur. 

• I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

extra vaccin ook gegeven moest worden aan de 
belangrijkste doelgroep (de bejaarden), die vanaf 
1977 grotendeels immuun is gebleken voor het 
H! NI-subtype, leidde dit advies tot een lichte 
chaos. De WHO zal dit hebben voorzien, maar 
woog begrijpelijkerwijze het grote antigeenverschil 
zwaarder. Achteraf ten onrechte. De nieuwe 
Hl NI-variant veroorzaakte in de meeste landen 
slechts een lichte of geen cpidcmic(l). In Neder¬ 
land was er in de winter van 1986/87 geen influcn-
za-cpidemie en werd hel virus vrijwel nergens 
geïsoleerd. Toch schijnt het wel te hebben gecir¬ 
culeerd, maar zonder het typische infiucnza-syn-
droom te vcroorzakcn(4). 

Ad 3. 
Hocwrl de oude vaccinslam B/USSR/1OO/83 anti-
scrum opwekt dal de recent sporadisch versche-
ncr stammen even goed remt als genoemde stam 
zelf, besloot de WHO toch de oude component te 

vervangen door de stam B/Ann Arbor/1/86. 
Achteraf alweer voor niets: de nieuwe variant 
werd in 1986/87 nauwelijks en in 1987/88 in het 
geheel niet meer waargenomen. 

Dat de vaccinatie-campagne zelf verantwoor¬ 
delijk moet worden gesteld voor het uitblijven van 
een epidemie lijkt uitgesloten. Deze campagne be¬ 
reikt slechts 5 tot 10% van de bevolking en zeker 
bij een besmettelijk virus als dat van influenza 
moet het epidemiologisch effect dus verwaarloos¬ 
baar worden geacht. 

Nawoord 

Voorspellen hoc groot de eerstvolgende influenza-
epidemic zal zijn en welke virusvariantcn daarbij 
een rol zullen spelen is even moeilijk als hel voor¬ 
spellen van het weer. De kosten van een onjuiste 
voorspelling kunnen intussen aanzienlijk zijn. Een 
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"heteroloog" vaccin, dat wil zeggen een vaccin 
met een stam die enigzins al\iijkt van de ver¬ 
wekker van de epidemie, biedt gewoonlijk minder 
bescherming dan een homoloog vaccin. 

De in het laboratorium voor Virologie gevolg¬ 
de wijze van antigeen-analysc lijkt in sommige 
gevallen beter dan die van de WHO, maar zal de 
voorspelling toch niet veel kunnen verbeteren. Een 
grote moeilijkheid is bijvoorbeeld dat nieuwe stam¬ 
men dikwijls in februari nog niet voldoende zijn 
bestudeerd om een verantwoord advies mogelijk 
te maken. Samengevat: de epidemiologie van 
influenza is te ingewikkeld en bevat teveel onbe¬ 
kende factoren om voorspelbaar te zijn. 
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Kwaliteitsbewaking bij de bereiding van sera en vaccins 

F.A J.DE VRIES 

Inleiding 

In de laatste decennia is men in de gezondheidsor¬ 
ganisatie gaan inzien dat de kwaliteit van te ver¬ 
lenen diensten en te bereiden produkten integraal 
dient te zijn gewaarborgd. Dit heeft ertoe geleid 
dat de kwaliteitsbewaking sterk is gericht op het 
beheersen van processen volgens welke de dien¬ 
sten en produkten tot stand komen, eerder dan op 
het onderzoeken of het eindresultaat wel aan de 
gestelde eisen voldoet. Uitgangspunt daarbij is dat 
de processen en werkwijzen zijn gevalideerd, wat 
wil zeggen dat voldoende gegevens over de te vol¬ 
gen methoden bekend zijn om ervan verzekerd te 
kunnen zijn dat daarmee de vereiste resultaten 
worden verkregen. Deze preventieve bewaking 
geeft een grotere mate van zekerheid dat het eind¬ 
resultaat aan de g. stelde eisen zal voldoen dan uit 
de controle op de vereiste eigenschappen van het 
eindprodukt kan worden verkregen. De toetsing 
van het eindresultaat houd; Rechts in dat bepaalde 
gerichte onderzoeken worden uitgevoerd naar eon 
aantal vereiste eigenschappen en kan niet voorzien 
in een controle op alle denkbare ongewenste afwij¬ 
kingen. Bovendien kan een dergelijk onderzoek 
niet meer zijn dan een steekproef en is het daar¬ 
mee slechts ten dele betrouwbaar. 

Regelgeving 

Genoemde ontwikkelingen leidden tot een uitge¬ 
breide regelgeving met betrekking tot de wijze 
waarop diensten en produkton ten behoeve van de 
gezondheidszorg tot stand dienen te komen. In 
1965 kwamen de EEG-landcn regelingen overeen 
betreffende de bereiding en levering van gepaten-
teerde geneesmiddelen (1). De WHO publiceerde 
in de jaren zestig twee belangrijke documenten 
getiteld: "Good Practices in the Manufacture and 
Quality Control of Drugs" (2) en "Requirements for 
Biological Substances" (3), waarmee voorschriften 
werden vastgelegd en aanvaard voor de bereiding 
en kwaliteitscontrole van geneesmiddelen en biolo¬ 
gische produkten die bij de mens worden 
toegepast. In de jaren zeventig kwamen in Ameri¬ 
ka onder auspiciën van de Food and Drug Admini¬ 
stration uitgebreide richtlijnen lot stand voor de 
wijze waarop en de omstandigheden waaronder 

niet alleen geneesmiddelen en injectievlocistoffcn, 
maar ook bloedprodukten, medische hulpmiddelen 
en voedingsmiddelen moeten worden bereid en 
geleverd (4). Vele landen volgden daarop met het 
opstellen van richtlijnen. In Nederland werden in 
1984 door het Ministerie van WVC richtlijnen voor 
"Good Manufacturing Practices" (GMP) uitgevaar¬ 
digd gericht op de bereiding van farmaceutica 
alsook van steriele produkten (5). 

In de laatste jaren wordt niet alleen ten 
aanzien van de bereiding van geneesmiddelen, 
maar ook in de ecrste-lijnszorg, de intramurale 
geneeskunde en de daarbij aansluitende paramedi¬ 
sche hulpverlening, gezocht naar verbetering van 
kwaliteit. Ook voor de omstandigheden en voor¬ 
waarden waaronder nict-klinische onderzoekingen 
in onder andere toxicologische en farmacologische 
laboratoria dienen te worden uitgevoerd gelden 
richtlijnen van "Good Laboratory Practices", 
(GLP) (6), die in Nederland inmiddels wettelijk 
van kracht zijn. De daarbij gestelde normen 
beogen objectieve onderzoeksresultaten te verkrij¬ 
gen, die betrouwbaar en reproduceerbaar zijn (7). 

GMP-richtlijnen 

In het algemeen wordt door de GMP-richtlijncn 
bepaald dat in de bercidingsorganisatic een sys¬ 
teem van maatregelen en voorzieningen is opgezet 
en wordt onderhouden waarmee de kwaliteit van 
de produkten wordt gewaarborgd (kwaliteitssys¬ 
teem). Daarbij dient de werkorganisatie zodanig te 
zijn opgebouwd dat geen oncontroleerbare veran¬ 
deringen in het produklicproccs, vergissingen in de 
bereiding, verwisselingen van grondstoffen of matc-
rialcn, en verontreiniging van de produkten kunnen 
optreden. Aan gebouwen, werkruimten, personeel, 
apparatuur en aan gebruikte materialen en grond¬ 
stoffen vorden eisen gesteld waaraan nauwgezet 
moet worden voldaan. GMP betekent <wk dat alle 
slappen in het bereidingsproces volgens gestan¬ 
daardiseerde werkwijzen, begeleid door werkvoor¬ 
schriften en protocollen, worden uitgevoerd (pro¬ 
cesbeheersing) en dat de kritieke stadia in het pro¬ 
ces worden gecontroleerd (procescontrole). 
Daarmee wordt beoogd de reproduceerbaarheid 
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van de werkuitvoering te verbeteren en de be¬ 
trouwbaarheid van het eindresultaat te verhogen. 
Het doel is steeds de zekerheid te verkrijgen dat 
de produkten aan de gestelde eisen voldoen. 

Kwaliteitssysteem in het RIVM 

Voor het RIVM, dat de maatschappelijke taak 
heeft om onderzoek te verrichten en produkten te 
bereiden ten dienste van de bescherming van de 
gezondheid van de mens en ten behoeve van het 
beheren van het milieu, is de implemtatie van 
genoemde regelgeving een essentiële voorwaarde 
voor het adequaat tot stand komen van zijn dien¬ 
sten en produkten. Ten behoeve van de bereiding 
van de biologische produkten die bij de mens wor¬ 
den toegepast (sera en vaccins), of die bij het 
onderzoek in de gezondheidszorg worden gebruikt 
(diagnostica), betekenen de genoemde ontwikkelin¬ 
gen voor het RIVM dat een kwaliteitsmanagement 
wordt gevoerd dat is gericht op het implementeren, 
toepassen en evalueren van een geïntegreerd 
kwaliteitssysteem. 

In de laatste jaren zijn voor de bereiding van 
de sera en vaccins, die plaatsvindt in de hoofdsec¬ 
tor Microbiologie en Immunologie, gelet op de 
geldende GMP-richtlijncn de benodigde wijzigin¬ 
gen in de infrastructuur van deze sector gerea¬ 
liseerd en bestaande werkstructuren aangepast. 
Hiermee is bereikt dat de vereiste regelingen zijn 
getroffen in het stellen van verantwoordelijkheden 
en taken. De eisen die worden gesteld aan de 
gebouwen en de daarin geprojecteerde werk¬ 
ruimten en technische installaties, noopten er toe 
om voor hel adequaat uitvoeren van bepaalde pro-
dukticproccsscn (zoals het aseptisch kweken, 
vriesdrogen en afvullen) nieuwe gebouwen ie 
plaatsen of de bestaande huisvestingen drastisch te 
renoveren. Verwacht mag worden dat in 1988 de 
gerenoveerde produktic-unit voor de bereiding van 
het bof-mazclcn-rubclla-vaccin kan worden be¬ 
trokken. Ook de nieuwbouw voor het farmaceu¬ 
tisch verwerken van de produkten (mengen, af-
gvuflcn, vriesdrogen en inpakken) moet volgens plan 
in 1988 worden opgeleverd. Herziening van de 
huisvestingen voor de bereiding van het poliovac-
cin en de bactcriclc vaccins, alsook van die voor 
(ie proefdieren, is in voorbcrcit'ing. 

De eisen gesteld aan hel gebruik van appa-
raiuur betekenden het vervangen van een belang¬ 
rijk deel van de in gebruik zijnde apparaten zoals 
vricsdroogapparaiuur, autoclaven, en spoel- en 
afvulmachincs, waartoe inmiddels de nodige stap¬ 
pen zijn ondernomen. Ook bleek hel noodzakelijk 

op bepaalde punten bercidings- en controlc-pro-
ecssen te renoveren wat leidde tot het herzien of 
nieuw opstellen van voorschriften en werkproto-
collcn. Het voldoen aan de richtlijnen hield verder 
in het invoeren van een aantal nieuwe procedures. 
Met name de behandeling van de grondstoffen en 
materialen vereiste een grondige procedurele orga¬ 
nisatie van de reguliere opslag in daartoe geschikte 
magazijnen en van de uitvoering van ingangscon¬ 
troles op basis van vastgestelde specificaties. Een 
verdere aanpak van een centrale bedrijfsplanning 
draagt bij aan een betere afstemming van capa¬ 
citeiten in de verscheidene produktie- en controle-
afdelingen en de dienstverlenende afdelingen, zoals 
de Bcdrijfstechnische en de Bedrijfseconomische 
diensten. Ten aanzien van het personeel is een 
begin gemaakt met de benodigde registratie van 
opleiding en ervaring, alsook met de vereiste voor¬ 
lichting over GMP en kwaliteitsbewaking. 

Samenvatting 

Met de opzet van onder meer de bovengenoemde 
aspecten rond de bereiding van de biologische pro¬ 
dukten, die hun toepassing vinden in de bescher¬ 
ming van de volksgezondheid, wordt beoogd op 
basis van de GMP-richtlijnen een systeem van 
maatregelen en voorzieningen te realiseren dat is 
gericht op de bewaking van de kwaliteit van de te 
bereiden produkten. De ontwikkelingen dienaan¬ 
gaande in de gezondheidszorg worden geïmple¬ 
menteerd en vinden hun uilwerking in de organi¬ 
satie van het RIVM. Het instituut vervult daarmee 
als overheidsinstelling zijn rcfcrcntictaak in hel 
vaststellen van standaarden en normen. Voor de 
invoering van het kwaliteitsbeheer van de bij de 
mens toe te passen sera en vaccins zijn reeds in¬ 
grijpende stappen gedaan, waarop in de naaste toe¬ 
komst de nog benodigde aanvullingen zullen volgen. 

Literatuur 

1. Council Directive 813/72 (E 490) Concerning 
Proprietary Medicines, European Economic 
Community. January 26, 1965. 

2. World Health Organization, Specifications for 
the Quality Control of Pharmaceutical Prepara¬ 
tions (2nd Edition of International Pharma¬ 
copoeia) Geneva, 1971. 

3. WHO Technical Report Scries No. 323, Re¬ 
quirements for Biological Substances, World 
Health Organization, Geneva, 1966. 

244 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

4. Proposed Current Good Manufacturing Prac- 6. Non-Clinical Laboratory Studies (Good Labora-
tice for Large Volume Parcnterals, Federal tory Practice Regulations). Federal Register, 
Register, June 1,1976, pp 22202-22219. December 22,1978, pp. 59986-60025. 

5. GMP-richtlijncn 1984, ministerie van Welzijn, 7. Strik JJTWA. Kwaliteitszorg in het onderzoek. 
Volksgezondheid en Cultuur, Staatsuitgeverij, Berichten uit het RIVM 1987, deel HI, mede-
's-Gravenhage, 1984. delingen, Bilthoven 1988. 

245 



DEEL HI: MEDEDELINGEN 

Procescontrole en data-acquisitie tijdens een celkweek met de Fermentrol 
regeleenheid 

R.DORRESTEIJN, M.C.PHILIPPI, B.VAN DER LAAN, G.WIETEN, 
E.C. BEUVERY 

In het laboratorium voor Geïnactiveerde Virusvac¬ 
cins wordt, voor de kweek van dierlijke cellen in 
bioreactoren, gebruik gemaakt van de computer¬ 
gestuurde meet- en regclcenheid Fermentrol (1). 
De Fermentrol bestaat in essentie uit twee delen: 
het "natte" en het "droge" gedeelte. 

In het natte gedeelte bevinden zich onder 
meer leidingen en kleppen. Deze leidingen en klep¬ 
pen dienen voor de aan- en afvoer van gassen 
(zoals zuurstof, stikstof, lucht en kooldioxide), van 
stoom (voor sterilisatie van de reactor) en van 
warm of koud water om de reactor te verwarmen 
of te koelen. Verder bevinden zich in het natte 
gedeelte slangenpompjcs waarmee medium en 
zure en basische oplossingen verpompt kunnen 
worden. Deze laatste twee oplossingen worden 
gebruikt om de pH te regelen. 

Het droge gedeelte bestaat uit een computer 
met ASCII toetsenbord en een 2-rcgclig display 
(LCD) en I/0-poortcn waaraan sensoren voor pH, 
opgeloste-zuurstofconccntratie (DO) en tempera¬ 
tuur (Pi 100) gekoppeld kunnen worden. De klep¬ 
pen en pompjes van het natte gedeelte worden via 
de computer gestuurd. Deze sturing vindt in de 
meeste gevallen plaats door middel van rcgcl-
lusscn. In de software van de Fermentrol bevinden 
zich softwarc-matig drie rcgcllussen. Deze rcgcl-
lusscn dragen zorg voor de regeling van tempera¬ 
tuur, DO en pH. 

Elke rcgcllus is gekoppeld aan een van de 
drie sensoren. Zo is de DO-regclIus gekoppeld aan 
de DO-clcktrode. Afhankelijk van de geregistreer¬ 
de waarde kan de computer nu een aantal kleppen 
en/of pompen sturen. De DO-rcgcllus kan kleppen 
voor zuurstof-, stikstof- en luchtaanvocr en het 
tocrental van de roerder sturen. De mate van stu¬ 
ring als functie van de DO-conccntratic kan door 
de proecsopcrator in de computer ingevoerd wor¬ 
den. Een grafische weergave van een DO-rcgcllus 
is weergegeven in fig. 1. 

De communicatie tussen de operator en Fer¬ 
mentrol vindt plaats via het ASCII toetsenbord en 
het display met behulp van vicrlcttcrigc mnemo¬ 
nics. Voor de instelling van een rcgcllus zijn per 
stuurbare klep of pomp zeven mnemonics t/cno-
digd. Voor de instelling van de gehele DO-rcgcllus 
zijn dus 28 mnemonics vereist. 

Figuur 1 

Grafische weergave van een DO-regellus 
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Behalve regel lussen bevat de software van de 
computer een aantal gedefinieerde procedures, 
onder andere om de reactor te steriliseren en sen¬ 
soren te ijken. 

Behalve positieve kent de Fcrmentrol ook een 
aantal negatieve kanten. De communicatie tussen 
operator en Fcrmcntrol verloopt weinig inzichtelijk. 
De visuele informatie die het systeem biedt aan de 
operator is zeer beperkt en bovendien alleen in de 
vorm van mnemonics beschikbaar. Het totale aan¬ 
tal mnemonics voor de instelling van een volledig 
systeem met drie rcgcllussen bedraagt al meer dan 
200. Grafische weergave van bijv. rcgcllussen is 
met de Fermentrol niet mogelijk. 

Het belangrijkste bezwaar van de Fcrmentro! 
is echter dat het systeem vooral een regclcenheid 
is en geen meeteenheid. Uiteraard wordt door het 
systeem wel gemeten, maar behalve een eenma¬ 
lige registratie van meetgegevens op een recorder 
vindt geen data-acquisitic plaats, d.w.z. het is tij¬ 
dens een kweek niet mogelijk instellingen en meet¬ 
waarden op te slaan en deze later te gebruiken 
voor evaluatie van hel kweckproces. 

Om een oplossing voor deze problemen te 
bieden, is de Fcrmcntrol gekoppeld aan een Olivet¬ 
ti-PC via een RS 232 communicaticpoori. Er wcr-
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den in eigen beheer een aantal additionele soft-
ware-hulpmiddelen ontwikkeld. Deze programma's 
zorgen voor twee-richting-communicatie tussen 
PC en Fermentrol, voor opslag van data op schijf 
en voor een meer gebruikersvriendelijke communi¬ 
catie tussen operator en Fermentrol. Voor de ope¬ 
rator biedt dit een aantal aantrekkelijke en praktis¬ 
che uitbreidingen van het bestaande systeem. Het 
BASIC-programma dat de communicatie verzorgt, 
bestaat in hoofdzaak uit de volgende drie onderde¬ 
len: 
1. Manipulatie van Fermentrol-instellingen 

Met dit onderdeel kunnen instellingen van de Fer¬ 
mentrol zichtbaar gemaakt worden op het beeld¬ 
scherm of opgeslagen worden op hard of floppy 
disk. Omgekeerd kan de Fermentrol ingesteld 
worden via het toetsenbord van de PC of via een 
op disk opgeslagen instelling. 

l.Grafische simulatie van regellussen 
Voorafgaande aan of tijdens een kweek kunnen 
de parameters van elke rcgcllus veranderd en 
direct grafisch op het beeldscherm weergegeven 
worden. Deze veranderde instelling kan dan ver¬ 
volgens als nieuwe instelling naar de Fcrmcnirol 
terug gezonden worden. 

3. Volgen van procesparameters tijdens een kweek 
Op het beeldscherm kunnen tegelijkertijd 8 
parameters grafisch gevolgd worden (fig. 2). De 
keuze van deze parameters kan voorafgaande 
aan de kweek door de operator ingesteld wor¬ 
den. Belangrijke gegevens zijn het verloop van 
temperatuur, pH en DO. Minimaal kan om de 12 
seconden updating van het beeldscherm plaats 
vinden. Gelijktijdig met de grafische weergave 
worden de gemeten parameters opgeslagen op 
hard of floppy disk. Deze data kunnen na afloop 
van het proces met behulp van het spreadsheet-
programma LOTUS 1-2-3 verwerkt worden. 

Dankzij de koppeling tussen de Fcrmcnirol en 
PC, en door de ontwikkeling van het computerpro¬ 
gramma, kan de communicatie tussen operator en 
Fcrmcnirol veel sneller en gemakkelijker verlopen. 
Vergeleken met de oude situatie, toen de instelling 
via een tijdrovend proces ingevoerd moest wor¬ 
den, kan deze nu ineens vanuit cen hard of floppy 
disk worden ingelezen. Het is nu ook mogelijk voor 
elk type kweek apart cen instiling op te slaan en 
in te lezen. 

Figuur 2 

Weergave van het beeldscherm tijdens 
procesregistratie 
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Een zeer interessante mogelijkheid die door 
de koppeling van Fermentrol met de PC en extra 
software wordt verkegen, is de mogelijkheid voor 
interactieve procesoptimalisatie. Tijdens een lo¬ 
pend proces kunnen de gemeten parameters wor¬ 
den vervolgd en op basis van interpretatie van de 
actuele gegevens de diverse regelingen - na grafi¬ 
sche simulatie - worden geoptimaliseerd en in de 
Fermentrol worden gecfcctuccrd. 

Door de continue weergave op het beeld¬ 
scherm van het verloop van een aantal parameters 
kan de operator meteen inzicht krijgen in de status 
van het kweckproecs. Bovendien kunnen nu de 
data van een kweek na afloop verwerkt en geëva¬ 
lueerd worden. 

Door de verbetering van de communicatie 
tussen de operator en de Fermentrol is cen belang¬ 
rijke bijdrage geleverd aan de optimalisatie van 
kwcckproccsscn, die met deze meet- en rcgclccn-
heid worden uitgevoerd. 
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Produktie op grote schaal van a-cellulair kinkhoestvaccin naar japans model 

J.NAGEL, O.J.DE BOER, SISKA DE GRAAF, HJ.HAMSTRA, J.T.POOLMAN, 
P.SMID, R.H.TIESJEMA 

Sinds het begin van de jaren vijftig worden in Ne¬ 
derland de zuigelingen tegen kinkhoest gevacci¬ 
neerd. In het zogenaamde Rijksvaccinaticprogram-
ms wordt een combinalicvaccin gebruikt waarin 
de kinkhocstcorr.poient bestaat uit cen suspensie 
van gedode Borde'ella pertussis-baciencn. 

Van dergelijke cellulaire vaccins is bekend dat 
zij bü zuigelingen in enkele gevallen aanleiding kun¬ 
nen geven tot meer of minder ernstige nevenreac-
tics. Deze reacties zijn ook in Nederland gevonden 
(1). Met het oog hieroy is in de loop der tijd veel 
aandacht gegeven aan de ontwikkeling van nict-
rcactogcnc vaccins. Dit onderzoek leidde in Japan 
(2) tot de produktie van het eerste a-ccllulairc vac¬ 
cin, dat in kinderen werd onderzocht. Dit vaccin 
bestond voornamelijk uit het filamentcuzc hemag-
glutinine (FHA) en het door formaline gcdetoxi-
ficcerdc pertussis-toxine (PT) of leukocytose-bc-
vorderende factor (LPF). Deze componenten 
zouden - in actieve toestand - de hechting van de 
bacteriën aan het triliiaar-cpithccl van de bovenste 
luchtwegen en dus de consolidatie van de infectie 
bevorderen, respectievelijk de symptomen van 
kinkhoest veroorzaken (3). Immuniteit geïnduceerd 
door cen dergelijk vaccin zou dan ook zowel de 
infectie als de ziekteverschijnselen voorkomen. 

Na cen beperkt veldonderzoek werden deze 
a-ccllulairc vaccins in 1981 in Japan voor massa-
vaccinatie vrijgegeven. Voorzichtigheidshalve be¬ 
sloot men de vaccinaitc op twec-jarige leeftijd ir 
beginnen. Uit de nadien verkregen resultaten kan 
worden geconcludeerd dat de vaccins in deze kin¬ 
deren ongeveer even effectief zijn als en niet rcac-
logcncr dan de cellulaire vaccins (4). Maar door 
de gevolgde strategie bleek het niet mogelijk de 
incidentic van kinkhoest bij kinderen jonger dan 2 
jaar te verminderen. Daarom werd in 1984 be¬ 
sloten om onder auspiciën van de Wereldgezond¬ 
heidsorganisatie in Zweden een vchlonOcr/.ock uit 
te voeren waarin 6-12 maanden oude kinderen 
zouden worden gevaccineerd met twee a-ccllu¬ 
lairc kinknocstvaccins van wel omschreven samen¬ 
stelling. Hel ene vaccin bcva'.tc per dosering gelij¬ 
ke hoeveelheden (ca. 25 |ig) FHA en LPF, hei 
andere uitsluitend LPF (ca. 50 Mg)- Uil de resulta¬ 
ten van het zogenaamde fasc-3 onderzoek kon 
worden geconcludeerd dal heide vaccins ongeveer 
even cffcclicl waren. Gcilcioxificccrd LPF indu¬ 

ceert dus cen zekere mate van bescherming, tenzij 
deze wordt veroorzaakt door een niet nader geka¬ 
rakteriseerd verontreinigend eiwit, dat door middel 
van immunoblotting in beide vaccins kan worden 
aangetoond (5). Over de rcactogenitcit van beide 
vaccins in zuigelingen kon, gezien de beperkte om¬ 
vang van het onderzoek, geen uitspraak worden 
gedaan. 

De Japanse procedure voor de bereiding van 
het a-cellulaire vaccin, die door Sato werd 
beschreven (2), bestaat uit de kweek van Bordetel-
la pertussis, stam Tohama, in stationaire cultures 
in het synthetische Stainer-Scholte medium (6). Na 
vijf dagen wordt de cultuurvlocistof geoogst en het 
PT hieruit geïsoleerd door een ammoniumsulfaat-
precipitatie. Een verdere zuivering vindt plaats 
docr ultraccntrifugatic in een suikergradient. Uit 
dergelijke grondproduktcn, die wel lOx zoveel 
FHA ais PT kunnen bevatten, worden na detoxifi-
catic met formaline vaccins gemaakt, waarmee 
ongeveer 80% van de Japanse kinderen worden 
geïmmuniseerd; voor de resterende 20% worden 
vaccins gebruikt die gelijke hoeveelheden FHA en 
PT bevatten. 

Vooruitlopend op de resultaten uil Zweden 
werden in de afgelopen jaren in het RIVM poging¬ 
en ondernomen om een vergelijkbaar a-cellulair 
khkhocstvaccin te ontwikkelen. Verschillende as¬ 
pecten van de bereiding van een dergelijk vaccin 
werden bestudeerd, namelijk de produktic van het 
pertussis-toxine, zijn isolatie en zuivering uit de cul¬ 
tuurvlocistof en zijn dctoxificalic met formaline. 
Steeds werd hierbij gezocht naar toepassingen van 
procedures die een grootschalige produktic moge¬ 
lijk zouden kunnen maken. 

Er bestaan slechts geringe verschillen in sa¬ 
menstelling tussen hel in Japan gebruikte Staincr-
Scholtc medium en het in het RIvM gebruikte B2-
mcdium (7). Door dit laatste te modificeren en de 
kwcckmcthodc aan te passen bleek het mogelijk 
de produktic van PT in de cultuurvlocistof te ver¬ 
hogen van 1 tot ca. 10 mg/l. Ook werd gekozen 
voor een andere zuivcringsmethode, namelijk een 
affinitcilschromalografic in plaats van cen ammo-
niumsulfaal-prccipilalic. Hel PT wordt met Affigcl-
B!uc (Biorad) uit de cultuurvlocislof geïsoleerd. Dit 
is mogelijk door de affiniicit van de aan de drager 
gebonden blauwe kleurstof voor eiwitten met een 
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bindingsplaats voor NAD, zoals het NAD-ribo-
sylcrcndc PT (8). De adsorptie vindt plaats door 
Affigel-Blue aan de cultuur in de fermentor toe te 
voegen. Na de incubatie wordt het adsorbens door 
filtratie door een rvs gaasfiher verzameld, vervol¬ 
gens met buffers van verschillende samenstelling¬ 
en gewassen om bacteriën en mcdiumcomponcn-
ten zoveel mogelijk te verwijderen en in een kolom 
overgebracht. Het PT wordt dan gccluccrd met 
magnesium- of natriumchloridc-oplossingcn en ge¬ 
steriliseerd doo: filtratie door een Milliporc GV-fil-
ter (0,22 |i). Door een reactie met 0,4% formaline 
kan een farmacologisch weinig actief pertussis-
toxoide worden verkregen, dat in staat is om in 
muizen een IgG-antistofvorming tegen LPF te 
induceren. 

Bij de zuivering van het PT wordt niet 
gestreefd naar cen produkt dat uitsluitend PT 
bevat. Andere componenten als buitenmembraanci-
witten, adcnylaatcyclasc, Imbriac en FHA - die 
mogelijk ook een rol spelen in de kinkhocstimmuni-
teit - worden niet verder verwijderd. Wel wordt 
gestreefd naar een cndotoxinc-vrij eindprodukt. 
Indien verder wcrkzaamhcidsondcrzock duidelijk 
kan maken dat gedetoxificeerd PT in zuivere vorm 
voldoende is voor bescherming tegen kinkhoest, 
kan het hierboven omschreven proces worden uit¬ 
gebreid met cen extra zuiveringsstap (fetuïnc-
Scpharosc) zodat een monovalcnt PT-vaccin kan 
worden bereid. 

De bovcngcschctstc produkticmethode voor 
het a-ccllulairc kinkhocstvaccin volgens japans mo¬ 
del maakt het mogelijk om in ca. 10 fermentor-
kweken a 350 1 een hoeveelheid vaccin te maken 
die voldoende is om de jaarlijks in Nederland 
geboren kinderen viermaal te vaccineren met een 
vaccin dat 25 ng pcrlussis-toxoidc per dosering 
bevat. 

Los van deze beschrijving van de technische 
mogelijkheden voor de produktic van dit vaccin 

naar japans model staat de vraag of, en zo ja, wan¬ 
neer dit vaccin in Nederland zal worden geïntro¬ 
duceerd. Het nemen van deze beleidsbeslissing zal 
afhankelijk zijn van de resultaten met betrekking 
lot de geïnduceerde bescherming en de reactogen-
itcit in kinderen van 3 tot 6 maanden, die in de 
toekomst in Japan en Zweden zullen worden verza¬ 
meld. 
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Kwaliteitszorg in het onderzoek 

JJ.T.W.A.STRIK 

Het besef groeit dat de waarborging van de kwa¬ 
liteit een centrale doelstelling dient te zijn bij de 
produktie van goederen en diensten. Dit leidt ertoe 
dat de kwaliteitsbewaking zich geheel richt op de 
procesbeheersing. De omstandigheden en de voor¬ 
waarden waaronder bij de mens toe te passen pro-
dukten tot stand dienen te komen worden aange¬ 
geven door de richtlijnen van 'Good Manufactu¬ 
ring Practices" (GMP). Voor het doen van onder¬ 
zoek gelden de nonnen voor "Good Laboratory 
Practices" (GLP) en "Quality Assurance" (Kwali¬ 
teitsborging), welke zijn voortgekomen uit de 
GMP-richtlijncn. 

Met behulp van de GLP-normen en de hand¬ 
having hiervan kan worden aangetoond ?n gega¬ 
randeerd dat onderzockgegevens en rapporten vol¬ 
doen aan de gestelde kwaliteitseisen. 

Dit betekent in de praktijk voor een onder¬ 
zoeksinstituut het volgende: 
- de directie stelt zich verantwoordelijk voor de 

toepassing van de regels van de GLP en kwali¬ 
teitsborging 

- de uitwerking van de GLP-rcgels is gedelegeerd 
aan de laboratoria 

- het personce' leeft de gestelde regels na; deze 
zijn beschreven in werkmethoden en procedures 

- cen kwalitcitsborgingfunctionaris wordt aange¬ 
steld voor het toezicht op de naleving 

- dn onderzoekleider is verantwoordelijk voor de 
opzet en uitvoering van het onderzoek. 

Bij het RIVM, dat de laak heeft om via weten¬ 
schappelijk ondcr/ock objectieve gegevens te ver¬ 
schaffen ten dienste van de maatschappij, de 
wetenschap en de overheid, waarbij de nadruk ligt 
op het ondcr/ock naar de invloeden van exogene 
factoren van (microbiologische, fysische of chemi¬ 
sche aard op de gezondheid van mens en milieu, 
wordt de kwaliteit van de uitvoering van dit onder¬ 
zoek gewaarborgd door de toepassing van de 
regels van GLP en kwaliteitsborging. 

In Nederland is voor de bescherming van 
mens en milieu tegen de gevaren van verschillende 
categorieën van chemische stoffen cen wettelijke 
regelgeving van kracht die onder andere tot uiting 
komt in de Bestrijdingsmiddelenwet, de Warenwet 
(vocdscladditicvcn, cosmetica, verpakkingsmiddc-
Icn-hulpstoffcn, contaminantcn), het Watcrlcidings-
bcsluM, de Vlccskcuringswct, de Wet sera en vac¬ 

cins, de Wet op de geneesmiddelenvoorziening, de 
Diergcncesmiddclenwet, de Wet milieugevaarlijke 
stoffer., de Wet inzake de luchtverontreiniging, de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet 
voorkoming verontreiniging door schepen, de Af¬ 
valstoffenwet, de Wet chemische afvalstoffen, de 
Wet gevaarlijke stoffen en de Kernenergiewet. 

In het kader van bovengenoemde regelgeving 
spelen bij de beoordeling van stoffen ten aanzien 
van risico's voor mens en milieu wetenschappelij¬ 
ke gegevens betreffende toxiciteit en toxicologi¬ 
sche werkingsmechanismen een belangrijke rol. 
De kwaliteit en de betrouwbaarheid van deze gege¬ 
vens dient derhalve boven elke twijfel verheven te 
zijn. 

Onderzoek zal ook een belangrijke rol spelen 
bij het signaleren van een milieuprobleem. Goed 
onderzoek heeft hier als taak oe onzekerheden in 
de kennis van milieuproblemen te verkleinen. Bij 
het geven van beleidsadviezen en natuurweten¬ 
schappelijke informatie over het milieu slaan be¬ 
trouwbaarheid en onafhankelijkheid voorop. Deze 
laatstcn zijn ook de fundamenten voor de refcren-
tictaak van cen onafhankelijk onderzoekinstituut 
om in geval van conflicten een gezaghebbende uit¬ 
spraak te doen over analysemethoden, meetresul¬ 
taten en interpretatie van elders uitgevoerd onder¬ 
zoek. Het wetenschappelijk en het hieruit voort¬ 
komend maatschappelijk gezag van zo'n instituut 
wordt iit sterke mate bepaald door de hoog-
waardighcid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 
van het uitgevoerde onderzoek. Deze kwaliteits¬ 
eisen worden gewaarborgd door de toepassing van 
de regels van GLP en kwaliteitsborging. 

Aanleiding tot het opstellen van GLP-regels 

het motief voor het opstellen van de GLP-rcgels 
was dat ..\ 1975 in cen aantal gevallen gebleken 
was dal onderzoek volgens op zichzelf deugdelijke 
methoden zo slordig was uitgevoerd dat aan de 
juisthcH van de resultaten ernstig getwijfeld moest 
worden. Tevens was gebleken dat gevolgde proce¬ 
dures dikwijls niet konden worden gerecon¬ 
strueerd. Resultaten in rapporten waren soms strij-
di? met de gedane waarnemingen. In november 
lv/6 heeft de Amerikaanse Foou and Drug Admi¬ 
nistration do eerste Gl.P-rcgcling gepubliceerd. 
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Naderhand zijn diverse landen, zo ook Nederland, 
gevolgd. Het toezicht op de naleving van de GLP 
in Nederland berust bij de sectie GLP van de Vet¬ 
erinaire Hoofdinspectie, hierin bijgestaan door 
deskundigen van het RIVM. In het algemeen kan 
gestekt worden dat de GLP-rcgcls vereist zijn 
voor veiligheidsonderzoek aan stoffen en prepara¬ 
ten. Door hun algemene aard zijn de GLP-rcgcIs 
toepasbaar op alle laboratoriumonderzoekingen. 

Kwaliteitsborging 

Ter verbetering van de kwaliteit van laboratoria 
die keuren en meten heeft het Nederlands Normali¬ 
satie Instituut in 1987 de NEN-norm 26S3, Kwa¬ 
liteitsborging - Eisen voor laboratoria, uitgegeven. 
Op basis van een inspectie aan de hand van deze 
NEN-norm worden de laboratoria erkend door de 
Stichting voor de Erkenning van Laboratoria 
(Sterlab). Deze erkenning beoogt versterkend te 
werken op de klantenbinding, positief te zijn voor 
de acquisitie en is dus een uitstekende basis voor 
promotionclc activiteiten. Internationale erkenning 
vergemakkelijkt het opereren op buitenlandse 
markten. 

Binnen het laboratoriumonderzoek in de 
gezondheidszorg en het milieubeheer kan gebruik¬ 
making van de NEN-norm kwaliteitsborging van 
betekenis zijn voor kwaliteitsverbetering. 

De GLP-bcginselcn hebben betrekking op de 
volgende pur'.cn: 

1. organisatie en personeel 
2. programma voor kwaliteitsbewaking 
3. voorzieningen 
4. apparatuur, materiaal en reagentia 
5. testsystemen 
6. test- en referentiestoffen 
7. standaardwerkwijzen 
8. uitvoering van onderzoek 
9. verslaggeving van onderzoeksresultaten 
10. opslag en bewaring van registraties en materi¬ 

aal. 
Op dit moment wordt de uitwerking van deze 

algemene regels door de RIVM-laboratoria ter 
hand genomen. Een aantal concrete uitwerkingen 
zijn ondermeer: 
1. beschrijvingen van kwalificaties van het perso¬ 

neel (curriadae vitae). 
2. functiebeschrijvingen 
3. logboeken voor de apparaten 
4. etikettering van reagentia 
5. registratie van monsters en tcststofvcrbniik 
6. karakterisering van de tcststoffen 
?. gebruik van referentiestoffen 
8. door de leiding goedgekeurde en schriftelijk 

vastgelegde werkwijzen en methoden 
9. procedures voor kwaliteitsbewaking 
10. schriftelijke project- en ondcrzocksbcschrijvin¬ 

gen. 

Het uiteindelijke doel is om al het onderzoek bin¬ 
nen het RIVM uit te voeren volgens de normen 
van GLP en kwaliteitsborging. 

J 
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Oude en nieuwe hypothesen over de aetiologie van maagcarcinoom 

F.DE WAARD, CELLEN 

Een van de facetten van de wetenschapstheorie 
waarover weinig helderheid bestaat, belieft de 
vraag hoe hypothesen tot stand komen. Beperken 
wij ons tot het domein van het zoeken naar oorza¬ 
ken van ziekten dan blijken er drie soorten aangrij¬ 
pingspunten voor hypothese-vorming te bestaan: 
a. epidemiologische observaties over de versprei¬ 

ding van ziekte in de bevolking 
b. klinische waarnemingen, meer of minder toeval¬ 

lig gedaan 
c. waarnemingen bij proefdieren, meer of minder 

toevallig gedaan 

Het begin van actioiogisch speurwerk over 
maagkanker moet gezocht worden in een toeval¬ 
lige waarneming in 1907 van de deense patholoog¬ 
anatoom Johannes Fibigcr (1867-1928). Bij de sec¬ 
tie van ratten, die voor tubcrculosc-ondcrzock wa¬ 
ren gebruikt, zag hij veranderingen van het pla-
vciselepithccl van de voormaag (met name hypcr-
plasie en papillomatosc) die hem zodanig boeiden 
dat hij op nader onderzoek ging. Onder de micros¬ 
coop zag hij vormsels die hij toeschreef aan dierlij¬ 
ke parasieten en wel wormen uil de familie der 
nematoden, geslacht Spiroptcra. Het samengaan 
van parasiet en maagafwijkingen zou toevallig kun¬ 
nen zijn, maar een causale relatie leek eveneens 
mogelijk en bijgevolg werd proefondervindelijk 
getracht ratten met deze wormsoort te infecteren. 
Dat lukte aanvankelijk niet totdat - op grond van 
analogie met een andere worminfcstaiic - duidelijk 
werd dat Spiroptcra een tussengasthcer had, 
namelijk een kakkerlak, in wiens spieren de para¬ 
siet zich als cystc ophield: ratten die kakkerlakken 
vraten ontwikkelden de reeds eerder vermelde 
maagafwijkingen en naarmate Fibigcr de experi¬ 
mentele condities voor de levenscyclus van 
Spiroplera neoplasika beter kon beheersen, was 
er genoeg studiemateriaal voorhanden om niet 
slechts hypcrplasic en papillomatosc te herkennen, 
maar ook ncoplastischc afwijkingen, die als carci-
noom werden beschouwd. 

Fibigcr ging daarbij niet over één nacht ijs: hij 
bekeek dui/enden scriccoupcs alvorens op interna¬ 
tionale congressen en in goed toegankelijke publi¬ 
caties (1) mededeling te doen van zijn bevindingen, 
die als het eerste experimentele bewijs van car¬ 
cinogenen door specifieke chronische prikkeling 
werden beschouwd. Zulk cen verband leek overi¬ 

gens niet geheel uit de lucht gegrepen want de 
causale samenhang tussen de Bilharzca-parasiet en 
Maaskankcr in Egypte was toen al aanvaard. 

Fibigcr kreeg voor deze ontdekking de Nobel¬ 
prijs 1926 voor Fysiologie en Geneeskunde die 
hem op 10 december 1927 werd uitgereikt. Van 
dat eerbewijs heeft hij slechts kort mogen genie¬ 
ten: eind januari 1928 overleed hij, in de veronder¬ 
stelling baanbrekend werk op het gebied van 
kanker ie hebben verricht. Het is interessant te 
weten dat het Nobckromité aan zijn werk meer 
betekenis hechtte dan aan dat van de Japanners 
Yamagiwa en Ichikawa over huidkanker door tccr-
produkten, dat vandaag beschouwd wordt als het 
begin van de studie van chemische carcinogcncsc. 

Uiteraard trachtten anderen Fibigcr's experi¬ 
mentele bevindingen te reproduceren, maar dat 
wilde eigenlijk niet gelukken. In de jaren dertig 
werd duidelijk dal een aan vitamine A deficiënt 
dieet epithccl-vcranderingcn kan geven zoals 
Fibigcr aanvankelijk had gezien. Er werd toen nog 
eens extra kritisch gekeken of de criteria voor 
malignitcit, d.w.z. invasieve groei en metastascring, 
wel waren vervuld. Nader studie van de gepubli¬ 
ceerde microfoto's, en van in het kopenhaagse la¬ 
boratorium nog aanwezige preparaten, heeft twijfel 
doen rijzen of de diagnose carcinoom geheel 
gerechtvaardigd was (2). Niet weinigen zijn de 
mening toegedaan dat de Nobelprijs - achteraf 
bezien - ten onrechte was toegekend. 

Inmiddels zijn zestig jaren sinds die prijsuit¬ 
reiking verstreken en heeft het kankeronderzoek 
niet stilgestaan. Het is experimenteel gelukt om 
met bepaalde organische nitroso-verbindingen 
maagcarcinoom te veroorzaken; in hoeverre deze 
stoffen voor het onstaan van maagkankcr bij de 
mens verantwoordelijk kunnen worden geacht, 
wordt mede bepaald door de uitkomsten van epide¬ 
miologische onderzoek. 

De epidemiologie van maagcarcinoom ver¬ 
toont enkele saillante bijzonderheden. Mondiaal 
gezien is het nog steeds de meest voorkomende 
vorm van kanker (al zal longkanker de rol van 
koploper wel spoedig overnemen). Het geografisch 
patroon van incidentic en mortalitcil ziet er als 
volgt uit: hoge incidentic in centraal Europa, cen¬ 
traal Azic, de gematigde klimaaizonc van Latijns 
Amerika en in sommige aan /cc gelegen landen 
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(in het bijzonder Japan); lagc(re) inckkntie in 
West-Europa. Noord-Amerika en de groene tro¬ 
pen. Een beeld dus, dat niet past in een eenvoudige 
tweedeling: rijk-arm, oost-west of noord-zuid. 

Een opmerkelijke karakteristiek is voorts dat 
de incidentie in de rijke landen van Noord- en 
West-Europa en Noord-Amcrika reeds enkele 
decenniën dalende is; in Japan is die tendens sinds 
kort eveneens waarneembaar (3). 

Langs de weg van inductieve redenering is de 
hypothese ontwikkeld dat het ontstaan van maag-
kanker te maken heeft met onze voeding, in het bij¬ 
zonder met wijzen van voedselbereiding en -be¬ 
waring. In West-Europa heeft de thans nog leven¬ 
de oudere generatie de overgang meegemaakt van 
het met zout geconserveerde voedsel naar diep¬ 
gevroren produktcn. Modem nationaal en interna¬ 
tionaal transport heeft naast die nieuwe technolo¬ 
gie bijgedragen aan geheel andere wijzen van 
voedsdkeuze. De vraag rijst, hoe die nieuwe le¬ 
vensstijl invloed heeft op het proces van carcino-
gencse. 

Biochemisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
expositie aan nitroso-verbindingen niet slechts van 
exogene aard is: het menselijk lichaam is in staat 
uit eenvoudige bouwstenen zulke verbindingen te 
synthetiseren. Nitraat, rijkelijk voorhanden in de 
voeding (bijv. in groenten), wordt gereduceerd tot 
niirict dat kan reageren met secundaire amincn en 
zodoende nitrosamincn vormt. De reductie nitraat 
-» niirict wordt bevorderd door bacteriën die rijke¬ 
lijk aanwezig zijn in een niet te zure maag; dit zou 
passen bij het feit dat maagcarcinoom zich bij 
voorkeur ontwikkelt op de bodem van chronische 
atrofisch gastritis, een toestand waarbij de zuur-
scerctio tot nul kan dalen. 

Een obstakel in de redenering is het feil dat 
het proces van nitroscring van amincn door niirict 
juist beter loopt in zure omgeving. Wel klopt met 
de epidemiologische kennis dat vitamine C de 
nitroscring remt. Dit zou kunnen verklaren waarom 
de groene tropen met een overvloed aan vruchten 
bescherming bieden tegen maagcarcinoom. 

In het Internationale Kankcrinstiluut te Lyon 
hebben Bansch en medewerkers een methode ont¬ 
worpen (4) om de nilroscringsgcncigdhcid bij 
proefpersonen te onderzoeken. De ze komt erop 
neer dat men nitraat en het aminozuur prolinc toe¬ 
dient om vervolgens de uiischciding van nilrosopro-
linc (c meten; laatstgenoemde slof is /elf nicl car¬ 
cinogeen gebleken. Voor grootschalig epidemiolo¬ 
gisch onderzoek is deze test echter ongeschikt. 

Aangezien nitraat en prolinc in normale voe¬ 

ding rijkelijk voorhanden zijn, werd door ons nage¬ 
gaan of de spontane exerctic van nitrosoprolinc 
(NPRO) een bruikbare parameter voor nitrosc-
ringsgencigdheid zou kunnen zijn in epidemiolo¬ 
gisch onderzoek. Daartoe werd toegang gezocht 
tot de zogenaamde Utrechtse Biologische Monster-
bank (UBM) van de Rijksuniversiteit Utrecht, 
waarin onder meer vete duizenden monsters urine 
onder code worden bewaard. Drie vragen werden 
gesteld: 
I.Is de varia(n)üc van NPRO-cxcrcttc "binnen" 

personen kleiner dan die tussen personen? 
l i s een invloed van sigaretten roken aanwijsbaar? 
3. Is de uitscheiding van NPRO verhoogd bij die 

personen die voorbestemd zijn een maagcarci¬ 
noom te krijgen? 

Dit onderzoek, gerapporteerd als RIVM rap¬ 
portnummer 528473001 (5), heeft uitsluitend ont¬ 
kennende antwoorden opgeleverd. De hoop om 
met bepalingen van de spontane NPRO-cxcrctic 
een middel in handen te krijgen ten behoeve van 
cpidcmiotogischc analyse is dus niet in vervulling 
gegaan. Maar dat is altijd nog minder vervelend 
dan een 'fout van de eerste soort' zoals Johannes 
Fibigcr overkwam. Gelukkig voor de laatstge¬ 
noemde dat hij die ontnuchtering niet heeft behoe¬ 
ven mee te maken. 
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Dierexperimenten-commissies 

B.C.KRUIJT 

Opmerkelijk is de brede maatschappelijke belang¬ 
stelling voor het tot stand komen van dierexperi¬ 
menten-commissies. In I98S heeft de commissie 
van Advies voor de Dierproeven aan de toenma¬ 
lige staatssecretaris van WVC geadviseerd dat 
bespreking van de toelaatbaarheid van dierproeven 
aan speciaal daartoe bevoegde commissies kan 
worden overgelaten. In navolging van in 1976 in 
Zweden gestarte initiatieven op dit gebied werd 
veelal gesproken over ethische commissies. Alhoe¬ 
wel de ethische toetsing primair staat, wordt in 
Nederland de benaming dierexperimenten-commis¬ 
sie (DEC) gebruikt. 

Het initiatief in Zweden leidde reeds in 1979 
tot een wettelijke regeling, maar al na enkele jaren 
Weck een wetswijziging noodzakelijk te zijn. In ons 
land heerste, mede daarom, de mening dat een 
wettelijke regeling kon wachten tot er meer erva¬ 
ring was opgedaan. In de meeste instellingen wa¬ 
ren reeds op vrijwillige basis commissies gevormd. 

Vorig jaar veranderde de staatssecretaris op 
aandringen van de Tweede Kamer van mening en 
zegde toe reeds bij de eerstvolgende wijziging van 
de Wet op de dierproeven een wettelijke basis aan 
de dierexperimenten-commissies te geven. In curo-
pees verband heeft Nederland zich echter ver¬ 
plicht onze wetgeving op enkele punten aan te pas¬ 
sen aan de EG-richtlijn. Deze is in november 1986 
van kracht geworden en bevat internationale regel¬ 
geving over dierproeven. De lids:atcn moeten bin¬ 
nen drie jaar hun wetgeving hiermee in overeen¬ 
stemming brengen. Dit betekent dus dat de staats¬ 
secretaris vóór november 1989 óók de toezegging 
inzake de wettelijke regeling van dierexperimenten-
commissies moet nakomen. 

Een eerste advies hiervoor (juli 1987) werd 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging Vergun¬ 
ninghouders Dierproeven (NVVD). De NVVD pleit 
daarin voor hel opnemen van enkele randvoor¬ 
waarden in het Dicrprocvcnbcsluit, die "ruimte la¬ 
ten aan verdere ontwikkeling van werkwijze en 
positie van de DEC's bij de verschillende instelling¬ 
en. In de visie van de NVVD krijgt de DEC cen 
adviserende rol, terwijl de vergunninghouder de 
hoogste beslisser in de instelling blijft. Deze dicm 
de commissie zodanig samen te stellen dat daarin 
voldoende kennis aanwezig is van onderzoek, on¬ 
derzoeksbeleid, biotcchnick en ethische afwegings¬ 
processen. 

Dicrenbcschcrmendc verenigingen in Neder¬ 
land waren steeds sterk geporteerd voor een wet¬ 
telijke regeling. Ter ondersteuning van hun visie 
heeft het "Samenwerkingsverband" van twee der 
grootste verenigingen (Ncd.Vcr. tot Bescherming 
van Dieren - NVBD - en de Ned. Bond tot Bestrij¬ 
ding van de Vivisectie - NBBV) de vakgroep Ge-
zondheidsrecht van de Rijksuniversiteit Limburg 
verzocht een onderzoek in te stellen naar een wen¬ 
selijke regeling van toetsing van dierproeven. Het 
rapport van de vakgroep is inmiddels verschenen 
(augustus 1987) en door het "Samenwerkings¬ 
verband" uitgegeven (Van Wijmen en Den Uyl: 
Toetsing van dierproeven). Het bevat aanbeveling¬ 
en voor een veel gedetailleerder reglementering, 
zij het dat de rapporteurs dit typeren als "gere¬ 
guleerde zelfregulering". Daarbij wordt sterk ge¬ 
refereerd aan de vergaand uitgewerkte voorstellen 
voor mcdisch-cüiischc commissies (MEC). Onder 
meer wordt gepleit voor het instellen van cen cen¬ 
trale beroepsinstantie. Voorts wordt een standaard-
samenstelling aanbevolen voor cen DEC: 
a. personen uit de onderzoekswcrcld 
b.biotcchnici 
c. overige deskundigen (ethici, juristen). 
Géén der genoemde drie categorieën mag de 
meerderheid hebben. De DEC's zouden geen con¬ 
trolerende of sanctionerende bevoegdheid mogen 
krijgen. 

Voor het "Samenwerkingsverband" gaat de 
voorgestelde regeling niet ver genoeg. Het wil de 
deelname van een ethicus en een jurist wettelijk 
verplicht zien. Uitgangspunt van de dierenbescher¬ 
mers blijft dat dierproeven eigenlijk niet behoren 
plaats te vinden en dat in (enkele) gevallen waar 
het noodzakelijk wordt geacht ("kwesties van 
hoge prioriteit in termen van menselijk leed") de 
strengst mogelijke toetsing daaraan vooraf dient te 
gaan. Zij eisen méér voorbereidend onderzoek, 
méér toepassing van vervangende methodes. De 
uitspraken van DEC's zouden bindend moeten zijn 
en openbaar. Opmerkelijk is tenslotte dal hel 
"Samenwerkingsverband" eigen deelname aan 
DEC's vooralsnog een "te grote morele belasting" 
voor de vertegenwoordiger èn de achterban acht. 

Ook van de zijde van het Inlcr Universitair 
(studenten) Overleg Dierproeven (IUOD) is cen 
uitgebreid commentaar verschenen. Dit commen¬ 
taar richt zich met name op dierproeven in hel 
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wetenschappelijk onderwijs en het benadrukt de 
studentenvertegenwoordiging in de DEC's. Naast 
(sub)facultaire DEC's stelt het IUOD een centrale 
universitaire commissie voor, die coördineert, sti¬ 
muleert en als beroepscommissie fungeert. De kri¬ 
tische houding m.b.t. diergebruik in het onderwijs 
stoelt, in het commentaar, op de stelling dat het 
"aanleren van een ethisch handelen" een onmis¬ 
baar deel van de (wetenschappelijke) vorming van 
onderzoekers is. Veel aandacht wordt besteed aan 
de procedure van ontheffing voor studenten die 
gewetensbezwaren tegen dierproeven hebben. 
Aangetekend kan worden dat het IUOD óók toet¬ 
sing nodig acht voor proeven met gedode of onge¬ 
wervelde dieren en - voorts - een voorstel doet 
voor een besli' procedure bij ethische toetsing. 

De onde.-zoekswercld heeft zich bepaald niet 
onbetuigd g.'-:'.ai in de discussie over dierexperi¬ 
menten-commissies. Het eerder vermelde stand¬ 
punt van de NVVD werd nagenoeg ongewijzigd 
overgenomen door de Proefdierkundige Federatie 
(PF), waarin naast de NVVD ook de Nederlandse 
Vereniging voor Proefdierkunde (NVP) en de Bio¬ 
technische Vereniging (BV) deelnemen. 

Te zamen waarschuwen deze drie vereniging¬ 
en voor te grote detaillering en starheid bij regle¬ 
mentering, bijvoorbeeld t.a.v. de voorgestelde 
"vaste" samenstelling van DEC's. Nadrukkelijk 
pleit de PF voor de eindverantwoordelijkheid van 
de vergunninghouder, ook m.b.t. de beslissing of 
een dierproef moet plaatsvinden tegen het advies 
van de DEC in. Schriftelijke argumentatie hiervan 
en verslaglegging naar de sectie Dierproeven van 
de Veterinaire Hoofdinspectie ware aan te beve¬ 
len. Het lijkt wenselijk hieraan de aanbeveling toe 
te voegen om óók minderheidsstandpunten binnen 
de DEC's in die verslaglegging op te nemen. 

Naast proefdierkundige organisaties hebben 

andere verenigingen hun mening vertolkt. Zo wijst 
de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie op 
het belang van de groei van verantwoordelijkheid 
bij de dierprocfnemers zelf. Voorkomen moet wor¬ 
den dat discussies over ethiek buiten hen om zou¬ 
den worden gevoerd. De Federatie van Medisch 
Wetenschappelijke Verenigingen pleit voor een 
werkbare situatie in het biomedisch onderzoek. 

De discussies zijn nog niet afgerond. Een com¬ 
missie van de Koninklijke Academie van Weten¬ 
schappen buigt zich nog over deze materie. 

Wat zijn de verwachtingen? Zoals eerder 
opgemerkt moet er eind 1989 een wettelijke rege¬ 
ling komen. Ons inziens tekent zich af dat deze 
regeling volgens de meerderheid der belanghebben¬ 
den sober dient te zijn en dat op realistische wijze 
zinloze bureaucratie voorkomen dient te worden. 

Binnen het RIVM is nu meer dan tien jaar 
ervaring opgedaan met dierexperimenten-com¬ 
missies (eerder proefdierencommissie geheten). 
De positieve bijdrage van onderzoekscoördinato¬ 
ren is steeds kenmerkend geweest. Van belangrijk 
verschil in opvatting tussen vergunninghouder en 
commissie is geen sprake geweest. De discussies 
behandelden dicrproefprotocollen, maar ook ande¬ 
re zaken zoals: proefdiervoorziening, kwaliteitsbe¬ 
heer, proefdierbehuizing, opleiding van verzorgend 
kader en vooral het bevorderen van alternatieven. 
Sinds enkele jaren nemen biotcchnici en een 
extern "ongebonden" ethicus aan het overleg deel. 
Kenmerkend is ook de persoonlijke aanwezigheid 
van onderzoekers bij het overleg. 

In 10 jaar tijd is het aantal jaarlijks gebruikte 
proefdieren in het RIVM meer dan gehalveerd. Het 
lijdt geen twijfel dat de gekozen opzet van dier-
proevenoverleg een belangrijke basis hiervoor is 
geweest. 

U 
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Vermindering van het aantal dierproeven bij ijkingen en keuringen volgens 
farmacopee-eisen 

F.C.HILLEN 

De europese, britse en amerikaanse farmacopces 
(EP, BP en USP) bevatten, voor biologische waar¬ 
debepalingen en veiligheidstesten waarbij proef¬ 
dieren gebruikt worden, een aantal voorschriften. 
Het betreft hier bepalingen waarmee de sterkte 
van biologische prod uk ten kwantitatief ten opzichte 
van standaarden bepaald wordt en keuringen, 
waarbij met behulp van intacte proefdieren de aan¬ 
wezigheid van verontreinigingen zoals endotoxincs 
ot toxische bijprodukten kwalitatief vastgesteld kan 
worden. 

Gedurende de laatste jaren is bij verschil¬ 
lende gelegenheden gepleit voor vermindering, ver¬ 
vanging of verfijning van dierproeven in het alge¬ 
meen (de drie bekende V's). Ook in farmacopec-
kringen is een discussie hierover op gang geko¬ 
men, mede omdat de Raad van Europa, die o.a. de 
Europese Farmacopee uitgeeft, op 31 mei 1985 
een "conventie voor de bescherming van gewer¬ 
velde dieren, welke voor experimentele doeleinden 
of andere wetenschappelijke doeleinden gebruikt 
worden" heeft aangenomen. Ook heeft de Raad 
besloten om het onderzoek naar vervangende 
methoden te begunstigen. De positie van de Euro¬ 
pese Farmacopee Commissie ten opzichte van de 
genoemde conventie werd toegelicht tijdens de 
tweede internationale conferentie over farmaco¬ 
pces en de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen 
in december 1985 te Rome (1). Methoden ter ver¬ 
vanging van dierproeven worden toegejuicht, mits 
er een nauwe correlatie tussen de vervangende 
methode en de dierexperimentele methode is vast¬ 
gesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat de Europese 
Farmacopee niet zelf innovccrt.maar dat de be¬ 
schreven methoden een juridisch karakter hebben 
en worden toegepast ingeval van een geschil. 

Wat betekent dc/.c positiebepaling voor de 
praktijk? Vrijwel alle fabrikanten van geneesmidde¬ 
len passen voor hun produktcn methoden toe die 
gebaseerd zijn op die van de europese of andere 
farmacopces. Bij registratie van geneesmiddelen 
wordt dit ook door de autoriteiten gcöist. De EG-
richtlijn 75/318 neemt genoegen met de kwaliteit 
van grondstoffen voor geneesmiddelen als dc/.c vol¬ 
doen aan de eisen van de Europese Farmacopee. 
Dit betekent dat farmacopcc-mcthodcn bepalend 
zijn voor de praktijk van het testen van geneesmid¬ 
delen op d:vcrsc eigenschappen. Het mag dan ook 

duidelijk zijn dat aanpassing of verandering van 
deze testen pas doorgevoerd wordt als de beschrij¬ 
vingen in de farmacopces aangepast of veranderd 
zijn. Dit zal zeker ook van toepassing zijn op 
nieuwe methoden die testen met proefdieren kun¬ 
nen vervangen. Daarom is het van belang dat - in 
het geval van de Europese Farmacopee - in de 
diverse expertgroepen nieuwe methoden worden 
aangedragen. 

Veel dierproeven worden gebruikt bij het iden¬ 
tificeren en ijken van biologische substanties. Daar¬ 
naast wordt voor injecticvormen van geneesmidde¬ 
len met een volume van minimaal 15 ml altijd een 
test op apyrogeniteit en voor een aantal stoffen 
een test op abnormale toxiciteit gedaan, met resp. 
konijnen, muizen en cavia's. Zowel de biologische 
substanties als de biologische veiligheidstesten wor¬ 
den "beheerd" door expertgroep 6 van de Euro¬ 
pese Farmacopee. Het is zinvol de vorderingen op 
het gebied van (vooral) de vervanging en vermin¬ 
dering van dierproeven op dit gebied eens na te 
gaan. Daarbij is een bepaling van de stand van zak¬ 
en per biologische substantie of biologische test 
noodzakelijk. 

Test op apyrogeniteit 

De afwezigheid van pyrogenen (apyrogeniteit) in 
infusievlocistoffcn of injecticvormen van genees¬ 
middelen met een tocdicningsvolumc van meer 
dan 15 ml wordt sinds 1943 (monografie USP) 
vastgesteld door de lichaamstemperatuur van konij¬ 
nen gedurende tenminste drie uur te volgen na 
intraveneuze toediening van een maximaal volume 
van 10 ml/kg. Een verhoging van de lichaamstem¬ 
peratuur wijst op de aanwezigheid van pyrogenen; 
in de EP en BP wordt een verhoging van meer dan 
2,6 C voor drie konijnen samen als cen positieve 
respons omschreven. In dc°USP wordt een posi¬ 
tieve respons omschreven als een of meer konij¬ 
nen een tempcratuurverhoging van 0,6 C vertonen; 
bij 1,4 C verhoging voor drie konijnen wordt door-
getest. Daarnaasi zijn er voorschrifftn voor hel 
doortcslcn bij een mindere respons. De afdeling 
Biologische Standaardisatie van hel RIVM-Iabora-
torium voor Farmacologie verricht per jaar ca. 800 
testen op apyrogcniicit voor derden en gebruik! 
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hiervoor ca. 100 konijnen. 
Een groot deel van de natuurlijk voorkomende 

pyrogenen bestaat uit endotoxines, afkomstig uit de 
buitenmembraan van gramnegatieve bacteriën. 
Moleculair gezien zijn endotoxines lipopolysaccha-
rides (LPS). In de jaren zestig is door Bang en 
Levin (4) ontdekt dat het lysaat van amoebocyten 
van de Limulus potyphemus (degenkrab) op zeer 
specifieke wijze met endotoxines reageert en een 
gel vormt. Op basis van deze vondst is de zoge¬ 
naamde LAL-test (LAL = Limulus Amoebocyten 
Lysaat) ontwikkeld, waarmee zeer gevoelig endo¬ 
toxines in vloeistoffen in vitro kunnen worden 
aangetoond. De LAL-test is ongeveer tien keer zo 
gevoelig als de konijnentest en het ligt voor de 
hand te veronderstellen dat deze LAL-test de ko¬ 
nijnentest gedeeltelijk kan vervangen. De USP 
beschrijft al sinds 1980 een methode voor de detec¬ 
tie van bacteriële endotoxines en in april 1987 
heeft de Food en Drug Administration (FDA) een 
rich'ijn uitgegeven waarin voor een groot aantal 
geneesmiddelen limieten voor de aanwezigheid 
van endotoxines staan aangegeven. Verscheidene 
fabrikanten - in eerste instantie de amerikaanse, 
maar ook fabrikanten die naar Amerika expor¬ 
teren - passen deze toe. Daarnaast werd de LAL-
test al geruime tijd voor in process controle 
gebruikt, bijv. bij de bereiding van infusicvlocistof-
fen. De EP zal in 1988 een officiële monografie uit¬ 
geven voor de LAL-mcthode en daarna per pro-
dukt-monografie aangeven of de LAL-test ge¬ 
bruikt kan worden. 

Al met al zullen deze maatregelen leiden tot 
een reductie van het aantal konijne-pyrogeen-
testen. Aan dt LAL-test kleven echter ook een 
aantal nadelen: er zijn sioffen die de tcsi storen 
(dit kan met verdunning of pH-aanpassing worden 
ondervangen) en eiwithoudende produktcn (bijv. 
blocdproduktcn) geven vaak onbetrouwbare uit¬ 
komsten. Voor deze laatste groep blijft men voor¬ 
lopig aangewezen op de konijnctcst. 

Concluderende kan men stellen dat door de 
introductie van de LAL-tert het aantal konijnc-
pyrogeentesten (en dus het aantal te gebruiken 
konijnen) zal afnemen maar dat cen zekere hoe¬ 
veelheid konijnctcstcn voorlopig gehandhaafd moet 
blijven. In hoeverre hel aantal konijnc-pyrogecn-
testen in Nederland zal afnemen zal in 1988 
moeten blijken. 

Test op abnormale toxiciteit 

Om de aanwezigheid van slcrk toxische veront¬ 
reinigingen in een injectcerbaar produkt vast ie 

stellen is de test op abnormale toxiciteit (in de USP 
"General Safety Test" genoemd) al lange tijd in 
gebruik. Daartoe wordt het (eind)produkt intra¬ 
veneus aan vijf muizen toegediend. Ais na 24 uur 
geen nviizcn dood zijn, passeert het monster de 
test. Voor sera en vaccins moeten de monsters 
ook nog aan twee cavia's i.p. worden toegediend. 
Uit de beschrijving blijkt dat deze test zeer grof is 
en eigenlijk uit de tijd van ruwe produktiemetho-
den stamt. Gedurende de afgelopen vijf jaren zijn 
met de verrichte abnormale toxicitcitstcstcn (ca. 
150) door de afdeling Biologische Standaardisatie 
geen monsters afgekeurd; navraag bij enkele grote 
insuline-fabrikantcn leerde dat ook daar met de 
test op abnormale toxiciteit gedurende de laatste 
20 jaar geen enkele charge werd afgekeurd. 

Aangezien chemische synthese-routes, maar 
ook biologische bereidingswijzen, nu beter om¬ 
schreven en in de hand gehouden worden dan bijv. 
30 jaar geleden, leveren deze ook een procukt met 
een lager vcrontreinigingspercentagc op. Ook de 
analytisch-chemische controle-methoden zijn de 
laatste jaren sterk verbeterd. 

Is de test op abnormale toxiciteit eigenlijk nog 
wel nodig? De BP zal in de komende editie de test 
niet meer vermelden en ook de FDA acht deze in 
veel gevallen overbodig, ook bij de biologische 
bereiding van bijv. antibiotica. De EP aanvaardde 
een richtlijn waarin de test op abnormale toxiciteit 
alleen geëist wordt voor produkten waarbij de 
garantie voor de kwaliteit niet gegeven kan wor¬ 
den met fysisch-chcmischc methoden. Zal afschaf¬ 
fing van de test op abnormale toxiciteit veel proef¬ 
dieren besparen? Hoewel aantallen moeilijk te 
gever zijn moet men bedenken dat alle fabrikanten 
biologische produktcn per batch hierop testen en 
dit beiekent voor grote bedrijven enkele honderden 
muizen (en cavia's voor sera en vaccins) per jaar. 
Ter illustratie: voor controle van sera en vaccins 
werden in 1987 in het RIVM 495 muizen en 254 
cavia's gebruikt. 

Bepaling van de werkingssterkte van insuline 

Sinds de ontdekking van insuline in 1922 zijn, voor 
de bepaling van de werkingssterkte, de blocdgluco-
sevcrlaging bij hel konijn en de muizcnconvulsic-
tcst toegepast en later - door het beschikbaar 
komen van gevoeliger blocdglucosc-bcpalingcn -
ook blocdglucoscvcrlaging bij de muis. In de farma-
copces staan dc/.c drie methoden beschreven. De 
muizcnconvulsictcst is in 1926 beschreven en 
wordt nog steeds toegepast. Voor het testen van 
de werkingssterkte van cen insulinc-batch bij de 
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firma Wellcome (Engeland) zijn met deze methode 
600 muizen nodig (2). Overgang naar de muizen-
glucosemcthodc deed dit aantal dalen tot 130 per 
batch. De muizen kunnen hier meer dan eens wor¬ 
den gebruikt. Hierbij dient aangetekend te worden 
dat de bepaling van glucose gebeurt in bloedmon¬ 
sters die per orbitapunctic bij de muis worden 
genomen. De proefdierethische aspecten van de 
orbitapunclic zijn in discussie en het is voor¬ 
gekomen dat een firma door een verbod op het 
uitvoeren van de orbitapunctie bij de muis weer 
moest terugvallen op de muizenconvulsiemethode. 

De konijnen-bloedglucoscmethodc wordt door 
de afdeling Biologische Standaardisatie toegepast; 
in 1987 waren voor 18 ijkingen 107 konijnen nodig. 
Is dit aantal konijnen en in het algemeen ook hei 
aantal muizen voor de bepalingen van insuline-
werkingssterktes terug te dringen? 

Er zijn biotechnologische bereidingsmethoden 
voor insulines geïntroduceerd, alsmede enzymati-
sche modificatie-technieken om varkensinsuline in 
humaan insuline om te zetten. Sinds 1978 zijn 
beschrijvingen gepubliceerd over de scheiding van 
insulines en verwante verbindingen met HPLC-
methoden. Tegenwoordig zijn de insulines van zeer 
zuivere kwaliteit en de term "monospecies insu¬ 
lines' wordt gehanteerd. Gevoegd bij de nieuwere 
HPLC-methoden voor ciwitbepaïingcn (3) heeft dit 
de mogelijkheid geschapen voor een nauwkeurige 
bepaling van de hoeveelheid zuivere insuline (per 
batch) met HPLC en een vergelijking van deze 
bepaling met de biologische methoden. Recent ge¬ 
publiceerde resultaten voor runderinsulincs (2) 
geven aan dat de HPLC-methode betrouwbare en 
vergelijkbare getallen voor de werkingssterktc kan 
produceren. De afdeling Biologische Standaardisa¬ 
tie maakt in samenwerking met het Rijksinstituut 
voor Geneesmiddelonderzoek (RIGO) een dergelij¬ 
ke vergelijkende studie voor humane, varkens- èn 
runderinsulines tegen europesc en WHO-standaar-
dcn. De voorlopige resultaten wijzen in de richting 
van een goede toepasbaarheid van een HPLC-
methode en cen goede correlatie met de biologi¬ 
sche methode. Voor de vervanging van de biologi¬ 
sche waardebepalingen door HPLC-methodcp is 

aanvaarding van de HPLC-methodc door de farma-
copees nodig. Voor de EP betekent dit het op gang 
brengen van een discussie hierover in expertgroep 
61 (Insuline) aan de hand van de resultaten van bei¬ 
de soorten bepalingen op de soorten insuline waar¬ 
voor de Farmacopce monografieën heeft. 

Vervanging van de biologische bepalingsme¬ 
thoden voor insuline door cen HPLC-methode kan 
(internationaal gezien) duizenden muizen en konij¬ 
nen besparen. 

Conclusie 

Aan de hand van de stand van zaken betreffende 
een drietal biologische testen uit de EP is nage¬ 
gaan hoe de mogelijkheden tot vermindering en 
vervanging van proefdieren zijn. Hierbij dient als 
eis gesteld te worden dat een vervangende test 
tenminste zo goed of beter moet zijn en validaties-
tudics nodig zijn. Het blijkt dat binnen dit kader 
mogelijkheden aanwezig zijn. 
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Maprotiline, een veilige keus? 

P.M.A.CREMERS, A.W.M.HOFSTEE, T.J.F.SAVELKOUL 

Inleiding 

Enige jaren geleden kwamen enkele nieuwe che¬ 
mische verbindingen met cen antidepressieve wer¬ 
king op de markt. Therapeutisch waren ze onge¬ 
veer gelijkwaardig aan de tricyclische antide-
pressiva. Met de komst van deze verbindingen 
werd gedacht een nieuwe groep antidepressiva te 
hebben gevonden met een geringe werking op de 
cholinerge en/of histaminergc receptoren. Hierdoor 
werd verwacht dat de bijwerkingen en, bij over¬ 
dosering, de cardiotoxiciteit geringer zouden zijn 
dan die van de tricyclische antidepressiva. Enkele 
van deze "antidepressiva van de tweede genera¬ 
tie" zijn in verband met ernstige bijwerkingen 
intussen weer van de markt verdwenen, enkele 
nieuwe verbindingen werden toegevoegd (1,2). 

Maprotiline behoort tot deze nicuv/e groep 
antidepressiva. Intussen is bekend dat de cardialc 
symptomen die bij een overdosering met deze 
verbinding kunnen optreden vergelijkbaar zijn met 
de symptomen die kunnen optreden na een over¬ 
dosering met tricycüsche antidepressiva. De 
andere mogelijk optredende symptomen zouden in 
het algemeen minder cmstig zijn en minder fre¬ 
quent voorkomen (2, 3). 

In onderstaand overzicht zal eerst gekeken 
worden naar het aantal vragen dat gedurende de 
laatste drie jaar is gesteld aan het Nationaal 
Vcrgifligingcn-informaticccntrum van het RIVM 
(NVIC) naar aanleiding van een vermoede over¬ 
dosering met maprotiline; daarnaast naar de 
gegevens verkregen uit de follow-ups (dit zijn vra¬ 
genlijsten die de aanvragers krijgen toegestuurd 
met hel verzoek ze ingevuld terug te sturen zodat 
er informatie beschikbaar komt betreffende het 
bekende beloop en eventueel toegepaste therapie). 
De casuïstiek van een patiënt met een maprotilinc-
intoxicatic, waarvoor eerst informatie werd ge¬ 
vraagd bij het NVIC en die daarna opgenomen 
werd op de afdeling Rcanimatic en Klinische Toxi¬ 
cologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
zal beschreven worden waama kort zal worden 
stilgestaan bij de farmacokinclick en toxicody-
namick van maprolilinc. Tenslotte zullen de be¬ 
schreven gegevens vergeleken worüon mei litera¬ 
tuurgegevens. 

Tabel 1 

Overzicht van aantal personen waarvoor infor¬ 
matie werd gevraagd n.a.v. een vermoede maproti-

line-intoxicatie 

Leeftijd 
< 13 jaar 
> 13 jaar-mannen 

- vrouwen 
leeftijd onbekend 

Totaal 

1985 
1 

21 
55 

3 

80 

1986 
3 

16 
69 
14 

102 

1987 
3 

20 
42 
10 

75 

Gegevens uit follow-ups 

In de jaren 1985, 1986 en 1987 werd respectieve¬ 
lijk 80, 102 en 75 keer informatie gevraagd âar 
aanleiding van een vermoede intoxicatic met 
maprotiline. In respectievelijk 14, 2! en 20 ge¬ 
tallen was bekend dat verschillende verbindingen 
waren ingenomen. In tabel 1 zie! men cen indeling 
naar leeftijd en gcslacnt van de personen waar¬ 
voor informatie werd gevraagd. Wat hierin vooral 
opvalt is dat het aantal vrouwen waarvoor infor¬ 
matie werd gevraagd beduidend groter is dan dat 
voor mannen. Ditzelfde fenomeen wordt ook be¬ 
schreven door Frommcr c.a. (4) die de gegevens 
bestudeerden van 500000 patiënten met een intoxi¬ 
catic met tricyclische antidcpi essiva. Door kinde¬ 
ren zou naar verhouding slcchls sporadisch van 
deze verbinding worden "gesnoept". 

In 1986 ovcilccd een 79-jarige patiënte, na 
inname van ca. 30 tabletten maprotiline van onbe¬ 
kende sterkte, als gevolg van caruialc complica¬ 
ties. In 1987 kwam een melding binnen van cen 29-
jarigc man die vermoedelijk overleed na inname 
van 2000 mg maprotiline. Bij hem werd een plas-
maconcentralic gevonden van 3,0 mg/l. Helaas 
werd niet gemeld ender welk beeld patient is over¬ 
leden. 
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Tabel 2 

Overzicht van de in de follow-ups gemelde symp¬ 
tomen betreffende resp. 76,58 en 40 patiënten 

; symptomen 

braken 
I bewustzijnsdaling 
; coma 
convulsies 
ademhalingsdcprcssie 
bradycardic 
tachycardic 
Ie grands AV-block 
3c graads AV-block 
hypotensie 
ECG-afwijkingcn 
ritmcstoomisscn 

1985 1986 1987 

4 
30 
11 
6 
2 
3 
4 
2 

3 
3 
1 

2 
11 
7 
4 
4 

2 
10 
10 
4 
4 
2 
1 

2 I 
4 I 
1 \ 
1 I 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van 
de meest gemelde symptomen. Hierin zijn ook de 
gegevens opgenomen van degenen waarvan be¬ 
kend was dat zij meer verbindingen hadden inge¬ 
nomen. 

In totaal werden in 1985 76, in 1986 58 en in 
1987 40 follow-ups terug ontvangen. De gemelde 
ECG-afwijkingen bestonden twee keer uit QRS-
verbrcding, een keer uit een verlengde PQ-tijd en 
een keer uit repolarisaticstoomissen. 

Als complicatie werd twee keer longocdccm, 
twee keer aspiratiepneumonie, twee keer een 
metabole acidose en een keer een ARDS-bccId 
gemeld. 

Als therapie werd in het algemeen de maag 
gespoeld waarna actieve kool en een laxans werd 
toegediend. Een deel van de patiënten werd opge¬ 
nomen op een intensive care afdeling en bij resp. 
1, 4 en 7 patiënten was beademing nodig. In twee 
gevallen was het nodig tijdelijk cen pacemaker in 
te brengen. In hoeverre deze daadwerkelijk nodig 
waren om een vcntrikclritmc te handhaven is niet 
bekend. Verder werd een keer toepassing van 
hemoperfusic en een keer toepassing van hemo-
dialysc gemeld; echter werd niet vermeld in hoe¬ 
verre de lichaamscliminatic hierdoor relevant werd 
vergroot. 

Casuïstiek 

Hoc hel verloop van een maprolilinc-intoxicaitc 
kan zijn, vermeldt onderstaande casus. 

Op 2-10-P7 werd cen 3?-jarige man coma¬ 
teus opgenomen op de afdeling Rcanimatic en Kli¬ 
nische Toxicologie van het Academisch Zieken¬ 
huis Utrecht. Patiënt zou ca. 4500 mg maprotilinc 
hebben ingenomen. Hoe lang van te voren was 
niet bekend. Hij was thuis comateus aangetroffen 
en tijdens het vervoer naar het ziekenhuis kreeg 
hij tweemaal cen ccnvulsie waarna hij geïntubeerd 
werd en 10 mg diazepam intraveneus kreeg. Hier¬ 
na bleef hij stabiel. Patiënt zou bekend zijn met 
manische depressiviteit. 

Bij opname werd een diep comateuze man ge¬ 
zien die nauwelijks reageerde op pijnprikkcls. Hij 
ademde via de tube met een frequentie van 
ISAnin. Er bestond een bloederige laesie van de 
tong. De bloeddruk was 140/100 mm Hg, pols 
102/min ra. en temperatuur 37,1 °C. Hij had iso-
corc pupillen (doorsnede ca. 2 mm) en vertoonde 
hypotonie van de extremiteiten. Hart en longen ver¬ 
toonden geen afwijkingen. Er was een zeer spaar¬ 
zame darmpcrisialtiek te horen. 

Het laboratoriumonderzoek bij opname '.oondc 
een normaal Hb en Ht, leukocyten 11,1 x ÏO'/I, 
normale nierfuncties, ASAT (SGOT) 30 en 47 U/l, 
ALAT (SGPT) 15 en 81 U/l, LDH 368 er, 437 U/l 
(bepaald op resp. 6 en 9 oktober); de andere lever-
functies waren niet afwijkend. De glucose-conccn-
tratie bedroeg 10,1 nimol/1. 

Het ECG vertoonde sinustachyeardie, nor¬ 
male hartas, breed QRS-complex (0,16 sec), SR-
accent in VI en een verlengde QT-tijd. De maproti-
linc-conccntralic bedroeg 1,9 mg/l. Tricyclische 
antidepressiva en fenothiazincs konden niet wor¬ 
den aangetoond. 

Tijdens de opname kreeg patiënt nog één 
keer een convulsie die met diazepam werd behan¬ 
deld. Er traden geen ritmcstoomisscn op. Later 
trad hypoxie (pCh 35) op (mogelijk als gevolg van 
aspiratie) met op de thoraxfoto beiderzijds een dif¬ 
fuus vlckkig beeld passend bij een beginnend 
ARDS-bccld. Hiervoor was beademing met PFEP 
nodig waarvoor patiënt verslapt en gesedcerd 
werd. Na beëindiging van de beademing was 
patiënt zeer onrustig en psychotisch en hij halluci¬ 
neerde. Verdere complicaties deden zich niet voor 
en patiënt kon na zeven dagen in redelijke conditie 
worden overgeplaatst naar de longafdeling voor 
somatische nabehandeling. 

Literatuurgegevens 

Farmacokinctick 
Maprotilinc is een zogenaamde ictracyclischc 
verbinding waarvan zowel werking als bijwerking-
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en in grote lijnen overeenkomen met die van de tri-
cyclische antidepressiva. 

Een therapeutische dosering wordt na ingestie 
langzaam maar vrijwel volledig geabsorbeerd. 
Omdat maprotiline de gastro-intestinale passage-
tijd vertraagt (anticholincrgisch effect), zal bij over¬ 
dosering de absorptie nog langzamer zijn. In de 
lever vindt dcmethylering plaats in de actieve 
mctaboliet dcsmcthylmaprotilinc waarna conju-
gatie plaats vindt aan giucuronzuur. Ca. 2/3 wordt 
in geconjugeerde vorrr in de urine en het reste¬ 
rende deel in de faeces uitgescheiden. Minder dan 
10% wordt onveranderd in de urine uitgescheiden. 
Maprotiline is zeer sterk lipofiel en een therapeuti¬ 
sche dosis heeft een plasmahal fwaardetijd van 
twee dagen. De eiwitbinding bedraagt 88% en het 
verdelingsvolume is > 10 l/kg. 

Bij kinderen wordt een snellere mctabolisatic 
waargenomen, bij personen ouder dan 60 jaar een 
langzamere. Hiermee moet rekening worden ge¬ 
houden bij de behandeling van deze groeperingen 
met deze verbinding (5,6). 

De therapeutische werking van maprotiline 
wordt door de volgende eigenschappen bepaald: 
- een geringe beïnvloeding van de scrotcnerge 

transmissie 
- een krachtige noradrenerge agonistische werking 
- een zeer geringe beïnvloeding van de dopami-

nergc transmissie 
- een blokkade van de cholincrge en de histami-

nerge receptoren; deze blokkades zijn echter 
duidelijk minder dan de blokkades die veroor¬ 
zaak; worden door tricyclische antidepressiva. 

Statistisch blijkt er een verband te bestaan 
tussen antidepressieve activiteit en agonisme op de 
scrotinine- en/of noradrcnalinc-tran.smissic. Verder 
bestaat er een relatie tussen activerend vermogen 
op de psychomoioriek en agonisme op de dopami-
nc-lransmissie, tussen het optreden van anticholi-
nerge symptomen en het blokkeren van choiirerge 
receptoren en lussen het optreden van antihisla-
minergc effecten zoals slaperigheid en de blokkade 
van histaminerge receptoren (2). 

Toxicodynamick 
Na ingestie van een overdosering maprotiline volgt 
eerst een korte fase met opwinding en ruste¬ 
loosheid eventueel gepaard met awxic, dysarthrie, 
hallucinaties, myoclonus, dystonic en lonisch-cloni-
schc convulsics. Het optreden van convulsics 
wordt bij maprotilinc-intoxicatic vaker waargeno¬ 
men dan bij een intoxicatic met tricyclische antide¬ 
pressiva. Volgens Knudscn en Hcalh (3) zou er 
geen verband beslaan tussen de convulsics en de 

diepte van het conn. Deze eerste fase kan vrij 
snel overgaan in een diep coma dat één tot drie 
dagen kan duren. In het algemeen is 1/3 van de 
patiënten binnen !2 uur weer wakker, 2/3 van de 
patiënten is binnen 24 uur wakker. Naast de 
ingenomen dosis heeft de- lange plasmahal fwaarde¬ 
tijd grote invloed op de duur van het coma. Het 
coma kan gepaard gaan met adcmhalingsde-
pressie, hypo- of hyperrcflexie, hypothermie en 
hypotensie. Dit laatste is het gevolg van a-
blokkadc en leidt tot een lage cardiac-o u/pu/. 

De anticholinerge symptomen die op kunnen 
treden zijn: mydriasis, warme drege huid, droge 
slijmvliezen, verminderde darmperistaltielc, urine-
retentie en cardiaie symptomen. Afgezien van de 
cardiotoxische symptomen zijn de cholincrge symp¬ 
tomen in het algemeen minder opvallend dan bij 
een intoxicatie met tricyclische antidepressiva. De 
cardiaie symptomen kunnen bestaan uit lacuy-
cardie en aritmieën, zowel supravcntriculairc (bijv. 
atriumfibrillcrcn) als vcntriculaire. Daarnaast kun¬ 
nen gclcidmgsstoomisscn optreden eventueel lei¬ 
dend tot een totaal AV-block. De tachyeardie is 
een cholinerg effect, de aritmieën zijn een quini-
dinc-achtig effect (7, 4). Waarschijnlijk veroor¬ 
zaakt dit quinidine-effect een vertraging van de 
natriuminflux in de cellen, resulterend in veran¬ 
derde repolarisatie en geleiding (4). Een opvallend 
kenmerk is de verlenging van het QRS-interval tot 
> 0,1 sec. De emst van deze verlenging wordt wel 
geassocieerd met de diepte van het coma (3). De 
cardiaie symptomen kunnen ook na enkele dagen 
nog optreden zodat observatie gedurende enige 
dagen noodzakelijk is (8, 6,9). 

Andere ECG-afwijkingen die vaak worden 
gezien zijn: verlengd PR-intcrval en afgevlakte T-
golvcn. 

De cardiovasculaire toxiciteit met moeilijk te 
behandelen myocardialc depressie, vcntriculaire 
tachyeardie of vcntrikclfibrillcrcn is de meest voor¬ 
komende doodsoorzaak. 

De symptomen zijn in het algemeen maximaal 
na 24 uur maar zij kunnen 4-6 dagen blijven 
beslaan vooral wanneer de resorptic vertraagd is 
door de verminderde darmpcri stal tick. 

De convulsics kunnen leiden lol een mctabole 
plus respiratoire acidosc met als gevolg een toe¬ 
name van de hoeveelheid ongebonden maproülinc 
in de circulatie waardoor zich ernstige arilmicën 
kunnen ontwikkelen (4). 

Na het coma treedt vaak een periode op met 
opwinding, delirium en andere anticholinerge effec¬ 
ten. 
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Therapie 
Om de absorptie te verminderen kan de maag 
gespoeld worden, zonodig bij bewust zijnsdal ing na 
intubatic, waama actieve kool en een laxans wordt 
toegediend. Dit kan ook langer dan 12 uur na 
inname nog zinvol zijn. Volgens Haddad (9) is her¬ 
haling var. maagspoclcn en toediening van actieve 
kool en laxans om de zes uur aan te raden totdat 
de patiënt stabiel is, omdat mogelijk ook sccrctic 
plaats vindt in de maag en de hepatobiliaire ciru-
latic. 

In verband met de mogelijke cardialc proble¬ 
men is opname noodzakelijk op een afdeling waar 
continue bewaking van de hacmodynamischc func¬ 
ties mogelijk is. 

Onder controle van de vitale functies zal 
verdere therapie worden toegepast. Deze kan o.a. 
bestaan uit kunstmatige ventilatie en de behande¬ 
ling van convulsies met diazepam. Eventueel kun¬ 
nen de convulsies met fenytoine worden behan¬ 
deld; dit geniet echter niet de voorkeur daar feny¬ 
toine het quinidinc-achtigc effect van maprotilinc 
versterkt (4). 

Sommige auteurs (8, 9) raden het gebruik van 
fysostigminc aan ter behandeling van de cholincrgc 
effecten. Daar dit de kans op convulsies doet toe¬ 
nemen wordt het door andere auteurs sterk afgera¬ 
den (3, 2). Het best kan men fysostigminc in het 
geheel niet gebruiken bij de behandeling van een 
patiënt met een maprotilinc-intoxicatie. 

Bij de behandeling van de ariimiccn moet 
rekening worden gehouden met het feit dat üdo-
caine en propranolol (deze zouden ook een quini-
dinc-achtig effect hebben) gevaarlijk kunnen zijn 
daar bij latere progressie van de intoxicatic een 
derdc-graads AV-block kan ontstaan. De patiënt 
zou dan overlijden aan een hartstilstand ten gevol¬ 
ge van onderdrukking van cctopischc foei (10). 
Alleen bij zeer ernstige ritmestoomissen, wanneer 
toepassing van andere therapeutische mogelijkhe¬ 
den zoals bijv. cardioversic onvoldoende blijkt, 
mag gebruik worden gemaakt van antiariimica. 

Er zijn auteurs (4, 9, 11) die intraveneuze toe¬ 
diening van natriumbicarhonaat aanraden daar 
alkaliniscring van het plasma de cardiotoxicitcit 
tijdelijk zou verminderen. Dit zou het gevolg zijn 
van de volgende factoren: door alkaliniscring 
neemt de lipofilitcit toe en daarmee de opname in 
de weefsels, de ciwitbinding neemt toe waardoor 
het actieve ongebonden deel van de verbinding in 
het plasma vermindert; ook beïnvloedt alkalinisc¬ 
ring hel automatisme van het hart positief. 

De hypotensic die het gevolg kan zijn van «-
blokkade kan behandeld worden met fcnylcfrinc of 
noradrenaline daar deze cen overheersend n-stimu-
lercnd effect hebben (4). 

Hcmodial; >e, hemoperfusic en geforceerde 
diurest zijn weinig zinvol gezien de sterke ciwitbin¬ 
ding en het grote vcrdclingsvolume. 

Er zijn auteurs (4, 12) die, wanneer patiënten 
binnen 24 uur «een ECG-afwijkingcn hebben ver¬ 
toond en verde» klinisch goed zijn, geen reden zien 
tot langere observatie. Andere auteurs raden ech¬ 
ter observatie var twee tot drie dagen aan. 

Conclusie 

Wanneer we de gegevens uit de follow-ups, de 
casus en de literatuur bekijken dan is het duidelijk 
("at vanuit toxicologisch oogpunt gezien er weinig 
redenen zijn om maprotilinc te verkiezen boven de 
tricyclischc antidepressiva. Bij overdosering (intoxi¬ 
catic) ziet men een beeld dat gelijk is in ernst aan 
het beeld van een overdosering met tricyclische 
antidepressiva. Alleen wanneer de anticholinerge 
bijwerkingen cen belangrijke contra-indicatie vor¬ 
men (bijv. patiënten met proslaatvcrgroting of bij 
vcmauwde oogkamerbocht) zou men voor maproti¬ 
linc kunnen kiezen. Wel moet men dan zeker zijn 
dat de patiënt geen cardiovasculaire afwijkingen 
heeft. 

Wij danken de vele artsen voor het terugzen¬ 
den van de follow-ups die het mede mogelijk ma¬ 
ken dat het NVIC zijn informerende laak kan uit¬ 
voeren. 
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Surveillance van antibiotica-resistentie bij Haemophilus inJJuenzae in 
Nederland 

B.VAN KLINGEREN, M.DESSENS-KROON, M.VERHEUVEL, E.SPALBURG 

Haemophilus inJJuenzae is een Gram-ncgaticvc 
bacterie die enerzijds frequent als commensaa! in 
de bovenste luchtwegen voorkomt, anderzijds ver¬ 
wekker is van diverse infecties, vooral van de 
luchtwegen, bijholtcn en middenoor. Deze worden 
in de regel veroorzaakt door ongckapscldc stam¬ 
men. Ernstiger zijn infecties door gckapscldc stam¬ 
men van scrotypc b, in het bijzonder meningitis en 
cpiglottitis. Tot 1974 waren klinische isolatcn van 
ll.influenzae gevoelig voor de gebruikelijke antibio¬ 
tica, t.w. ampicilline, tctracyclincs, chlooramfcnicol 
en co-trimoxazol. In dat jaar werden de eerste 
ampicilline-rcsistcmc stammen van ll.influenzae 
type b geïsoleerd. De oor/aak hiervan bleek de 
acquisitie van een plasmidc-gccodecrdc p-lacta-
masc. Bij een regionale peiling in ons land vonden 
wij in de periode 1975/76 bij, voornamelijk nict-
gckapscldc, //.in/7Menzae-isolaten een prevalentie 
van 1 a 2% p-lactamasc-voimcrs (1). 

In dezelfde periode beschreven Mantcn el al. 
als eersten een chlooramfcnicol-rcsistcntc ll.in-
fluenzae-slam (2); deze bleek tevens resistent 
tegen tctracyclinc. In 1983 rapporteerden Bol et 
al. (3) het verloop van de antibiotica-resistetitic bij 
geïsoleerde ll.influenzae uit liquor ccrobrospinalis 
(95% type b) in de periode 1975-1982. Het per¬ 
centage p-Iaclamasc-vormcrs nam toe van 0% tot 
ca. 5%. Rcsistcntic tegen chlooramfcnicol en tclra-
cyclinc werd sporadisch gevonden (ca. 1%). Piot 
et al. (4) vonden in de periode 1981/82 bij ll.in-
fluenzae-Ko\s\cr\ uil vijf vlaamsc ziekenhuizen 6-
11% p-lactamasc-vormcrs; 18% van deze ampi-
cillinc-rcsistcntc stammen was bovendien rcsisicnt 
tegen chlooramfcnicol en tctracyclinc. 

In de USA werden in de periode 1983/84 in 

22 laboratoria ca. 3300 //.i/t/Wnzaf-isolatcn op 
gevoeligheid gcscrccncd; hiervan bleek 15% (21% 
bij type b en 12% bij non-b) p-lactamasc te vor¬ 
men (5). Deze bevindingen illustreren de wenselijk¬ 
heid van een regelmatige monitoring van het 
resistcniie-niveau bij dit organisme, zowel ten 
behoeve van het intramurale als het extramurale 
antibioticabclcid. 

Organisatie van de landelijke resistentie-surveil-
lance 

Om bovengenoemde reden werd besloten om een 
landelijk surveillance van ll.influenzae op te 
zetten, gebruik makend van de ervaring en de con¬ 
tacten die in de afgelopen tien jaar zijn opgebouwd 
bij de surveillance van rcsistcntic bij Neisseha 
gonorrhoeae. Aan een 30-tal bacteriologische labo¬ 
ratoria (strccklaboratoria en zickcnhuislaboratoria) 
werd gevraagd om tweemaal per jaar (maart/april 
en oktober/november) ongeveer 20 consccuiievc 
s/./'/^fae/izae-isolalcn op te sparen en ingevroren 
naar het RIVM te zenden; daartoe werden bcwaar-
mcdia en verzendmatcriaai ter beschikking gesteld. 
Met deze surveillance werd begin 1986 gestart. 

Respons en aard van het onderzoek 

De bereidheid van de laboratoria om aan deze peil¬ 
ing mee te werken bleek, zoals uit tabel 1 blijk', 
groot te zijn. 

In het laboratorium voor Chemotherapie van 
het RIVM werden alle isolalcn op reinheid gecon-

TabelI 

landelijke surveillance antibiolica-re.iistentic bij ll-influenzae, 19S6 en I9H7: aantallen inzendende 
laboratoria en onderzochte isolaten 

aantal 
deelnemende laboratoria 
onderzochte isolatcn 

voorjaar 
28 

635 

1986 
najaar 

27 
487 

voorjaar 
25 

4S3 

1987 
najazr 

29 
554 
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trolccrd en gcscrolypccnl (type b of non-b) niet 
behulp van anti-b serum van Wellcome. De stam¬ 
men werden vervolgens in suspensie bij -70 °C 
bewaard tot het moment van kwantitatieve gevoc-
lighcidsbcpaling. Die bepaling werd clustergewijs 
uitgevoerd m.b.v. de agarverdunningsmethode (op 
Isoscnsictcst agar + X- en V-factor) en multipoint 
inoculatic. Van de volgende antibiotica werden de 
minimum-rcmmcndc-conccmratics (MRC) be¬ 
paald: ampicillinc, iciracyclinc, chlooramfcnicol, 
crytromycinc, cotrimoxazol. ccfaclor, ccfuroxifh, 
ccfotaxim, ceftazidim, ceftriaxon en ciprofloxacin. 
Voorts werd elke isolaat gescreend op p-Iactamase-
vorming m.b.v. nitroccfin. 

Resultaten 

Scrotypc en isolatiemateriaal 
Van de 1122 isolaten in 1986 bleken er 120 van 
scrotypc b te zijn en in 1987 van de 1037 isolalcn 
67. Het grotere aantal stammen van type b in het 
eerste jaar hing samen met de deelname aan een 
curopese studie waarvoor desgevraagd wat meer 
van dergelijke stammen werden verzameld. De 
belangrijkste klinische materialen waaruit de stam¬ 
men werden geïsoleerd zijn met de frequenties 
(percentages) voor b- en non-b-isolatcn weer¬ 
gegeven in tabel 2. 

Het blijkt dat zowel non-b- als b-stammen 
voornamelijk uit de bovenste luchtwegen werden 
geïsoleerd. Conform de verwachting worden inva-
sieve infecties vrijwel uitsluitend door stammen 
van type b veroorzaakt (CSF en bloed). 

Rcsistcntic-pcrccniagcs 
In tabel 3 zijn voor 1986 en 1987 de rcsistcntic-pcr-
centages voor de diverse antibiotica weergegeven. 
Daarin ontbreken de ccfalosporincs van de 3c ge¬ 
neratie (ccfotaxim, ccflazidim, ceftriaxon) en 
ciprofloxacinc omdat tegen deze zeer werkzime 

antibiotica nog geen resistcmie is waargenomen. 
Uit label 3 blijkt dat rcsisicntic tegen ampi¬ 

cillinc (en amoxicillinc) overwegend wordt ver¬ 
oorzaakt door p-lactamasc-vorming; een beperkt 
aantal stammen is verminderd gevoelig ten ge¬ 
volge van een niet enzymatisch mechanisme. Het 
rcsistcntic-pcrcentagc voor crytromycinc (20%) is 
hoog omdat H.influenzae van nature matig ge¬ 
voelig is voor dit antibioticum en de breckpunt-
MRC door de normale MRC-rangc loopt. (In de 
USA, waar het gcvoclighcidsondcrzock met een 
dikker inoculum wordt uitgevoerd dan in ons land. 
vindt men zelfs "rcsistcntic-pcrccntagcs" van ca. 
60%). Het rcsistcntic-Dcrccntagc voor ccfaclor 
lijkt te zijn gedaald. Er zijn echter aanwijzingen dat 
het relatief hoge percentage in 1986 is veroorzaakt 
door de geringe stabiliteit van dit antibioticum, 
waardoor aanvankjijk iets te oude reeksen zijn 
gebruikt, resulterend in iets te hoge MRC-waar-
dcn. Aangezien de normale MRC-waarden voor 
dit antibioticum 1 tot 4 ng/ml bedragen werd daar¬ 
door wel eens ten onrechte een MRC van 8 |tg/ml 
gevonden. 

In de rechter kolom van tabel 3 zijn de 
rcsistcntic-pcrccniagcs weergegeven voor de iso¬ 
laten van scrotypc b. Daarbij valt op dat de 
prevalentie van p-iactamasc-vormers (10%) - en 
dus de rcsisicntic tegen aminopcnicillincs - relatief 
hoog is. Rcsistcntic-pcrccntagcs voor de andere 
antibiotica zijn bij stammen van type b echter wat 
lager dan bij non-b-stammen. 

In het algemeen bleken de rcsistcntic-pcrccn¬ 
iagcs van de verschillende inzendende laboratoria 
onderling niet sterk te verschillen; met uitzondering 
van een inzender varieerde de prevalentie van p-
laclamasc-vormcrs over de twecjaars pcilpcriodc 
van 1,2% tot 10,8%. De genoemde uitzondering 
betrof een ziekenhuis waarvan 8 van de 21 
ll.in/luenzae-isolalcn uil de laatste pcilpcriodc p-
lactamasc-vormcrs bleken, die levens resistent 
waren tegen tciracyclinc, chlooramfcnicol en co-

Tabel2 

Landelijke surveillance anlibiotica-resi.uenlie bij H.influenzae, 1986 en 1987: de belangrijkste klinische 
materialen waaruit ll-influenzae werd gekweekt, met de bijbehorende isolatie-frequenties in % 

scrotypc 
non-b 
b 

aantal 
isolaten 

1972 
187 

sputum + 
bronchicn 

73,0 
50,0 

neus 
10,0 
5,3 

keel 
6,5 
5,9 

sinus 
2,2 
1,1 

oor 
2,3 
2,1 

oog 
3,0 
3,7 

CSF 
< 1 

19,0 

bloed 
< I 
8,6 
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Tabel 3 

Landelijke surveillance aniibiotica-resistende bij H-influenzae. 19S6 en 1987: reustentie-percentage 
per antibioticum. 

\ antibioticum 

ampiciltine 
tctracycline 
chlooramfenicol 
co-trimouzol 
cryiromycinc 
ccfaclor 
ccfuroxim 

1 trimethoprim-conccntralic in aanwezigheid van 20x zoveel sulfamcthoxazol 

resistentic-
critcrium 
MRCug/ml 

p-lactamasc-vormer 
>2 
>4 
> 4 
>1* 
>8 
>8 
>4 

1986 

5,6 
6,2 
4,5 
2,9 
5,3 

20,0 
10,2 
0,1 

resistent ie-pcrccntagc 
totaal 

1987 

6,2 
7,8 
5.6 
3,6 
7,0 

20,0 
2,6 
0,1 

type b 191 
(totaal 1871 

10,0 
12,3 
3,7 
1.6 
3.2 

17,1 
4,8 
0,0 

>;vX«*»:-:vfr:wis»:*MM«-̂ ^^^ 

trimoxazol. Kennelijk was hier sprake van een 
endemische verspreiding van eenzelfde stam. 

Karakterisering van p-Iactamasen 
Van 107 p-lactamasc-vormcrs werd d.m.v. iso-
eleclric focussing het p-lactamasc gekarak¬ 
teriseerd; bij 103 stammen (96%) werd een iso-
clcctrisch punt (i.p.) van 5,4 gevonden, dat karak¬ 
teristiek is voor het TEM-1 p-Iactamasc. Bij drie 
isolatcn, afkomstig uit één ziekenhuis, werd een p-
lactamasc met een i.p. van ca. 5,2 aangetroffen en 
bij een stam een i.p. van 5,6 (TEM-2). 

Combinatie van rcsiicmiekcnmcrkcn 
Rcsistcniic bij H.influenzae is dikwijls niet beperkt 
tot resistcniic tegen een antibioticum. Zo bleken 
alle stammen die resistent waren tegen chlooram¬ 
fenicol ook rcsisicni tegen leiracyclinc. Dit feno¬ 
meen is ook in de literatuur beschreven en hangt 
samen met Ac koppeling van de desbetreffende 
rcsistcntic-gcncn op dezelfde rcsistcmic-dcicrmi-
nant (transposon). Voor de andere paren van oud¬ 
ere antibiotica (ampicillinc, tetracyclinc, chlooram-
fcnicol en co-trimoxazol) varieert het koppcl-
ingspercentage van ca. 30% tol 75%. On/c 
collectie beval inmiddels enkele tientallen isolatcn 
die voor al dc/.c middelen resistent zijn. 

Onze bevindingen komen overeen met de 
waarnemingen van Powell el al. die in 1986 2434 
//.M/7w7izae-isolatcn in het Verenigd Koninkrijk 

onderzochten. Zij vonden dat 6% van de non-b-
stammen en 18% van de b-isolatcn p-lactamasc 
vormden. De resistentic-pcrccntagcs voor de an¬ 
dere antibiotica lagen voor b- en non-b-stammen 
tussen 2 en 5%. Het rcsistcnticnivcau in ons land 
en dat in het Verenigd Koninkrijk steken overigens 
gunstig af bij andere curopese landen, met name 
Spanje, waar meer dan 50% van de ll.influenzae-
isolatcn van type b uit CSF inmiddels resistent is 
tegen ampicillinc en chlooramfenicol (7). 

Waakzaamheid in de vorm van regelmatige 
peiling blijft o.i. dan ook geboden. 
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30 jaar Klinisch-chemische en Hematologische referentie-taak 

J.C.KOEDAM 

Inleiding 

Jaarlijks worden in de laboratoria van de ncder-
landsc ziekenhuizen en andere instellingen van de 
gezondhedszorg enkele honderden miljoenen on¬ 
derzoeken uitgevoerd, waarmee ccn bedrag is 
gemoeid van meer dan ccn miljard gulden. Het is 
uiteraard van cruciaal belang dat de kwaliteit van 
deze onderzoeken optimaal is, d.w.z. dat in de 
gehele keten van aanvraag, bloedafname, analyse, 
administratie en interpretatie van de uitslagen zo 
weinig mogelijk fouten en onduidelijkheden voor¬ 
komen. In de onderstaande hoofdstukken zal uitslui¬ 
tend aandacht worden besteed aan de eigenlijke 
analyses voor zover deze de klinische chemie en 
hcmatologie betreffen. De andere laboratoriumdis¬ 
ciplines en de belangrijke gebeurtenissen voor en 
na de analyse blijven onbesproken. 

In het algemeen is het relatief gemakkelijk de 
precisie, dat is de mate van spreiding bij herhaling 
van metingen, te controleren. Ieder laboratorium 
kan daartoe zelf eenvoudige maatregelen nemen, 
zoals het uitvoeren van de onderzoeken in twee¬ 
voud, e.d. 

Moeilijker is de controle van de juistheid, dat 
is de mate van overeenstemming met de "ware" 
kwantitatieve waarde van het gemeten bestand¬ 
deel. In de meeste gevallen is de ware waarde 
onbekend en kan men alleen maar op theoretische 
gronden aannemelijk maken dat de resultaten van 
ccn bepaald type analyse de juiste uitslag geven of 
daar dichtbij liggen. Een methode, waarvan op 
goede gronden wordt aangenomen, dat hij de ware 
waarde zeer dicht benadert wordt ccn "definitieve 
methode" genoemd (zie kadertckst). Het begrip 
"refcrcnticmclhodc" is ingevoerd voor methoden, 
waarvan de resultaten ccn iets grotere onzeker¬ 
heid kunnen vertonen (1). Soms kan men volstaan 
met de constatering dat er in opeenvolgende uitsla¬ 
gen van ccn patient ccn zekere trend bestaat, 
bijvoorbeeld in de goede richting, maar in het alge¬ 
meen is het belangrijk met absolute grootheden ie 
werken. In dat geval kan men de laboratoriumrc-
sultatcn, verkregen op verschillende plaatsen en tij¬ 
den, kwantitatief met elkaar en dus ook met litera¬ 
tuurgegevens vergelijken. 

Voor ccn wetenschappelijk vcranlwoordc, ef¬ 
fectieve en betaalbare controle van precisie en juis¬ 
theid van laboratoriumonderzoeken is ccn samen¬ 

hangend systeem nodig van betrouwbare metho¬ 
den, referentiematerialen en kwaliteitscontrole: 
een Nationaal Referentie Systeem (NRS). In de 
VS is het doel van ccn dergelijk systeem als volgt 
gedefinieerd: T o develop a reference system 
which will provide the scientific basis for the capa¬ 
bility to assure that the rsults from any clinical labo¬ 
ratory .... can be interchanged within defined limits 
of accuracy and precision required to meet the 
needs of medical practice". In het onderstaande 
stuk zal worden weergegeven wat het RIV(M) in 
de loop van de afgelopen 30 jaar heeft bijgedragen 
aan de ontwikkeling van ccn dergelijk systeem en 
hoe de situatie er op dit moment voorstaat. 

De oudste activiteiten 

In 1957 werd, mede op initiatief van de Algemeen 
Directeur van het toenmalige RIV, drJ.Spaander, 
de "Werkgroep Tcstprcparaten" opgericht. Deze 
werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Internisten Vereniging, de Neder¬ 
landse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 
(NVKQ, de Nederlandse Vereniging voor laborato¬ 
riumartsen en het RIV, dat met de praktische 
werkzaamheden was belast. In sommige gevallen 
werd ook samengewerkt met de Centrale Medi¬ 
sche Bloedtransfusiccommissie en het Centraal 
Laboratorium van de Blocdtransfusicdicnst. 

De werkgroep organiseerde "rondzendingen" 
van sera en andere preparaten, lang voordat dit 
algemeen gebruikelijk werd. De deelnemers werd 
verzocht in de monsters de gevraagde analyse, uit 
te voeren met de gebruikelijke zorg en dezelfde 
methoden als toegepast voor routine-analyses. De 
resultaten werden vergeleken met door "Referen¬ 
tielaboratoria" vastgestelde waarden, statistisch 
verwerkt en vertrouwelijk aan de deelnemers mee¬ 
gedeeld, voorzien van - zoals Hollz schrijft (2) -
ccn bescheiden commentaar. Het aantal deelne¬ 
mers aan de klinisch-chemische rondzendingen 
steeg snel tot ca. 180 en het aantal uit te voeren 
bepalingen licop op tot ca. 12. 

Vanaf 1960 tot heden werden ook hematolo¬ 
gische en scrologischc enquêtes georganiseerd. 
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Het aantal deelnemers aan deze activiteiten liep op 
tot ver boven de 300, maar daalde later weer tot 
ca. 100 als gevolg van het vergrote aanbod van 
externe kwaliteitsbewakingsprogramma's door an¬ 
dere organisaties en door de omstandigheid dat het 
R1V niet meer alle kosten voor zijn rekening nam. 

Uit de organisatie van de enquêtes kwam een 
tweede activiteit voort, namelijk het bereiden en 
diribueren van referentiepreparaten, vaak bestaan¬ 
de uit materialen die eerst voor een rondzending 
waren gebruikt. (Hierop wordt later teruggeko¬ 
men). 

Eveneens r& JS in 1957 werd de nog 
bestaande "Klinische Standaardisatie Commissie" 
opgericht, een samenwerkingsverband van de 
NVKC en het RIV(M). Deze commissie werd 
enkele jaren later erkend door het Nederlands Nor¬ 
malisatie Instituut en ontving toen de naam 
Buitengewone Norm Commissie "Klinisch-chcmi-
sche Methoden", afgekort BNC 42. De commissie, 
die nu weer zelfstandig functioneert als "NVKC/-
RIVM Commissie Klinisch Chemische Analyse¬ 
methoden", produceerde een groot aantal voor¬ 
schriften, waarvan het karakter in de loop van de 
jaren evolueerde van routincmethoden via voor¬ 
schriften voor laboratoriumscholen tot referentie-
methoden. 

Internationale samenwerking 

Internationaal speelt het RIV(M) in de klinische 
chemie en de hcmatologic reeds tientallen jaren 
een belangrijke rol. In 1960 werd door Van Kam¬ 
pen en Zijlstra (3) een gestandaardiseerde metho¬ 
de voor het bepalen van de hcmoglobincconcen-
iratie uitgewerkt. Deze methode werd als uit¬ 
gangspunt genomen voor cen voorschrift van de 
BNC 42 en het RIV bereidde en distribueerde een 
bijbehorende standaardoplossing. Deze werd later 
erkend door de Raad van Europa er. in 1968 ver¬ 
heven tol de "International Hacmigiobincyanidc 
Reference Preparation" van de WHO. Dit pre¬ 
paraat wordt jaarlijks op aanvraag verstuurd naar 
standaardisatie-instituten in tientallen landen. Een 
twccdr> hemato isch refcrcnticprcparaat "hemo-
lysaat is onder auspiciën van de ICSH getest met 
de bedoeling er eveneens een WHO-standaard van 
te nü'kcn. De Afdeling Hcmatologic van het RIVM 
fungeert als rcfcrcnticlaboratorium t.b.v. duitsc 
kwalitcitsbcwakingsprogramma's. 

Hel RIV had een groot aandeel in de oprich¬ 
ting in 1963 van wat later de International Commit¬ 
tee for Standardization in Hacmatology (ICSH) zou 
worden. 

Ook op chemisch gebied heeft steeds cen 
intensieve internationale samenwerking bestaan. 
Zo participeerde het laboratorium voor Klinische 
Chemie (KCH) van het RIV(M) in het praktische 
werk t.b.v. de bereiding, certificatie en/of distributie 
van referentiepreparaten, ontwikkeld onder auspi¬ 
ciën van het "Bureau Communautaire de 
Reference" van de EG (calcium, bilirubine, oestra-
diol, cortisol, 3 soorten tromboplastine) en het 
"National Bureau of Standards" in de Verenigde 
Staten (aspartaat aminotransferase). Voorts nemen 
laboratoria in europese landen en de VS deel aan 
certificatie-campagnes van door KCH bereide 
preparaten. In het kader van een samenwer¬ 
kingsproject tussen de WHO en de IFCC werd 
een onderzoek begeleid naar de bruikbaarheid van 
rcagemia-kits in vijf ontwikkelingslanden. 

Vroegere en huidige medewerkers van KCH 
participe(e)r(d)en in tal van europese en interna¬ 
tionale commissies, waarbij vooral genoemd kun¬ 
nen worden: 
- Wereldgezondheidsorganisatie 
- Raad van Europa 
- International Federation of Clinical Chemistry 

(IFCC) 
- International Committee for Standardization in 

Haematology (ICSH) 
- European Committee for Clinical Laboratory 

Standards (ECCLS) 
- Institut fur Standardsierung und Documentation 

im Medizinischcn Laboratorium E.V 
(INSTAND) 

- Normcnausschuss im Medizin/Dcutsches Institut 
fur Normung (NAMed/DIN). 

- Confrontation intcrlaboratoirc en Hcmatologic 
"Eialonorme"-Association Claude Bernard. 

Nationale samenwerking 

Naast de al genoemde relatie met de NVKC werd 
en wordt op velerlei manieren met ncdcrlandse 
personen en organisaties samengewerkt. 

Omstreeks 1970 stopte het RIV met de lande¬ 
lijke rondzendingen t.b.v. klinisch-chcmisch onder¬ 
zoek; enkele jaren later werden die in uitgebrei¬ 
dere vorm voortgezet door de inmiddels opgerichte 
Stinting Kwaliteitsbewaking Klinisch Chemische 
Zickcnhuislaboratoria (SKZL). Deze organisatie 
van beroepsbeoefenaren maakt soms gebruik van 
door KCH bereide sera. Ook met andere kwaliteits-
bewakingsorganisatics wordt samengewerkt, zoals: 
- Stichting Rcfcrenticlaboratorium Antistollingscon-

trolc (RELAC) 
- Federatie van Thromboscdicnstcn 
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- Stichting Referenticlaboratopum Rhcumascroio-
gie (RELARES) 

- Lipiden Referentielaboratorium Dijkzigt 
- Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analy¬ 

ses in de Epidemiologie (KCA) 
- Stichting Landelijke Werkgroep Bindingsanalyse 

(LWBA) 
- Stichting Hematologische Routinclaboratoria 

(HRL) 
In 1981 werd een reeds bestaande, indertijd 

door Spaander opgerichte, "Coördinatie Com¬ 
missie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing 
van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van 
de Gezondheidszorg" (CCKL) omgezet in een 
stichting waarin beroepsorganisaties, overheid en 
industrie op voet van gelijkheid samenwerken. Het 
secretariaat van de CCKL is vanaf de oprichting 
vrijwel steeds beheerd door stafleden van KCH. 
De CCKL heeft verscheidene subcommissies, 
waarin medewerkers van KCH participeren. 

Na het staken van de chemische enquêtes 
werden de hematologische rondzendingen voort¬ 
gezet met materialen van wisselende samen¬ 
stelling; hiervoor bestaat nog steeds een goede 
belangstelling. De laatste jaren is intensief overleg 
en gezamenlijk onderzoek met de Subcommissie 
Hcmocyiomctrie van de CCKL tot stand gekomen. 
Deze commissie stelt een serie standaardvoor¬ 
schriften op voor routine- en refcrenticmcthodcn, 
waarvoor ook in andere landen belangstelling blijkt 
te bestaan. 

Referentiepreparaten 

De bereiding van referentiepreparaten wrrd reeds 
aangestipt. Voor de vanaf 1957 georganiseerde lan¬ 
delijke rondzendingen waren preparaten nodig die 
niet in de handel verkrijgbaar waren. Deze moes¬ 
ten daarom door het RIV worden ontwikkeld en 
bereid. Het lag voor d: hand dat deze materialen, 
na gebruik als onbekend monster in een dergelijke 
enquête, tevens als gecertificeerde rcfcrenticprc-
paraten aan zickenhuislaboratoria ter beschikking 
werden gesteld. 

Aanvankelijk betrof dit alleen het voor de 
chemische enquêtes gebruikte paardeserum en de 
al genoemde hemoglobine-standaardcn. De laatste 
tien jaar werd het programma sterk uitgebreid met 
zowel hematologische als chemische preparaten. 
Deze bevatten elk een of meer (lot ca. 25) bestand¬ 
delen, waarvan de concentraties worden vast¬ 
gesteld met refcrenticmcthodcn of, indien die niet 
beschikbaar zijn, andere zorgvuldig geselecteerde 
methoden. 

De grondstoffen die gebruikt worden voor de 
bereiding zijn van menselijke of dierlijke herkomst, 
aangevuld met bestanddelen die in de uitgangsma¬ 
terialen in onvoldoende mate aanwezig zijn. Bijna 
alle soorten preparaten worden in twee of drie con-
centratienivcaus bereid. 

De bereiding van de referentiematerialen 
gebeurt door het laboratorium voor Klinische Che¬ 
mie en de dienst Parcnteralia en Media (PEM). 
KCH verricht al het vooronderzoek, stelt de specifi¬ 
caties op en bereidt soms proefpartijen. De bereid¬ 
ing van de grote partijen gebeurt in onderlinge 
samenwerking, waarna PEM het grootste deel van 
het tappen, vriesdrogen, etiketteren en de distribu¬ 
tie verzorgt. 

In de tabel zijn de thans verkrijgbare prepara¬ 
ten opgesomd en tevens enkele produkten die nog 
in de laatste fase van hun ontwikkeling verkeren. 
De chargegrootte van de produkten varieert van 
enkele honderden tot ca. 25000 flesjes en de totale 
omzet heeft een verkoopwaarden van ca.f. 400000 
per jaar; de totale kosten belopen een veelvoud 
van genoemd bedrag. 

Na de eigenlijke bereiding wordt door KCH, 
soms met medewerking van andere ncdcrlandse 
laboratoria, onderzocht of de charge voldoende 
homogeen van samenstelling is en hoe het staat 
met de stabiliteit van de te certificeren bestandde¬ 
len. Dan volgt de uiterst belangrijke vaststelling 
van de concentratie van deze bestanddelen. Om 
historische redenen bestaan (nog) variaties in de 
certificatieschema's, maar in de meeste gevallen 
worden de analyses op de volgende manier uit¬ 
gevoerd. 

Er wordt in overleg met de deelnemende labo¬ 
ratoria per te analyseren bestanddeel een methode 
geselecteerd die zeer goed is gedocumenteerd en 
die zijn betrouwbaarheid heeft bewezen. Indien 
mogelijk wordt een "definitieve" of een "refc-
rentiemethode" toegepast (zie definities). De geko¬ 
zen methode, die door de Commissie Klinisch 

A Definitive Method is one which, after 
exhaustive investigation, is found to have no 
known source of inaccuracy of ambiguity. 

(Approved Recommendation 1978 IFCC) 

A Reference Method is one which after 
exhaustive investigation has been shown to 
have negligible inaccuracy in comparison with 
its imprecision. 

(Approved Recommendation 1978 IFCC) 
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Tabel 1 

Referentiematerialen RIVM, laboratorium voor 
Klinische Chemie 

cat.nr. naam 

hematologische preparaten 
8000 Hemiglobinccyanide standaard (WHO 

Standaard) 
8001 Hemiglobinccyanide standaard, 

hoge concentratie 
8001A Hemiglobinecyanide standaard, 

lage concentratie 
8OO5A Hemoysaat, lage concentratie 
8OO5B Hemolysaat, normale concentratie 
8OO6A Hemolysaat-CN, lage concentratie 
80O6B Hemolysaat-CN, normale concentratie 
8011 Stabicellsuspensic 

* Stabicellsuspcnsie, verdund 

klinisch-chemische preparaten 
8002 Algemeen serum, paard, 17 bestandde¬ 

len, lage concentraties 
8003 Algemeen serum, paard, 17 bestandde¬ 

len, hoge concentraties 
8016 Algemeen serum, humaan, 

25 bestanddelen, lage concentraties 
8017 Algemeen serum, humaan, 

25 bestanddelen, hoge concentraties 
8018 Algemeen serum, humaan, speciaal voor 

ciwithormoricn 
8007 Lipiden-serum, humaan, samenstelling A 
8008 Lipidcn-scrum, humaan, samenstelling B 

* Lipiden-scrum met hoge concentraties 
HDL-choIcstcrol 

8009 Bilirubine standaarden, 
5 concentratie-niveaus 

8025 Enzymscrum, humaan, 4 enzymen, lage 
concentraties 

8026 Enzymscrum, humaan, 4 enzymen, huge 
concentraties 

* Enzymscrum, met 3 andere enzymen 

standaarden voor de spedrofolometric 
801> * NADH standaarden 
8300 Crcsolrood thermochrome oplossingen 

(temperatuur) 
8301 Crcsolrood idem, geconcentreerd 

Chemische Analysemethoden zeer gedetailleerd is 
beschreven, wordt, nadat de gang van zaken met 
alle deelnemers is besproken, door 8 è 10 laborato¬ 
ria toegepast. In ieder laboratorium wordt het a.s. 
referentiepreparaat viermaal op verschillende da¬ 
gen in twee- of drievoud geanalyseeerd. De beno¬ 
digde apparatuur, zoals balansen, pH-mctcrs en 
spectrofotometers, worden door de deelnemende 
laboratoria geijkt met behulp van door KCH 
geleverde hulpmiddelen; de benodigde chemicaliën 
worden door genoemd laboratorium centraal inge¬ 
kocht, gecontroleerd en gedistribueerd. 

De uitslagen worden door KCH verwerkt en 
aan een statistische analyse onderworpen, waarna 
de resultaten met alle deelnemers worden bespro¬ 
ken. De uiteindelijke gecertificeerde waarden wor¬ 
den, op voorstel van KCH, in gezamenlijk overleg 
vastgesteld. Alle details van de bereiding, van het 
homogenitcits- en stabiliteitsonderzoek en van de 
certificatie worden openbaar gemaakt. 

Aan de certificering van de laatste partijen 
paardescrum werd door bijna 50 laboratoria van 
ziekenhuizen en apotheken deelgenomen. 

Uking van apparatuur 

Het reeds eerder genoemde Hemiglobine Referen-
ticpreparaat bleek niet allen uitstekend geschikt te 
zijn voor de standaardisatie van de bepaling van de 
hemoglobincconccntralie, maar tevens voor het 
ijken van de absorpticschaal van (spectro)foto-
meters. Later ontstond grote behoefte aan het 
meten van de temperatuur van reacticcuvetten 
van fotometers, gebruikt voor het meten van en-
zymactivitcitcn. Voor dit doel werd een in principe 
bekende methode, berustend op het gebruik van 
thermochrome crcsolrood-oplossingen, verder uit¬ 
gewerkt en werden de Jaarvoor benodigde oplos¬ 
singen bereid en geijkt. 

Voortbouwend op dit werk werd een serie 
materialen ontwikkeld voor het meten van de ju>.-
hcid en de lincaritcit van de absorbticschaal, (ie 
juistheid van de golflengtcschaal en de aan- of 
afwezigheid van strooilicht. Met deze set kan door 
KCH-medcwerkers, op verzoek van laboratoria, 
apparatuur ter plaatse worden onderzocht maar 
als alternatief kunnen laboratoria zelf de nodige 
ijkingen verrichten. 

• "Mctal-on-quartz" optische filters 
* Hoimium pcrchloraat-oplossingcn 

(golflengte) 
• Natriumbromidc-oplossingcn (strooilicht) 

* : produkt in ontwikkeling 

Bijzondere punten 

Hoewel niemand twijfcid aan het nut van het ge¬ 
bruik van rcfcrcnticprcjiaratcn en het deelnemen 
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aan regionale, landelijke of internationale vergelij¬ 
kende onderzoeken, bestaan verschillen van me¬ 
ning over allerlei facetten hiervan. 

De aard van de materialen 
Referentiematerialen dienen in alle testsystemen 
een gedrag te vertonen dat identiek is aan dat van 
verse - meestal humane - patiëntenmonsters. Dit 
is, alleen al in verband met de stabiliteitscisen, ze¬ 
ker bij hematologische preparaten, vaak niet te ver¬ 
wezenlijken. Men moet dus in het algemeen zijn 
toevlucht nemen tot preparaten die op een of 
andere wijze zijn gestabiliseerd, bijvoorbeeld door 
fixatie van bloedcellen of vriesdrogen van sera. 
Het gedrag van deze gestabiliseerde materialen 
kan belangrijk afwijken van dat van verse patiën¬ 
tenmonsters, maar zij kunnen in de praktijk toch 
goed bruikbaar zijn. 

Een minstens zo belangrijk punt betreft de 
herkomst van het basismateriaal. Helaas is het zo, 
dat de resultaten van veel analyses beïnvloed wor¬ 
den door de "matrix", dat is het geheel van alle 
bestanddelen die niet gecertificeerd worden maar 
wel in het preparaat aanwezig zijn. In dit verband 
is het soms essentieel dat materiaal van menselijke 
herkomst wordt gebruikt, zodat de verschillen met 
de van de patiënten afkomstige monsters zo gering 
mogelijk worden gehouden. Dit kan problemen 
opleveren van ethische en praktische aard. Waar 
geen alternatief ter beschikking stond werd of wer¬ 
den door KCH steeds menselijk bloed, serum of 
organen gebruikt; indien mogelijk werd dierlijk ma¬ 
teriaal genomen. 

Voor het verkrijgen van menselijk bloed of 
serum werd herhaaldelijk de medewerking verkre¬ 
gen van bloedbanken of van het Centraal Laborato¬ 
rium voor de Blocdlransfusiedicnst. Wegens de 
mogelijkheid van het overbrengen van besmet¬ 
telijke ziekten, zoals hepatitis B of AIDS, was het 
noodzakelijk om alle individuele flessen bloed te 
onderzoeken en alleen de negatieve verder te ge¬ 
bruiken. 

De vaststelling van de concentraties 
Voor alle RFV(M)-rcfcrcnticmatcrialen zijn de con¬ 
centraties van de relevante componenten steeds 
vastgesteld onder gebruikmaking van de best be¬ 
schikbare methoden in tegenstelling tot wat ooor 
sommige producenten van referentie- of controle-
materialen wordt toegepast. Vaak woidt alleen al 
om financiële rcdcr.cn aan deze produktcn een 
waarde toegekend die het resultaat is van analyses 
die hebben plaatsgevonden in het kader van cen 
enquête of rondzending. In c c dergelijk geval past 
ieder laboratorium zijn eigen methode toe, waarbij 

het eindrcsultaaat (de "consensus") afhankelijk is 
van de (onkuisheid van deze methoden en van de 
aantallen laboratoria, die de verschillende metho¬ 
den toepassen. Soms wordt per gebruikte analyse¬ 
methode een consensuswaarde opgegeven. In de 
praktijk blijken namelijk verschillende methoden 
systematisch van elkaar afwijkende resultaten op 
te leveren en er is geen theoretische grond om aan 
te nemen dat de hoge en lage resultaten elkaar 
compenseren, waardoor het gemiddelde precies de 
juiste waarde zou weergeven. 

Nog ernstiger is het wanneer de consensus-
waarden worden verheven tot toegekende of 
gecertificeerde waarden en dan voor de calibratie 
van (nieuwe) methoden worden gebruikt. Een vol¬ 
gende enquête met een nieuw preparaat woidt 
dan uitgevoerd met op deze manier gecalibrcerdc 
methoden en de nieuwe consensuswaarde wordt 
weer op dezelfde wijze verkregen. Op deze manier 
kan steeds verder worden afgedwaald van de 
werkelijke concentraties en in ieder geval neemt 
de herleidbaarheid af. 

De beoordeling van resultaten van enquêtes 
dient o.i. plaats te vinden, op grond van de vergelijk¬ 
ing van de waarden die de deelnemers hebben ge¬ 
rapporteerd met de gecertificeerde waarden, die 
verkregen zijn met dcfin 'icve- of referentiemetho¬ 
den, tocgepas' in gekwa'.üV- TVC 'aboratoria. 

Opgemerkt moet wo\ ' , dat de in de praktijk 
vastgestelde consensuswaaiutn, indien zij worden 
vergeleken met "echte" gecertificeerde uitslagen, 
daarvan vaak slechts in geringe mate afwijken; 
soms komen echter grote onderlinge verschillen 
voor. 

Taken en verantwoordelijkheden 
De vroegste ontwikkelingen in de vakgebieden kli¬ 
nische chemie en hcmatologie vonden geheel 
plaats door de inspanningen van individuele onder¬ 
zoekers, zoals artsen en chemici, met steun van 
hun beroepsorganisaties. Enige tijd later begon in 
ons land ook de overheid belangstelling te tonen. 
Van Kampen schrijft daarover in 1971 (3): 
Gedurende lange tijd was de samenwerking met 
het RIV het enige wcarbij van overheidszijde de 
betekenis werd erkend van de ontwikkeling der 
klinische chemie". Later werden enkele universi-
taiic leerstoelen Klinische Chemie respectievelijk 
Chemische Pathologie gesticht, maar de partici¬ 
patie door de Geneeskundige Hoofdinspectie 
(GHI) bleef uiterst bc; erkt. 

Geleidelijk begonnen fabrikanten van appa¬ 
ratuur, hulpmiddelen en reagenlia ("kits") een 
belangrijkere plaats in te r>cmcn en men kan 
gerust stellen dat de research, uitgevoerd binnen 
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een aantal, meestal internationaal opererende, fir¬ 
ma's een uiterst belangrijke factor is geworden bij 
de steeds verder gaande verbetering van de 
kwaliteit van het klinische laboratoriumonderzoek. 
Deze fabrikanten verschaffen het laboratorium de 
laatste jaren vaak een geïntegreerd systeem 
("black box") van alle componenten die voor de 
uitvoering en controle van de analyses nodig zijn 
en er bestaat een tendens om daar steeds meer op 
te gaan vertrouwen. 

Hierdoor wordt het voor de laboratoriumhoof¬ 
den die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, 
steeds moeilijker een onafhankelijke controle op 
het adequaat functioneren van het hen ter 
beschikking staande analytisch arsenaal uit te oefe¬ 
nen. Een onafhankelijk controlesysteem, waarvoor 
de beroepsorganisaties de primaire verantwoorde¬ 
lijkheid dragen, maar dat door de overheid - als be¬ 
schermer van het belang van de patiënt/con¬ 
sument - wordt getoetst, is daarom noodzakelijk. 
Ook dr industrieën hebben belang bij een 
onafhankelijk systeem, al was het alleen maar uit 
concurrentie-overwegingen. De samenwerking tus-

Figuur 1 

Resultaten van landelijke enquêtes voor natrium 
in serum. Elk hokje komt overeen met één uitslag. 

cv. 1960 = 43%, cv. 1987 = 12%. 
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sen de nedcrlandse ziekenhuislaboratoria en net 
R1V(M) heeft in dit opzicht 30 jazu lang goed 
gefunctioneerd. 

De huidige stand van zaken 

In de afgelopen 30 jaar is de kwaliteit van het labo¬ 
ratoriumonderzoek zeer sterk verbeterd. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit een vergelijking van de resultaten 
voor natrium in enquêtes, uitgevoerd in 1960 en 
1987 (figuur 1). De spreiding is sterk verminderd: 
de variaticcoeffuiënten daalden in dit voorbeeld 
van 4,3% tot 1,2%. Een poging tot verdere verbe¬ 
tering lijkt niet zinvol te zijn, gezien de fysiologi¬ 
sche schommelingen die zich van uur tot uur en 
van dag tot dag in de patiënt voordoen. Een 
overeenkomstige verbetering heeft zich voorge¬ 
daan voor een groot aantal bestanddelen, maar de 
situatie is niet in alle gevallen zo gunstig. De sprei¬ 
ding bijv. in de resultaten van de "high density 
lipoprotein" (HDL) cholcstcrolconccntratics waar¬ 
van de meting van groot belang is voor de schat¬ 
ting van het risico van het verkrijgen van 
atherosclerotische aandoeningen, is nog zeer groot 
(cv. 20,6%, figuur 2). De stichting KCA en 
KCH/RIVM houden zich intensief met deze pro¬ 
blematiek bezig. De problemen bij de bepalingen 

Figuur 2 

Resultaten van landelijke enquête voor HDL-
cholesterol in serum, ontleend aan de SKZL 1987. 

Elk hokje komt overeen met één uitslag. 
cv. = 20,6%. 
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Figuur 3 

Resultaten van landelijke enquête voor amylase in 
serum, ontleend aan de SK7L 1987. Elk ho^' 

komt overeen net één uitslag. 
cv. - 55% 
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van bijv. steroïdhormoncn zijn van dezelfde orde 
van grootte. Een nog veel grotere spreiding doet 
zich voor bij enkele cn/.ymbepalingcn, bijv. amy¬ 
lase (cv. 55%, figuur 3) en ciwilhormoncn, zoals 
LH.TSHcnFSH. 

In al deze gevallen wordt de klinische diagnos¬ 
tiek ernstig gehinderd door het niet gestandaardi¬ 
seerd zijn van de methoden en het ontbreken van 
goede referentiematerialen. 

Slot 

Nu in principe besloten is dat de bestaande kli-
nisch-chcmischc en hcmatologischc rcfcrcntictaak 
in zijn huidige vorm door het RIVM zal worden 
beëindigd treedt een nieuwe situatie in. Er wordt 
nu overleg gevoerd door verscheidene belang¬ 
hebbende groeperingen over een mogelijke voort¬ 

zetting van de activiteiten, waarbij vooral de be¬ 
roepsorganisaties, maar ook anderen (overheid, 
industrie, ziektekostenverzekeraars etc.) een rol 
zouten kunnen spelen. 

Gedacht kan worden aan het opzetten van 
een Nationaal Referentie Systeem, zoals reeds 
functioneert in de Verenigde Staten en dat geheel 
in overeenstemming zou zijn met de aanbeveling¬ 
en, gedaan in het rapport "Bereidheid tot Verander¬ 
ing" van de Commissie onder voorzitterschap van 
de heer Dekker. 

Het belang voor de ziektekostenverzekeraars 
hangt samen met de overweging dat zij in de 
toekomst alleen het laboratoriumonderzoek dat aan 
bepaalde kwaliteitseisen voldoet zullen willen blij¬ 
ven honoreren. Via participatie in een NRS kunnen 
zij direct invloed op de handhaving cq. verbetering 
van de kwaliteit hebben. Invoering van analysesys¬ 
temen buiten de laboratoria (bed-side testing, con¬ 
tinue in vivo monitoring), waarbij niet altijd speci¬ 
fiek opgeleid personeel met de uitvoering van de 
analyses wordt belast, kan een waardevolle diag¬ 
nostische aanwinst betekenen maar vraagt ook om 
extra kwaliteitszorg. Een recente ontsporing van 
dit soort onderzoek is onlangs beschreven (4). 

In de tussentijd gaat het RIVM door met de 
verkoop van de aanwezige produktcn, waarvan in 
het algemeen een voorraad voldoende voor tenmin¬ 
ste twee jaar aanwezig is. 
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Toepassing van embryocarcinomacellen in het onderzoek naar 
werkingsmechanismen van teratogene stoffen 

A.H.PIERSMA, P.W.J.PETERS 

Inleiding 

Direct teralogene stoffen verstoren de prenatale 
ontwikkeling in doseringen waarbij meestal geen 
matcrnale toxiciteit optreedt. De gevoeligheid voor 
een teratogene stof hangt af van de fase van de 
ontwikkeling en van de specifieke eigenschappen 
van de stof. 

Voor het vaststellen van eventuele teratogene 
effecten van stoffen waaraan mens en milieu bloot¬ 
staan wordt wereldwijd gebruik gemaakt van in 
vivo dierexperimenten. Deze veelal door wetgeving 
opgelegde testen sporen weliswaar teratogene 
effecten op maar verschaffen in het algemeen 
geen inzicht in de mechanismen die ten grondslag 
liggen aan het ontstaan van afwijkingen onder 
invloed van teratogene stoffen. Kennis van deze 
mechanismen is van groot belang om een zorg¬ 
vuldige risico-evaluatie te kunnen maken. Wanneer 
het aangrijpingspunt van een teratogene stof bek¬ 
end is, kan de gevoelige periode en daarmee het 
risico van blootstelling in een bepaalde fase van de 
embryogence nauwkeuriger geschat worden. 
Voorts wordt het mogelijk om potentiële teratogeni-
teit van nieuwe stoffen te voorspellen en specifiek 
ie toetsen; om analogen van farmaka t "nf vci en 
die wel het beoogde therapeutisch effect hcbbci. 
maar niet teratogcen zijn; en om dr A gericht ingrij¬ 
pen effecten van blootstelling ann cratogenen te 
reduceren. 

Door toepassing van de in vii c*ibr\, 
Awcck kan de pathogenese van JV-kixgjn opge¬ 
helderd worden. Voor de analyse van wetK-
ingsrncchanismen van teratogene sloffen worden 
in toenemende mate in vmo systemen toegepast 
waarin deelprocessen van de embryonale ontwik¬ 
keling onder geconiroleerde omstandigheden bestu¬ 
deerd kunnen worden. Daarbij wenden processen 
als proliferatie, migratie en differentiatie van afzon¬ 
derlijke ccltypcs geanalyseerd. Embryocarcinoma¬ 
cellen (EC) lenen zich met name voor het in vitro 
nabootsen van embryonale differentiatieprocessen 
en, daarmee, voor het analyseren van de effecten 
van teratogene stoffen op die processen. 

Embryo-carcinomacellen 

Een aantal belangrijke ontwikkelingsprocessen kan 
in vitro nagebootst worden met EC-cellijnen van 
muizen of van menselijke oorsprong (1). EC-ccllen 
zijn de stamcellen van teratocarciionata, tumoren 
van kiemcel-oorsprong die spontaan maar ook na 
ectopische tiansplantatic van blastocystcn kunnen 
ontstaan (figuur 1). Deze tumoren kunnen naast de 
ongedifferentieerde pluripotente EC-cellen vele ge¬ 
differentieerde weefsels bevatten. Via in vitro 
kweek kan een EC-ccllijn uit een tcratocarcinoom 
geselecteerd worden. EC-ccllen kunnen bij implan¬ 
tatie in een blastocyst in principe participeren in de 
normale cmbryogencse. 

In vitro kunnen EC-cellcn onder gedefinieer¬ 
de kweckomstandighcden aangezet worden tot de 
vorming van differentiaticprodukten van elk van de 
drie kiemlagcn van het embryo: endoderm, ecto¬ 
derm en mesoderm. Differentiatie van EC-ccllen is 
afhankelijk van de gebruikte EC-cel!ijn, de aard en 
concentratie van een eventuele inducer en van de 
wijze van kweken (als monolaag of in suspensie). 
Differentiatie-inductie kan nagebootst worden met 
specifieke hormonen, cxtraccllulairc n atrices of co-
culturcs van verschillende ccltypcs. Vjorts zijn EC-
'dlen in staat to' weefsel-organisatie analoog aan 
de or^ ;.isatie van het zoogdier-embryo. 

Figuur 1 

Relatie tussen embryof'enese en differentiatie van 
embryocarcinoma-cellen 
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Differentiatie gaat gepaard met verlies van 
EC-cel-specifieke eigenschappen en met het ver¬ 
krijgen van differentiatie-kenmerken die deels 
weefselspecifiek zijn. Deze eigenschappen worden 
gebruikt om het differentiatieproces te volgen met 
behulp van biochemische en immunologische bepa¬ 
lingsmethoden. 

EC-ccllcn leveren niet alleen modclsystcmen 
voor onderzoek naar celdifferentiatie per se, maar 
ook voor het bestuderen van cel-interacties in de 
embryogenese. Proliferatie en differentiatie van 
EC-cellen kunnen gereguleerd worden door co-cul-
ture met gedifferentieerde cellijncn (2, 3). Cel-inter¬ 
acties in dergelijke co-culturcs representeren regu¬ 
latie-mechanismen tussen contact-makende weef¬ 
sels in de embryogenese. 

Modellen voor embryonale differentiatie 

Het oudste en meest bestudeerde EC-modclsys-
teem is de in vitre en-idcrm-differcntiatic van F9-
EC-cclIen (4, figuur 2). Wanneer aan een mono-
laag van deze cellen retinolzuur (RA) wordt 
toegevoegd, treedt differentiatie op naar parietaal 
endoderm, getuige de synthese van bas^almcm-
braancomponcnicn als collageen IV en lamininc, 
a' mede de sccrctic van een specifieke vorm van 
plasminogccn-activator. 

In suspensie vormen F9-ccllcn aggregaten 
waarvan de buitenste cc Haag onder invloed van 
RA tot visccraal endoderm differentieert, hetgeen 
onder meer blijkt uit de ultrastructuur en de pro-
duktie van a-foetoprotcine. Na enten van deze ge¬ 
differentieerde aggregaten op fibronectine vindt uit¬ 
groei van parietaal endoderm plaats, naar analogie 
van de embryonale ontwikkeling waarbij parietaal 
endoderm ontstaat op het fibronectine-rijke grens¬ 
gebied tussen embryonaal ectoderm (vgl. EC-

cellen) en visceraal endoderm. Dit model maakt 
het mogelijk om de invloed van teratogene stoffen 
op de vorming van endoderm in een gedefinieerd 
systeem te bestuderen. 

Het pluripotente karakter van EC-ccllcn 
wordt geïllustreerd door de differentiatie van de 
P19-EC-cellijn, die in vitro derivaten van elk van 
de drie kicmlagcn kan vormen (5, figuur 3). In 
monolaag ontstaan onder invloed van RA endo¬ 
derm en mesoderm (fibroblastcn), en na aggre¬ 
gatie in aanwezigheid van RA groeien na enten op 
een substraat neuronen uit. Bij aggregatie in aan¬ 
wezigheid van DMSO vormen P19-cellcn een 
buitenlaag van cndodcrma'.e cellen. Wanneer deze 
aggregaten op een substraat uitgroeien ontstaan 
onder meer mcsoderm-afgclcidc kloppendc-hart-
spicrcellen en skelctspicrcellen. Ook wanneer P19-
ccllcn geënt worden op een monolaag van visce¬ 
raal endoderm-cellen treedt mcsodcrmale differen¬ 
tiatie op. Dit model is analoog aan de embryonale 
situatie waarbij uit embryonaal ectoderm (vgl. EC-
ccllcn) mesoderm gevormd wordt in een gebied 
dat grenst aan het visceraal endoderm. Dit sys¬ 
teem lijkt geschikt om werkingsmechanismen te 
analyseren van teratogene stoffen die interfereren 
met mcsodcrmale differentiatie. 

Teratogene stoffen 

Van verscheidene sotffen die in vitro teratogeen 
zijn is bekend dat ze de differentiatie van EC-
ccllcn in vitro kunnen moduleren; in dit opzicht is 
rctinolzuur de best bestudeerde stof (4, 5, 6). 
Andere stoffen zijn b.v. DMSO (5), dc.xa!"ethason 
en 5-aza-cytidinc (7). Deze gegevens illustreren de 
gevoeligheid van E<" <.<•{ differentiatie voor terato¬ 
gene stoffen en or'ir.s*'jicn de keuze voor toe¬ 
passing van EC-c ^..v.cmcn voor teratogenitcits-

Figuur 2 

In vitro differentiatie van F9 EC-cellen 
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Figuur 3 

In vitro differentiatie van P19 EC-cellen 
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onderzoek. De werking van tcratogenc stoffen 
berust waarschijnlijk op interactie met specifieke 
regulatoire processen in de embryonale onfvikke-
Iing. In vitro EC-ccl-modelsystemen maken studie 
van geïsoleerde deelprocessen van de embryoge-
ncsc mogelijk. De werkingsmechanismen van tera-
togene stoffen kunnen in deze gedefinieerde syste¬ 
men op cellulair en moleculair niveau bestudeerd 
worden. 

Epiloog 

De klassieke in vivo teratogenitcitstestcn geven 
een algemeen inzicht in de afwijkingen die uitein¬ 
delijk resulteren na blootstelling aan teratogene 
stoffen. Met behulp van de ratte-cmbryokweck, 
die in ons laboratorium wordt toegepast, wordt een 
meer gedetailleerd beeld verkregen van de patho-
genese van afwijkingen op orgaan- en weefsel¬ 
niveau. De introductie van in vitro modellen voor 
embryoT'le o 'wikkclingsproccssen geeft ons de 
mogelijkheid om op cellulair niveau de aangrij¬ 
pingspunten en werkingsmcchanisn.?n van terato¬ 
gene stoffen te bestuderen. Door combinatie van 
deze drie benaderingswijzen kan een meer com-
plee'. beeld verkregen worden van het tcratogeni-
teitsprofiel van tcratogenc stoffen. 
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Gedrag van aquatische ecosystemen onder stress, een verkenning in het 
kader van het onderzoeksproject "Ecologisch Herstel Rijn". 

W.ADMIRAAL, E.D.DE RUYTER VAN STEVENINCK, H.A.M.DE KRUIJF 

Inleiding 

Calamiteiten met giftige stoffen, zoals bijv. de lo¬ 
zing van chemicaliën in de Rijn na een brand bij 
het bedrijf Sandoz te Basel (november 1986), vesti¬ 
gen sterk de aandacht op de aantasting van ons 
milic1'. Toch zijn het vaak minder acute gebeur¬ 
tenissen die op lange termijn het milieu veranderen 
en ontwrichten. We kunnen stellen dat beide types 
van belasting, de acute en de geleidelijke, stress 
teweegbrengen in het ingewikkelde stelsel van 
organismen en hun fysisch-chcmisch milieu dat v e 
meestal aanduiden met ecosysteem. 

In het verleden is sterk de nadruk gelegd op 
probleemanalyses die stofgericht waren. Simpel 
gesteld: lozing van chemicaliën leidt tot toxische 
effecten en fosfaattocvoer leidt tot algenbloei. 
Deze benadering is minder toepasbaar bij samen¬ 
gestelde en diffuse belastingen. Daarom is het gun¬ 
stig dat recente ontwikkelingen in met name de 
aquatische ecologie het mogelijk maken om ge¬ 
compliceerde en grootschalige probleemanalyses 
uit te voeren met een ccosystccr.i-gcrichte vraag¬ 
stelling. Dergelijke ecosysteem-georiënteerde ana¬ 
lyses vinden reeds toepassing, bijv. bij de proce¬ 
dure voor impact assessment in Canada (1). 

Ook in Nederland zijn al enkele voorbeelden 
van ecosysteem-studies beschikbaar die hieronder 
zeer kort ter sprake komen. Daarbij stellen wc ons 
de vraag op welke wijze zo'n systeembenadering 
ingezet kan worden ten behoeve van beleids¬ 
gericht orderzock aan het "ecosysteem" Rijn, dat 
immers sterk aan stress onderhevig is. 

Ecologisch herstel Rijn 

Naar aanleiding van de brand bij Sandoz is een 
"Rijn Actie Plan" (2) opgesteld, dat in oktober 
1987 geratificeerd is door de achtste ministerscon¬ 
ferentie van de Rijnoevcrstatcn. In dit plan zijn 
afspraken gemaakt om te komen tot een verdert 
reductie van giftige effluenten. Bovendien is een 
globale ecologische doelstelling geformuleerd: in 
het jaar 2(K)0 moeten "hogere" levensvormen, 
zoals de zalm, weer gedijen. De motivering achter 
deze doelstelling is ingegeven door de opvatting 
dat een goed functionerende levensgemeenschap 

in de Rijn de beste garantie is voor een on-
bedreigde drinkwatervoorziening en voor een 
ongestoorde en produktievc visserij; tevens wor¬ 
den problemen met giftig slib voorkomen. 

Het RIVM heeft in samenwerking met Rijks¬ 
waterstaat (DBW/RIZA) en het Rijksinstituut voor 
Visserijonderzoek (RIVO) een onderzoeksprogram¬ 
ma opgesteld ter ondersteuning van het "Rijn 
Actie Plan". Dit onderzoeksprogramma "Ecolo¬ 
gisch Herste! Rijn" (3) stoelt op de gedachte dat 
een ecosysteem-gerichte benadering van de Rijn-
problematiek noodzakelijk is, aangezien wc hier te 
maken hebben met een veelheid aan invloeden, 
zoals belasting met toxische stoffen en nutriënten 
effecten van kanalisaties, sluizen, etc. 

Parallel aan het opstellen van dit plan werd 
een verkenning uitgevoerd van bestaande theo¬ 
rieën over "ecosysteem-stress" en werd een analy¬ 
se gemaakt van effect-gericht ecosysteem-onder¬ 
zoek in de ncdcrlandsc wateren (fit,. 1). Deze actie 
wordt elders volledig gerapporteerd (4). 

Effecten op ecosysteemniveau 

Er zijn vele methoden om effecten van verstoring 
op biologische gemeenschappen te registreren. 
Een veel gebruikte methode is het registreren van 
de verschuiving in soortsamenstelling en diversiteit 
van organismen; een voorbeeld wordt gegeven in 
fig. 2. Echter, deze directe benadering werpt op 
zich nog weinig licht op de keten van oorzaak en 
gevolg. Laten wc daarom eens naar twee theo¬ 
rieën over "ecosysteem-stress" kijken. 

De eerste theorie (7) beziet de respons van 
ecosystemen ten opzichte van de mate van versto¬ 
ring (stress) in termen van een functionele respons 
(b.v. transport van voedingsstoffen in de voedsel¬ 
keten). Hierbij wordt aangegeven dat verstoringen 
vaak een positieve invloed hebben bij lapc inten¬ 
siteit en een negatieve bij hoge intensiteit (lig. 3). 

De tweede theorie (8) gaat uil van de voor¬ 
stelling dat een ecosysteem een fijn afgestemd 
netwerk van relaties herbergt dat ongeveer functio¬ 
neert als een organisme, dat immers ook zijn 
interne milieu reguleert. Vanuit dit gezichtspunt 
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Figuur 1 

Kaartjes van Nederland, waarin de verspreiding 
van Rijnwater is aangegeven voor dt Noordzee (A) 
en voor de binnenwateren (B). %: percentage Rijn¬ 

water. C: plaatsen vaar ecosysteem-studies zijn 
uitgevoerd of in uitvoering zijn. 

Figuur 2 

Voorbeeld van de verschuivingen in ds soortsamen¬ 
stelling in levensgemeenschappen onder invloed 

van een puntvormige belasting. Ontleend aan een 
studie over de ecologische effecten van veenkolo¬ 
niaal afvalwater op het Eems-Dollard estuarium 

(5,6) 
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Hypothetische curve voor de respons van een 
ecosysteem op twee soorten verstoring (8) 
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kunnen er voor verstoorde ecosystemen op veler¬ 
lei manieren diagnoses gesteld worden, net zoals 
bij organismen onder stress. In tabel 1 zijn de crite¬ 
ria voor ecosysteemverstoringen volgens Rapport 
et al (8) gescoord op basis van ecosysteemstudies, 
die in vijf gebieden binnen Nederland uitgevoerd 
zijn (fig. 1). Hieruit blijkt dat de invloeden van de 
mens op deze ecosystemen meestal volgens meer 
dan één criterium detecteerbaar zijn. Overigens 
zouden we, als we in meer detail de gegevens 
zouden behandelen, in overeenstemming met fig. 3 
naast negatieve ook stimulerende effecten zien. 

Discussie en perspectieven 

Deze verkenning naar de H van "ecosysteem¬ 
stress" in aquatische ecosystemen in de Rijn-delta 
geeft slechts een uiterst beperkt kiee van de analy¬ 
semogelijkheden zelf. Tabel 1 mag reeds aandui¬ 
den dat de effecten zowel op erond van structurele 
kenmerken van ecosystemen (b.v. soort-samen¬ 
stelling) als op grond van functionele karakter¬ 
istieken (b.v. algen-produktie) vastgesteld kunnen 
worden. Echter: veranderingen '<n ecosystemen 
liggen juist opgesloten in dynamische interacties 
tussen organismen en hun (veranocrde) fysisch-
chemisch milieu. 

Niet voor niets omvatten de bovcnaange-
haaldc ecosysteem-studies, inclusief het nieuw ge¬ 

starte Rijn-onderzoek, dan ook een pakket van 
activiteiten, waarin, naast vcldgericht onderzoek, 
laboratorium-onderzoek aan processen en mathe¬ 
matisch model-cnderzoek vertegenwoordigd zijn. 
Het zal duidelijk zijn dat deze benadering de 
samenwerking van diverse specialisten vereist, 
niet alleen op biologisch terrein maar ook op che¬ 
misch en hydrogr.. Isch gebied. Een dergelijke 
samenwerking is niet voor ieder lokaal probleem te 
mobiliseren. Echter, het onderzocks-project 
"Ecologisch Herste1 Rijn" richt zich op een water¬ 
lichaam dat van eminent belang is voor Nederland 
en de Noordzee (zie fig. 1), waarbij bovendien de 
behccismaatrcgelen, te nemen binnen het "Rijn 
Actie Plan" van de Rijnoeverstatcn, vragen om 
diepgaande probleemanalyses en om een biolo¬ 
gisch waamemingssysteem waarmee de vooruit¬ 
gang van de Rijn-sanering gevolgd kan worden. 

Literatuur 

1. Beanlands GE, Duinkcr PN. An ecological 
framework for environmental impact assess¬ 
ment in Canada. Institute for Resource and 
Environmental Studies. Dalhousic University 
and Federal Environmental Assessment 
Review Office 1983; ISBN 0-7703-0460-5 
(1983). 

Samenvatting van de waarnemingen 

ecosysteem 

1. Ecms-Dollard estuarium 
2. Marsdiep gctijdcngcbied 
3. Grcvclingcnmccr 
4. Loosdrcchisc plassen 
5. Rijn 

+: duidt op stress 
-: duid' niet op stress 

a: maar af en toe monocultures van flagellalcn 
b: nieuwe successie in gang gezet 

Tabel I 

i 15 aquatische systemen volgens Rapport et al. (8) 

criteria 

nutriënt- algen-
cyclus produktic 

± l 

diver- retro- grootte 
siteit gressic van orga¬ 

nismen 

a 

280 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

2. IKSR. Aktionsprogramm "Rhein". Inter-
nazionalc Kommission zum Schutze des Rheins 
gegcn Verunreinigung, Strassburg, 1987. 

3. Anonymous. Ecological rehabilitation of the riv¬ 
er Rhine, a proposal for a Netherlands re¬ 
search programme. Publikaties en rapporten 
van het project "Ecologisch Herstel Rijn". 1988-
1. 

4. Admiraal W, Ruyter van Stcveninck ED de, 
Kruijf HAM de. Environmental stress in five 
aquatic ecosystems in the floodplain of the riv¬ 
er Rhine. Manuscript. 

5. Admiraal W, Peletier H, Brouwer T. The sea¬ 
sonal succession patterns of diatom species on 
an intertidal mudflat: an experimental analysis. 
Oikos 1982; 42:30-40. 

6. Bouwman LA, Romeijn K, Admiraal W. On the 
ecology of meiofauna in an organically polluted 
estuarinc mudflat. Estuarine Coastal and Shelf 
Science 1984; 19:633-53. 

7. Odum EP, Finn JT, Franz EH. Perturbation the¬ 
ory and the subsidy-stress gradient. Bioscience 
1979; 29:349-52. 

8. Rapport DJ, Regier HA, Hutchinson TC. 
Ecosystem behaviour under stress. The Ameri¬ 
can Naturalist 1985; 125:617-40. 

• 

281 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

Aspecten van de toxicologische risico-evaluatie van gechloreerde 
dibenzodioxinen en -furanen 

R.M.C.THEELEN, C.A.v.d.HEIJDEN 

Inleiding 

Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat het 
milieu verontreinigd is met gechloreerde dibenzo¬ 
dioxinen en -furanen. Bij industriële bereiding van 
chloorphenoicn worden onvermijdelijk dioxinen en 
furanen als bijprodukt gevormd. Trichloorphcnol 
werd tot het eind van de jaren zeventig als herbi¬ 
cide gebruikt en pcntachloorphcnol vindt toepas¬ 
sing als houtconscrvingsmiddcl, zodat langs deze 
weg dioxinen en furanen in het miiicu zijn geraakt. 
Bovendien zijn dumpplaatscn van industrieel afval 
met dioxine verontreinigd, zoals bleek in 1980 in de 
Volgermccrpolder. Bij accidentele verbranding van 
PCB's of chloorphenoicn, zoals bij een uit de hand 
gelopen industrieel proces in Scvcso in 1976, zijn 
grote hoeveelheden gechloreerde dioxinen en fura¬ 
nen ontstaan. Datzelfde geldt voor verbranding van 
huishoudelijk afval in vuilverbrandingsinstallaties. 
Hierbij worden dioxinen en furanen in de vliegas 
gevormd en met de rookgassen over het milieu ver¬ 
spreid. Een laatste bron van dioxincverontreiniging 
is het wegverkeer, waarbij deze gechloreerde kool¬ 
waterstoffen gevormd worden bij de verbranding 
van olicproduktcn in de motoren van auto's (1). 

De gechloreerde dioxinen en furanen verte¬ 
genwoordigen een groic groep verwante verbin¬ 
dingen, die verschillen in het aantal chlooratomcn 
en de substiUilicplaats van dat chloor aan het mole¬ 
cuul (fig. 1). Er bestaan 75 mogelijke dioxinen en 
135 furanen. De fysische eigenschappen van deze 
210 congcncrcn verschillen: zo is de mate van 
watcroplosbaarhcid afhankelijk van het aantal 
chlooralomcn. Hoog gechloreerde congcncrcn zijn 
zeer persistent, terwijl congcncrcn met minder dan 
vier chlooratomcn foiolytisch afgebroken worden 
(2), zodat in het milieu hoofdzakelijk tctrachloor-
tot octachloordioxincn en -furanen worden aange¬ 
troffen. Deze zullen zich wegens hun hoge mate 
van lipofilitcil niet via het waterig milieu versprei¬ 
den, maar sterk ;hsorbcrcn aan de bovenlaag van 
het sediment. Opname vanuit het sediment via 
plantaardig materiaal is te verwaarlozen. Mogelij¬ 
ke humane belasting met dioxinen en furanen uil 
hel milieu zal daarom voornamelijk plaalsvindcn 
door opname van vocdingsproduktcn van dierlijke 
oorsprong, die geconlamineert! zijn door opname 
van sediment. 

Accumulatie in humaan vetweefsel 

De samenstelling van het mengsel dioxinen en fura¬ 
nen, dat in humaan weefsel aanwezig is, zal af¬ 
hangen van de concentratie van congencren in 
gecontamineerde voedingsproduktcn en de farma-
cokinctische eigenschappen van die specifieke con¬ 
gencren. De biobeschikbaarheid en de mate van 
metabolisme van de congencren verschillen, zodat 
bij chronische belasting met een mengsel dioxinen 
en furanen vanuit het milieu de samenstelling van 
het mengsel in het humane weefsel zeer verschil¬ 
lend zal zijn van het milieu-mengsel. 

Figuur 1 

Chemische structuur van gechloreerde dibenzo-p-
dioxinen en dibenzo-furanen 

DiHcnzo-p-dioxincn 

Dibcnzofurancn 
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Vanwege de lipofiliteit van de hoger gechlo¬ 
reerde congeneren worden deze vooral aangetrof¬ 
fen in vetweefsel en in de vetfractie van moeder¬ 
melk. Bij analyses van het humane vet worden in 
het algemeen slechts 17 congeneren gevonden. De 
samenstelling van het mengsel in humaan vet is 
sterk afwijkend van de milieu-monsters. Er vindt 
dus vanuit het milieu een selectieve filtering plaats 
door het organisme, waarbij van de 210 mogelijke 
congeneren er slechts 17 accumuleren. Het mecha¬ 
nisme achter deze selectieve accumulatie is nog 
niet bekend; men denkt aan specifieke binding a&.i 
transportciwittcn of receptoren, dan wel remming 
van mogelijke metabole processen (3). We! is dui¬ 
delijk dat deze 17 congeneren iets gemeen heben: 
ze zijn allen tenminste gechloreerd op de 2-, 3-, 7-
en 8-positic van het molecuul. Deze zgn. lateraal 
gesubstitueerde congeneren zijn dus bepalend voor 
de risico-evaluatie van het voorkomen van dioxi¬ 
nen en furanen, zodat de WHO opmerkt dat toxico¬ 
logisch onderzoek voor d: risico-evaluatie van 
moedermelk zich kan beperkten tot deze 17 con¬ 
generen (4). Zuivere congeneren zijn echter moei¬ 
lijk te synthetiseren, zodat in de praktijk toxicologi¬ 
sche gegevens schaars zijn. Gegevens ove.' combi¬ 
naties van congeneren zijn er nauwellijks; de 
risico-evaluatie kan daarom op dit moment alleen 
maar plaatsvinden met gegevens van enige indi¬ 
viduele congeneren. 

Het TEF'-principe 

Het probleem bij de risico-schatting is dat wc te 
maken hebben met mengsels en dal er enkel gege¬ 
vens zijn van individuele dioxinen en furanen. Om 
dit op te lossen is gekozen vooi het principe van de 
zgn. toxicologisch-cquivaientic-factnrcn (TEF's). 
H'crbij wordt de toxiciteit van individuele con¬ 
generen gerelateerd aan de toxiciteit vjn de meest 
toxische congcnccr: het 2,3,7,8-tctiachloordibcnzo-
dioxinc (TCDD) (5). Men gaat uit van twee voor¬ 
onderstellingen. De eerste is dat de congeneren ef¬ 
fecten vertonen, identiek aan effecten van TCDD, 
alleen bij verschillende concentraties. De verhou¬ 
ding tussen de dosis congcnccr versus TCDD, 
welke identieke effecten in dezelfde mate oproept, 
levert een TEF-waardc van dat congcnccr. De 
tweede vooronderstelling is dal de toxiciteit van 
een mengsel de som is van de toxiciteit van de indi¬ 
viduele componenten. Wc kunnen dan de toxiciteit 
van een heel mengsel uitdrukken in een totaal -
equivalent. Hiervoor wordt de absolute hoeveel¬ 
heid per congcer vermenigvuldigd met zijn TEF-
waardc en worden alle produklcn gesommeerd. 

Het eindgcial drukt de toxiciteit van een mengsel 
uit in e^n absolute hoeveelheid TCDD, alsof het 
monster enkel TCDD bevat. Een risico-evaluatie 
van dat monster kan dan plaatsvinden met de be¬ 
kende gegevens van TCDD. 

Problemen 

In de praktijk zijn er enige kanttekeningen te plaat¬ 
sen bij het gebruik van het TEF-principe. Deze 
hebben te maken met de vooronderstellingen 
waarop het principe stoelt. De grootte van de TEF-
waarden wordt bepaald door experimentele gege¬ 
vens. Voor de meeste congeneren zijn deze zeer 
beperkt. Verschillende interpretaties van de gege¬ 
vens resulteren in verschillende TEF-waarden, af¬ 
hankelijk van de onderzoekers. In de praktijk cir¬ 
culeren er dus verscheidene series TEF-waardcn, 
zodat het totaal-equivalent sterk afhankelijk zal zijn 
van de gekozen serie. Internationale harmonisatie 
van te gebruiken TEF-waarden wordt daarom 
dringend aanbevolen (6). Om die reden heeft het 
RIVM, in samenwerking met het NATO CCMS 
"dioxin information exchange" project, in 1987 
besloten een nieuwe serie internationale TEF-
waarucn voor te stellen. Dit voorstel zou dan door 
aiie leden als beleidsinstrument gebruikt moeten 
worden ter beoordeling van de mogelijke risico's 
van dioxinen en furanen voor de volksgezondheid. 
Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe reeks 
TEF's was de wetenschap dat slechts de 17 late¬ 
raal gesubstitueerde congeneren voor risico-eva¬ 
luatie van een chronische belasting met dioxinen 
en furanen toxicologisch relevant zijn. De bijdrage 
van de overige congeneren is te verwaarlozen en 
er werd voorgesteld alle nict-lateraal gesubstitueer¬ 
de dioxinen en furanen een TEF-waardc 0 toe te 
kennen. 

Om de 17 congeneren te evalueren, werd een 
groot aantal effecten in vivo en in vilro verzameld, 
die te relateren zijn aan bekende effecten van 
TCDD. Aan deze effecten, i.e. LDso van de cavia, 
muis en rat, thymusatrofic bij de rat, chlooracnogc-
nc effecten, teratogenitcit en inductie van micro-
scomalc levcrenzymen in vivo en in vilro, werden 
gewichten toegekend. Er geldt: in vivo effecten 
wegen zwaarder dan in vitro gegevens, chroni¬ 
sche experimenten verdienen de voorkeur boven 
scmichronischc of subacutc, en zoogdicrgcgcvcns 
zijn te prefereren boven die van andere species. 

Met deze voorwaarden Weck het mogelijk 
nieuwe TEF-waardcn toe te kennen aan tctra- en 
pcntachloordioxincn en -fur men, die voor de ver¬ 
schillende effecten hetzelfde resultaat gaven. Infor-
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matie over hexa- en hcptachloor-gesubstituccrdc 
congcncrcn bleek zeer beperkt; deze had voor¬ 
namelijk betrekking op inductie van microsomalc 
leverenzymen. Hieraan wordt een vermoedelijke 
promotorwerking toegekend en zodoende konden 
er toch TEF-waarden bepaald worden. De octage-
chloreerde dioxine en furaan werden in alle tot nu 
toe bekende TEF-voorstellcn als niet-toxisch be¬ 
schouwd en kregen daarin dientengevolge een 
TEF van 0. Recent onderzoek van Bimbaum is 
echter in tegenspraak met deze opstelling (7). 
Bovendien is bekend dat het gehalte octachloor-
dioxine in humane weefsels aanzienlijk hoger is 
dan dat van de overige laterale congeneren. Om 
die redenen werd in dit nieuwe voorstel ook een 
TEF-waarde toegekend aan de octagcchlorccrde 
congeneren. Dit alles resulteerde in een voorstel, 
zoals beschreven in tabel 1. 

Kritiek op het TEF-principe 

Het equivalentie-principe hinkt op twee gedachten: 
effecten zijn relateerbaar aan 2,3,7,8-TCDD en de 
toxiciteit van een mengsel is de som van effecten 
van de res,ectievelijke componenten. Het eersie 
punt lijkt de toets der kritiek te kunnen doorstaan. 
Wel dient hierbij de aantekening te worden ge¬ 
maakt dat in de praktijk meestal alleen gekeken 
wordt raar effecten die in het verleden al bij 
2,3,7,8-TCDD aangetoond zijn. 

Het additieve aspect van het equivalentie¬ 
principe is wel aan gegronde kritiek onderhevig. In 
kunstmatige mengsels die enkel uit congcncrcn 
dioxinen en furancn bestaan, is de toxiciteit additief 
gebleken. Maar wanneer in mengsels ook copla-

naire PCB's aanwezig zijn, lijkt er ineens sprake 
van potentiëring van toxiciteit (8). Andere onder-
zoekets maken daarentegen melding van antago¬ 
nistische werking van PCDF's (9). Hieruit blijkt dat 
de additiviteit nog grondig gecontroleerd dient te 
worden en dat in de toekomst de TEF-bcrekening 
alleen mag worden toegepast in die gevallen waar¬ 
in gebleken is dat dit is toegestaan. 

Toekomstige ontwikkeling 

Met de voorgestelde nieuwe TEF-waardcn is het-
op dit moment mogelijk een meer betrouwbare risi¬ 
coschatting uit te voeren dan in het verleden. De 
additiviteit van toxicologische effecten is echter 
aan twijfel onderhevig. Ondanks deze kritiek is de 
filosofie van het equivalentie-principe goed bruik¬ 
baar. In de gevallen waarin de samenstelling van 
een mengsel niet bekend is of vermeende synergis-
tische werking mogelijk is, zou het gehele mengsel 
toxicologisch onderzocht kunnen worden op be¬ 
kende effecten van 2,3,7,8-TCDD. Het is dan mo¬ 
gelijk het gehele mengsel in één TEF-waarde uit 
te drukken en de risico-evaluatie kan plaatsvinden 
in vergelijking met 2,3,7,8-TCDD. Het vereist ech¬ 
ter een testsystecm waarin het equivalentie-prin¬ 
cipe gevalideerd is met behulp van resultaten van 
individuele congcncrcn en bekende mengsels. Bo¬ 
vendien moet dit testsystecm zeer gevoelig zijn, 
want het moet in staat zijn de effecten van zeer 
lage concentraties congcncrcn in het milieu op te 
sporen. Testen die hieraan kunnen voldoen zijn de 
ESL-tcst (10) en de chick embryo assay, zoals die 
in het RIVM gebruikt wordt. Met een dergelijk tcst-
systeem, dat op dit moment gevalideerd wordt, en 

2,3,7,8-TCDD 
1,2,3,7,8-PcCDD 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 

OCDD 
overige CDD's 

Tabel J 

Toxicologische-equivaleniie-factoren 

1 
0,5 

0,1 
0,1 
0,1 

0,01 

0,001 
0 

2,3,7,8-TCDF 
1,2,3,7,8-PcCDF 
2,3,4,7,8-PcCDF 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
OCDF 
overige CDF's 

0,1 
0,05 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,01 
0,01 
0,001 
o 
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met het voorstel van nieuwe TEF-waardcn, heeft 
het RIVM een handvat voor de risico-evaluatie 
van de dioxinen en furancn die in moedermelk en 
humaan vet voorkomen. 

Literatuur 

1. Ballschmiter K, Buchert H, Niemczyk R, 
Munder A, Swerev M. Automobile exhausts 
versus municipal-waste incineration as sources 
of the PCDD and PCDF found in the environ¬ 
ment. Chemosphcre 1986; 15:901. 

2. Van den Berg M, Olie K, Hutzinger O. PCDFs: 
Environmental occurcncc and physical, chemi¬ 
cal and biological properties. Toxicol Environ 
Chem 1985; 9:171. 

3. Van den Berg M, Poiger H. Selective retention 
of PCDDs and PCDFs in mammals: a multiple 
cause problem. 7th International symposium on 
chlorinated dioxins and related compounds, Las 
Vegas USA, October 1987. 

4. WHO Consultation on crganohalogcn com¬ 
pounds in human milk and related hazards, 
Bilthoven, January 1985. 

5. Grand D. Dioxins - a toxicological review, pro¬ 
ceedings of the 12th annual workshop on pesti¬ 
cide residue analysis, Winnipeg, May 1979. 

6. Bcllin J, Barnes D. Interim procedures for esti¬ 
mating risks associated with exposures to mix¬ 
tures of PCDDs and PCDFs, EPA Washington, 
October 1986. 

7. Bimbaum L, Couture L, Elwell M. Subchronic 
effects of exposure to octachlorodibenzodioxin. 
7th International symposium on chlorinated 
dioxins and related compounds, Las Vegas 
USA, October 1987. 

8. Bimbaum L, Weber H, Harns M, Lamb F, 
McKinney J. Toxic interaction of specific 
PCB's and 2378TCDD: increased incidence of 
cleft palate in mice. Toxicol Appl Pharmacol 
1985; 77:292. 

9. Keys B, Piskorska-Pliszcynska J, Safe S. 
PCDFs as 2378TCDD antagonists: in vitro inhi¬ 
bition of monooxygenasc enzyme induction. 
Toxicol Letters 1986; 31:151. 

10. Helder T, Seinen W. Standardization and appli¬ 
cation of an ESL bioassay for PCDDs and 
PCDFs. Chemosphere 1985; 14:183. 

• 

285 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

Gebruik van genetische modelsystemen met Drosophila melanogaster als 
bijdrage bij het inschatten van de betekenis van geïnduceerde mutaties voor 
mens en ecosysteem 

P.G.N.KRAMERS, F.R.VAN DIJKEN*, H.C.A.MOUT, F.KOOPMANS**, 
H.G.M.TIEDINK**, N.LUCAS LUYCKS**, J.C.J.EEKEN*** 

Achtergrond 

Zorgen omtrent de mutagcnc werking van chemi¬ 
sche stoffen zijn - in de jaren vijftig - allereerst in¬ 
gegeven door de overweging dat deze stoffen erfe¬ 
lijke aandoeningen zouden kunnen veroorzaken, dit 
naar analogie met de situatie voor ioniserende stra¬ 
ling. Vanaf de jaren zeventig zijn onderzoekingen 
t.a.v. mutageniteit van chemische stoffen in toene¬ 
mende mate in verband gebracht met hun kan¬ 
kerverwekkende eigenschappen. Deze aandachts-
verschuiving vindt zijn grond in: 1. het groeiende 
inzicht dat aan mutageniteit en carcinogeniteit 
deels gemeenschappelijke, genetische mechanis¬ 
men ten grondslag liggen, en 2. het feit dat de 
relatie tussen blootstelling van de mens en inciden-
ties van erfelijke aandoeningen nog moeilijker is 
aan te tonen dan het geval is voor lumorincidcn-
tics. Epidemiologische methoden hebben hiervoor 
een te laag oplossend vermogen. Zelfs bij de 
nakomelingen van de in Hiroshima en Nagasaki 
aan straling blootgestelde populatie kon een effect 
niet ondubbelzinnig worden vastgesteld (1). Der¬ 
halve zijn we voor schattingen van "genetische risi¬ 
co's" (kans op het optreden van erfelijke afwijking¬ 
en in het nageslacht) aangewezen op extrapolaties 
vanuit daartoe geschikte dierproeven (bijv. 
"specific locus" mutaties, [2]). 

Nieuw ontstane mutaties in de kicmbaan 
(geslachtscellen of hun voorlopers) zullen in de 
regel in hctcrozygotc conditie aanwezig zijn, d.w.z. 
slechts op een der beide homologe chromosomen. 
Per definitie zullen dergelijke mutaties pas tot uit¬ 
ing komen wanneer zijn dominant zijn. Dominante 
mutaties komen in gradaties voor, van de 
"Mcndclian dominants", mutaties met een meestal 
vrij drastisch phenotype, tot bepaalde "rcccssicvc" 
mutaties die een variabele, meestal geringe mate 
van dominantie bezitten (semidominant). Hierbij 
moeten ook de "polygene mutaties" worden ge¬ 
noemd: mutaties in genen, die in samenhang met 

• Vakgroep Populatie- en Evolutiebiologie, RU Ulrcchl 
** RIVM en Vakgroep Populatie- en Kvolulicbiologic, RU 

Utrecht 
*•* Laboratorium voor Slralcngcnclica en Chemische 

Mulagcncsc. RU Leiden 

(vele) andere de expressie van kwantitatieve ken¬ 
merken (lichaamsgrootte, gedragskenmerken, 
enz.) beïnvloeden. De "Mcndclian dominants", 
zoals bepaald bij muizen, vormen de categorie 
waarop schattingen van genetische risico's voor 
de mens kunnen worden gebaseerd (3, 4). De 
betekenis van de andere categorieën is veel moei¬ 
lijker te schatten: hun individuele bijdrage is, ge¬ 
middeld genomen, minder ernstig; er zijn echter 
aanwijzingen dat zij met een zodanig hogere fre¬ 
quentie geïnduceerd worden dat hun totale bij¬ 
drage aan genetische belasting aanzienlijk zou kun¬ 
nen zijn. Deze aanwijzingen zijn verkregen uit on¬ 
derzoek met populaties van de banancvlieg 
Drosophila melanogaster (5,6,7). 

De hier beschreven experimenten zijn onder¬ 
nomen om, voortbouwend op de boven aangeduide 
resultaten van Crow en medewerkers, de hctcrozy¬ 
gotc effecten van door mutagcnc agentia geïn¬ 
duceerde mutaties vast te stellen, met de nadruk 
op de bovengenoemde categorieën van semidomi-
nante en polygene mutaties. Gekozen is voor 
parameters (competiticvermogen, Iocomotorischc 
activiteit, rcproducticcapacitcit en paringssucces) 
die: a. kwantitatief zijn (polygeen bepaald) en b. 
duidelijk van belang zijn voor de "biologische fit¬ 
ness". Hierdoor kan worden aangenomen dat 
mutaties op een groot aantal genen een effect 
zullen hebben en dat een gevonden effect in 
zekere mate generaliseerbaar is naar effecten op 
populaties in ecosystemen en naar effecten bij de 
mens. 

Methodiek 

Twee wijzen van aanpak zijn toegepast, allereerst 
de "klassieke": hierbij zijn, na behandeling van 
mannelijke vliegen met een mutagcnc stof, de indi¬ 
viduele nakomelingen doorgekweckt op zodanige 
wijze, dat een "stam" of "lijn" resulteert waarin 
het "behandelde chromosoom" van keuze automa¬ 
tisch in hctcrozygotc conditie aanwezig blijft. Op 
deze wijze zijn twee grote experimenten uilgc-
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voerd. Bij deze benadering is het bestudeerde chro¬ 
mosoom binnen elke lijn uniform afkomstig van 
één behandelde geslachtscel in de uitgangsgene¬ 
ratie, en kan dus desgewenst de aard van een geïn¬ 
duceerde mutatie nader worden bestudeerd met 
bv. cytologische methoden. 

De tweede aanpak is een meer directe: hier¬ 
bij worden de FI-nakomelingen van de behandelde 
vliegen onderzocht. Een nadeel is dat de test-
groepen, anders dan bij de boven beschreven tech¬ 
niek, heterogeen zijn voor de geïnduceerde scha¬ 
de. Voordelen zijn dat de experimenten minder 
langdurig zijn en dat vrijwel het gehele haploide 
genoom (80%, chromosoom 2 en 3) tegelijk wordt 
gescreend. Fig. 1 laat het kruisingsschema zien. 
Een doorkruising naar de F2-generatic is opge¬ 
nomen om patemale effecten (van de behandelde 
mannetjes) volledig uit de kunnen sluiten. 

De gebruikte mutagene stoffen zijn diepoxybu-
taan (DEB), een bifunctioneel alkylerendc stof die 
relatief veel chromosoomafwijkingen - inclusief 
grote deleties - induceert, en ethyl-nitrosoureum 
(ENU; alleen in de "directe" benadering), een stof 
die vrijwel uitsluitend puntmutaties induceert. 

Figuur 1 

Kruisingsschema van de "directe" benadering; "m" 
staat voor random door de behandeling 

geïnduceerde mutaties; dp (dumpy), bw (brown) en 
e (ebony) zijn kenmerken waardoor de chromo¬ 

somen in de generaties kunnen worden vervolgd; 
in de Fl- en F2-generaties worden heterozygote 

mannetjes gebruikt voor de lesten op locomo¬ 
torische activiteit en paringssucces. 

40 bw f? 

' I f t>w p 

dp öw 

m ffl 

Fitness-parameters 

De bestudeerde parameters waren competitiever¬ 
mogen (alleen bij de "klassieke" aanpak mogelijk), 
locomotorische activiteit, reproductie (alleen 
vrouwtjes) en paringssucces (alleen mannetjes). 

Competuievermogcn werd bestudeerd door 
populaties van bepaalde lijnen (alle individuen he-
terozygoot voor een bepaald behandeld chromo¬ 
soom) te laten concurreren met populaties van con¬ 
trole-lijnen. Hierbij werden gedurende 6-12 opeen¬ 
volgende generaties de aantallen van beide types 
in de gemengde populatie geteld. Dit is alleen 
mogelijk wanneer beide types door zichtbare ken¬ 
merken (in dit geval oogkleur) te onderscheiden 
zijn. Om vervolgens een effect van dit oogkleurken-
merk te kunnen scheiden van een effect van de 
behandeling, werd het experiment in twee 
reciproke series uitgevoerd: kenmerk a behandeld 
tegen kenmerk b controle, en vice versa. De loga¬ 
ritme van de verandering van de aantalsverhou¬ 
ding van beide types per generatie-overgang (D) is 
de gekozen maat voor competitieve fitness (8). 

Locomotorische activiteit werd gemeten mid¬ 
dels een opstelling ontworpen door Van Dijken (9). 
Deze opstelling bestaat uit rijen van elk 20 aanslui¬ 
tende glazen trechtertjes die een soort fuik vor¬ 
men. Groepen van 100 vliegen worden in het 
eerste trechtertje van elke rij geplaatst. Naarmate 
de dieren beweeglijker zijn zullen ze in een be¬ 
paalde tijd een groter aantal trechtertjes doorlopen 
(fig. 2). 

Produktiviteit werd gemeten als het totaal aan¬ 
tal levende nakomelingen per vrouwtje. 

Bij de meting van paringssucces werd gebruik 
gemaakt van het verschijnsel dat vrouwtjes na een 

FigUUrl 

Principe van de "locometer"; bij stopzetten van 
het experiment wordt het apparaat in verticale 

positie geplaatst, waardoor de tiechteropeningen 
worden afgesloten door metalen kogeltjes. 
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paring binnen een periode van ca. 12 uur niet op¬ 
nieuw paren. Dit maakt twee benaderingen moge-
lijk: 
(1) Mannetjes van twee concurrerende types (als 
in het competitie-experiment, zie boven) werden 
samengeplaatst met een minderheid onbcvruchte 
vrouwtjes voor een beperkte tijdsduur. Aan de 
nakomelingen van de vervolgens apart gezette 
vrouwtjes kan het type vader worden afgelezen. 
(2) Een mannetje werd samengeplaatst met een 
overmaat onbevruchte vrouwtjes, voor een beperk¬ 
te tijd. Hier gold het aantal vrouwtjes met na¬ 
komelingen als maat voor paringssucces. 

Resultaten 

Enkele resultaten van het tweede "klassieke" expe¬ 
riment (met chromosoom nr. 2) zijn weergegeven 
in de tabellen 1-2 en fig. 3. Tabel 1 geeft een voor¬ 
beeld van twee competitie-populaties met duidelijk 
verschillend verloop: in het linker voorbeeld blijven 
de twee types redelijk in evenwicht (behandeld 2e 
chromosoom met cinabar-cn-oogkleur). In het 
rechter is het bruinoog (bw) type (behandeld 2e 
chromosoom met bw) na drie generaties uit de po¬ 
pulatie verdreven door het cn-type (controle 2e 
chromosoom met en). Fig. 3 geeft een overzicht 
van de gemiddelde D-waarden voor alle lijnen uit 
dit experiment. Er zijn 2 hoofdgroepen: cn-bchan-
deld (met frv-controle) en omgekeerd; beide groe¬ 
pen zijn gesplitst in een subgroep waarin op het 
behandelde chromosoom een rccessicf-lctale mu¬ 
tatie was geïnduceerd (1), en een subgroep waarin 
dit niet het geval was (nl). De verschillen tussen de 

groepen blijken in de verwachte richting te liggen: 
dragers van een behandeld chromosoom zijn 
relatief in het nadeel en het verschil is groter bij 
aanwezigheid van een recessicf-letale mutatie. 
Zowel voor de groep letaler. als voor de niet-leta-
len is het verschil significant (5%-niveau, variantie-

Figuw3 

Resultaten van een competitie-experiment; elke 
punt geeft de gemiddelde waarde weer van 3 repli¬ 
ca-populaties voor een chromosoom-lijn; de getals¬ 

waarden voor "D" (In (cnlbw in generatie 
x+l)/(cnlbw in generatie x)) zijn meestal groter 
dan nul, omdat in deze proefopzet en "fitter" is 

dan bw (zie ook tabel 1); de effecten van de 
geïnduceerde mutaties worden hierop gesuper-

poneerd (zie ook tabel 2). 

bw winning — "•'— en winning 

S» lethols 
ogainst en controls 

ogam^t bw control? 

bw nonlernals 
ogotnv er controls 

en nonlethats 
agamst bw controls 

Log o' cn'bw ro îo change per generation 

Tabel 1 

Aantallen en- en bw-mannentjes in opeenvolgende generaties, voor twee representatieve competitie¬ 
populaties 

generatie 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

populatie en letaal 
no. en 

84 
28 
27 
46 

130 
68 
70 

no. bw 

153 
159 
111 
123 
245 
160 
111 

122 b 
cnlbw 

0,55 
0,18 
0,24 
0,37 
0,53 
0,42 
0,63 

pop 
no. 

85 
153 
195 

populatie bw letaal 20a | 
en no. bw cnlbw I 

70 
25 
9 

1,2 % 
6,1 I 

21,7 | 
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analyse). De bijbehorende getalswaarden zijn ge¬ 
geven in tabel 2. 

Tevens geeft tabel 2 een werzicht van de 
groepsgemiddelden voor de andere gemeten fit¬ 
ness-parameters. Uit de waarnemingen voor loop¬ 
activiteit blijkt een vrij uitgesproken effect van het 
oogkleurkenmerk: bw loopt duidelijk sneller dan en, 
waardoor in de Mv-serie het oplossend vermogen 
van de test groter is. In deze groep lopen zowel de 
letalen als de niet-letalen significant langzamer dan 
de controle. Voor en liggen de verschillen in de 
verwachte richting maar ze zijn niet significant. 
Ook voor de parameter paringssucces liggen de 
verschillen tussen de gemiddelden grotendeels in 
de verwachte richting. De spreiding binnen som¬ 
mige groepen is soms erg groot, met name binnen 
de fov-1-groep, doordat enkele lijnen binnen deze 
groep een uitgesproken effect laten zien. De ver¬ 
schillen tussen de in tabel 2 gegeven gemiddelden 
zijn net niet significant (Student's test). 

In een serie experimenten volgens de 
"directe" benadering (zie onder methodiek) kon 
met name in de met ENU behandelde groepen een 
effect worden waargenomen. In twee experi-

Figuur 4 

Gemiddelde loopsnelheid van de 25 langzaamste 
mannetjes van elke geteste groep van 100; voor de 

F1-generatie zijn de verschillen tussen de ENU-
serie en de controle significant (5%). 

average 
locomotor 
activity 

E3ENU 
control 

F1 F2 

exp.1 exp2 

Tabel 2 

Gemiddelde waarden per groep voor de parameters competitievermogen, locomotorische activiteit en 
paringssucces, in het tweede "klassieke" experiment, met chromosoom nr. 2 

groep 

cnl 

en nl 

bw nl 

bw\ 

en 1+nl 

ftwl+nl 

en conlr. 

bw contr. 

aantal 
lijnen 

10 

16 

16 

10 

26 

26 

6 

6 

comp. (D gem, 
3 popVlijn.) 

0,38 

0,38 

0,63 

0,81 

0,38 

0,70 

locom. 

3,18 

3,35 

5,69 

4,60 

3,46 

7,31 

act. (4-6x 
/lijn)(a) 

± 1,61 

± 0,98 

± 1,54 

± 2,29 

± 1,50 

± 1,46 

paringssucces \ 
(2-4 runs/lijn)(b) \ 

0,53 ± 0 , 1 5 | 

0,69 + 0 , 1 6 \ 
'• 

: 

0,86 + 0,21 

1,04 ± 0,87 

0,63 + 0,16 | 

0,93 ± 0,45 

1 
(a) get .iddcldc positie na afloop experiment, uitgedrukt in volgnummer van de (rechterrij (1 -20). 
(b) ln(aantal cn/aantal bw in F!). 
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inenten bleek een klein verschil in locomotorische 
activiteit, ten opzichte van de controle. Dit verschil 
bleek vooral gebaseerd te zijn op een in de ENU-
grocp optredende "tailing" van een subpopulatic 
zeer langzame vliegen, consistent met de ver¬ 
wachting dat in dit type experiment slechts een 
fractie van de bestudeerde populatie op het geme¬ 
ten eindpunt beïnvloed zal zijn (fig. 4). Voor de test 
op paringssucces werden alleen de langzaamste 
en de snelste van elke testgroep van 100 uit het 
loop-experiment gebruikt: voor beide groepen, 
maar vooral voor de langzamen, werd een effect 
van de ENU-behandcIing waargenomen. 

Discussie 

Het lijkt erop dat met de in het "klassieke" experi¬ 
ment gebruikte opzet de parameter competitiever¬ 
mogen het meest gevoelig is. Dit is in zoverre niet 
onverwacht, daar deze parameter het meest com¬ 
plex is en de meeste componenten bevat (groot 
"genetic window"): zij wordt bepaald door bijv. 
paringssucces, fertilitcit, grocisnclhcid en levensvat¬ 
baarheid van de larven, enz. Ook Simmons et al. 
(8) vonden een duidelijker effect in de parameter 
competitie dan in de parameter levensvatbaarheid, 
en noemden daarom een uit de competitiege¬ 
gevens afgeleid getal de "reduction of overall Fit¬ 
ness" (berekend als (D(c/i)-D(fen/))/2). I n n « hier 
beschreven experiment met DEB worden voor de 
"overall fitness reductie" waarden gevonden van 
21,4% voor de letalcn en 14,1% voor de gehele 
behandelde groep (letalcn + nict-lctalcn). Als vol¬ 
gende stap kan de mate van deze fitness-reductic 
worden gerelateerd aan de effectiviteit van de 
mutagene behandeling. Hiervoor kan de frequentie 
recessief-lctalc mutaties als interne calibratic wor¬ 
den gebruikt, die in het besproken experiment 18-
19% bedroeg (op het tweede chromosoom). In het 
experiment van Simmons el al. (8) met ethyl-mc-
thaansulfonaat was de "overall Fitness reductie" 
5,3% en de frequentie rcccssicf-Ictalc mutaties ca. 
6%, dus ongeveer dezelfde verhouding. 

Het is niet eenvoudig het begrip "fitness-
rcductic" rechtstreeks naar de menselijke situatie 
te vertalen. Wel is duidelijk dat het gaat om een 
"ovcrair'-cffcct met betrekking tot het optimaal 
functioneren in beperkende condities; als zodanig 
is het aannemelijk dat het effect cxtrapolccrbaar is 
naar andere soorten. Ook is duidelijk dat, indien 
een dergelijk effect in een menselijke populatie /ou 
optreden, de manifestatie daarvan zeer divers zou 
zijn (in een reeds zeer diverse genetische achter¬ 
grond), in de regel mild van aard, derhalve als ver¬ 

schijnsel niet te diagnostiseren, laat staan aan een 
genetische oorzaak toe te schrijven, terwijl toch de 
impact ervan op populatienivcau mogelijk niet ver¬ 
waarloosbaar is. 

Sprekend over effecten van mutagene stoffen 
in natuurlijke populaties kan worden gesteld, dat -
anders dan bij de mens - met lage frequentie 
voorkomende specifieke mutaties (zoals "Mende-
lian dominants") geen bron van zorg hoeven te 
zijn: natuurbescherming speelt zich in de regel niet 
af op het niveau van het individu. Een verschijnsel 
als "overall filness-reductie" daarentegen, dat zich 
manifesteert als een verminderd vermogen van 
een populatie om zich te handhaven, lijkt juist in 
natuurlijke populaties in een ecosysteem de meest 
relevante manifestatie van een mutageen effect te 
zijn. Onderzoek is in voorbereiding om dit effect 
meer in kwantitatieve zin te relateren aan andere 
ecotoxicologische parameters. 
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Beoordeling van diergeneesmiddelen: wel en wee van een nieuwe wet 

F.X.R.VAN LEEUWEN, G.M.J .SMULDERS 

Procedure 

Op 1 mei 1986 is in Nederland de Diergeneesmid-
delenwet formeel van kracht geworden. Vanaf die 
datum is de Commissie Registratie Diergeneesmid¬ 
delen (CRD), waarin de departementen van Land¬ 
bouw en Visserij en van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur deelnemen, belast met de toelating van 
diergeneesmiddelen. Op grond van een beoordeling 
van een door de fabrikant van het diergeneesmid¬ 
del ingediend dossier brengt de CRD een advies uit 
aan de minister van Landbouw en Visserij, die bij 
een positief advies het desbetreffende dierge¬ 
neesmiddel registreert. De CRD wordt met be¬ 
trekking tot deze beoordeling geadviseerd door 
twee werkgroepen: De Werkgroep Farmaca, voor 
de beoordeling van de "chemische" middelen, en 
de Werkgroep Immunologische Middelen voor de 
beoordeling van sera en vaccins. De Werkgroep 
Farmaca is samengesteld uit een aantal beleids¬ 
medewerkers van genoemde departementen en 
vier rapporteurs van bij de beoordeling betrokken 
instituten, tewetcn: het Rijksinstituut voor Genees¬ 
middelen-onderzoek (RIGO),, belast met de farma¬ 
ceutische beoordeling; het Centraal Diergenees¬ 
kundig Insituut (CDI), belast met de beoordeling 
van de farmacologische en toxische aspecten voor 
het doeldier en het Rijkskwalitcitsinstituut voor 
Land- en Tuinbouwproduktcn (RIKILT) en het 
RIVM, beide belast met de beoordeling van volks-
gezondheidskundige risico's m.b.t. de aanwezigheid 
van residuen. De inhoudelijke beoordeling van de 
diverse dossicronderdclcn door de verschillende 
instituten vindt plaats aan de hand van richtlijn 
&1/852/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen, inzake de analytische, toxicolo-
gisch-farmacologischc en klinische normen en 
voorschriften betreffende proeven op geneesmidde¬ 
len voor diergeneeskundig gebruik, zoals deze is 
aangenomen in de zitting van de Raad van 28 
september 1981. 

Het is de taak van het RIVM om, samen met 
het RIKILT, de analytische aspecten van het 
voorkomen van residuen van diergeneesmiddelen 
te beoordelen en cen schatting te maken van de 
toxicologische risico's voor producent, gebruiker 
en consument. Bij toepassing van de richtlijn dient 
daarbij onder residu van diergeneesmiddelen ver¬ 
staan te worden "alle werkzame bestanddelen of 

metabolicten daarvan, die overblijven in vlees of 
andere levensmiddelen afkomstig van het dier 
waaraan het betrokken geneesmiddel is toege¬ 
diend". De beoordeling van de analytische aspec¬ 
ten wordt in het RIVM uitgevoerd door het labora¬ 
torium voor Analytisch Residu-onderzoek, op basis 
van de in het dossier verstrekte beschrijving van 
een routinematig uitvoerbare bepalingsmethode 
van de actieve stof of relevante mctabolietcn in 
eetbare delen (organen of weefsels) en/of produk-
ten, zoals eieren of melk, afkomstig van de verschil¬ 
lende doeldiersoorten. Essentieel daarbij is dat in 
het dossier door de aanvrager van de toelating van 
het diergeneesmiddel een bepalingsmethode wordt 
geleverd met een bepaalbaarhcidsgrens die laag 
genoeg is om gehalten te bepalen op een niveau 
dat toxicologisch aanvaardbaar is, zowel als op het 
laagst haalbare niveau dat onder condities "van 
goed landbouwkundig gebruik" bereikt wordt. 

Voor een schatting van de mogelijk schadelij¬ 
ke effecten voor werknemers betrokken bij de pro-
duktie en voor gebruikers van het betreffende dier¬ 
geneesmiddel en de risico's voor de consument, 
wordt door medewerkers van hoofdsector II, met 
name het adviescentrum Toxicologie en het labora¬ 
torium voor Toxicologie, een risico-evaluatie opge¬ 
steld. In specifieke gevallen wordt bij het opstellen 
van deze risico-evaluatie ondersteuning verleend 
door het laboratorium voor Carcinogcncsc en Mu-
tagencsc en de unit Biotransformalic, Farmaco- en 
Toxicokinciick. Deze risico-evaluatie ligt ten grond¬ 
slag aan de vaststelling van rcsiduiolcraniics en 
daaruit voortvloeiende wachttermijnen, die in acht 
genomen moeten worden na stopzetting van de 
behandeling met het diergeneesmiddel, om nade¬ 
lige cftcctcn voor de volksgezondheid en voor in¬ 
dustriële verwerking van levensmiddelen van dier¬ 
lijke oorsprong uil te sluiten. 

Speciaal in het geval van antimicrobiclc mid¬ 
delen wordt door het laboratorium voor Chemo¬ 
therapie ondersteuning verleend bij de beoordeling 
van de mogelijke risico's voor de consument m.b.t. 
rcsislcmic-inducltc. Hierbij wordt primair gedacht 
aan het risico voor de mens van selectie in het 
doeldier van (mul(i-)rcsistcntc micro-organismen 
dan wel rcsiMcnticnlasmidcn, die direct of indirect 
op de mens kunnen worden overgedragen. De 
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gehele procedure voor het beoordelen van de ana¬ 
lytische en toxicologische risico's van het gebruik 
van diergeneesmiddelen vindt plaats onder verant¬ 
woordelijkheid van de RIVM-rapporteur in de 
Werkgroep Farmaca. 

Een complicerende faktor in de beoordeling 
van de volksgezondheidskundige risico's wordt 
gevormd door de afspraak dat RIKILT en RIVM 
samen zowel de analytische als de toxicologische 
beoordeling van residuen van diergeneesmiddelen 
dienen uit te voeren, onder uiteindelijke verant¬ 
woordelijkheid van het RIVM. In de aanloopfase 
van de beoordelingsprocedure in het kader van de 
Diergeneesmiddelenwet is dan ook intensief over¬ 
leg gepleegd tussen rapporteurs, toxicologen en 
analytici van beide instituten om tot een eenslui¬ 
dende filosofie en risicobenadering te komen. Om 
een dergelijke gezamenlijke benadering tot stand 
te brengen is een pakket van minimum-criteria 
opgesteld, waaraan de gegevens in het te beoorde¬ 
len dossier dienen te voldoen. Aangezien de totale 
risico-evaluatie (samenvatting en conclusies) 
wordt opgenomen in de toxicologische databank 
van het RIVM (ACT:TOXBANK), zal binnenkort 
een koppeling tot stand gebracht worden tussen 
het RIVM-compulersysteem en het RIKILT. Te¬ 
vens zal een directe verbinding tussen de RIVM-
computer en het bestand van het Bureau Registra¬ 

tie Diergeneesmiddelen tot stand gebracht worden 
zodat wederzijds essentiële informatie m.b.t. de 
dossierbeoordeling direct beschikbaar is. De uitvoe¬ 
ring van deze werkzaamheden bevindt zich reeds 
in een vergevorderd stadium. 

"Oude" diergeneesmiddelen 

Bij de invoering van de Diergcneesmiddelenwet in 
1986 is onderscheid gemaakt tussen "oude" en 
"nieuwe" diergeneesmiddelen. Producenten en han¬ 
delaren kregen daarbij de gelegenheid om midde¬ 
len die al langer dan drie jaar op de markt waren 
vóór 1 mei 1987 aan te melden voor een voorlopi¬ 
ge toelating in het kader van de nieuwe wet, waar¬ 
bij op de overheid de wettelijke verplichting rust 
de aangemelde middelen vóór 1992 te beoordelen. 

Ongeveer 4300 "oude" farmaca zijn via deze 
procedure aangemeld. Deze middelen zijn door het 
Bureau Registratie Diergeneesmiddelen geïnven¬ 
tariseerd en geselecteerd op o.a. werkzaamheid, 
toepassing en mogelijkheid tot het geven van rele¬ 
vante residuen. Op grond hiervan zijn voor de 
dossierbeoordeling prioriteiten gesteld voor groe¬ 
pen diergeneesmiddelen. Als eerste worden die 
middelen beoordeeld die bestemd zijn voor verwer¬ 
king in veevoeder, omdat zij het meest frequent 

*̂̂^̂  

Tabel I 

Voorgestelde rangorde voor de groepsgewijze beoordeling van "oude" diergeneesmiddelen 

priontcn 

1 

werkzame stof 

oxytctracycline 

furazolidon 

oxytctracycline + 
furazolidon 

ronidazolc 

dimctrida/olc 

dimciridazolc + 
furazolidon 

farmaceutische vorm 

poeder/vcevoedcr-
voormcngscl 

poedcr/Vccvocdcr-
voormengscl 

poedcr/vccvocdcr-
voormcngscl 

poedcr/vccvocdcr-
voormcngscl 

pocdcr/vccvocdcr 
voormcngscl 

pocdcr/vccvocdcr 
voormcngscl 

aantal dossiers 

46 

35 

10 

29 
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worden toegepast en daarom aanleiding kunnen 
geven tot relevante residuen. Er zijn ongeveer 280 
diergeneesmiddelen voor verwerking als poeder of 
vecvoedcrvoormcngscl aangemeld, waarin onge¬ 
veer 70 verschillende actieve stoffen voorkomen. 
Als aanzet voor de groepsgewijze beoordeling van 
diergeneesmiddelen is een rangorde voorgesteld 
die is weergegeven in tabel 1. 

De diergeneesmiddelen die bestemd zijn voor 
verwerking in diervoeders vallen nu nog onder het 
Landbouw- en Kwaliteitsbesluit. Wanneer de be¬ 
oordeling van deze middelen is afgerond kan dit 
besluit worden ingetrokken omdat dan hoofdstuk 5 
uit de Diergeneesmiddelenwet "Bepalingen met 
betrekking tot gemedicincerde voeders" van 
kracht wordt. 

Voor de eerste groep van oxytetracycline-
dossiers, zoals die nu zijn beoordeeld, is gebleken 
dat de door de aanvragers geleverde informatie 
inhoudelijk verregaand onvoldoende is. Dit maakt 
een uiteindelijke beoordeling van zowel actieve 
stof als diergeneesmiddel waarin deze stof wordt 
toegepast vooralsnog onmogelijk en de aanvragers 
zullen via de CRD geconfronteerd worden met een 
lange lijst vragen om aanvullende informatie. 
Wordt daaraan door hen binnen de door de Werk¬ 
groep Farmaca gestelde termijn niet voldaan dan 
zal de Werkgroep de CRD voorstellen de voorlopi¬ 
ge toelatingen van deze middelen in te trekken. 

"Nieuwe" diergeneesmiddelen 

"Nieuwe" diergeneesmiddelen, middelen die na 1 
mei 1987 zijn ingediend, dienen binnen een wette¬ 
lijk vastgestelde termijn van 120 dagen na de indie¬ 
ning van de aanvraag beoordeeld te zijn. Ook voor 
deze middelen geldt echter dat de beoordelende 
instituten worden geconfronteerd met sterk incom¬ 
plete dossiers. Het is duidelijk dat in deze fase van 
de beoordelingsprocedures in het kader van de 
Diergeneesmiddelcnwet een stringente "opvoe¬ 
ding" van de aanvragers dient plaats te vinden, het¬ 
geen wordt gewaarborgd door een vrij "strenge" 
opstelling van de rapporteurs. 

De hele beoordelingsprocedure van dierge¬ 
neesmiddelen, zoals die nu op gang komt, wordt in 
uitvoering bemoeilijkt door aanvragen die volgens 
de "meerlanden procedure" of de "high-tech proce¬ 
dure" via het Committee for Veterinary Medical 
Products van dc EG bij de beoordelende instituten 
binnenkomen. Ook deze procccurcs kennen een 
strikt tijdschema en vragen wegens de interna¬ 
tionale afhandeling absolute voorrang. Het valt dan 
ook sterk te bezien of de wettelijke doelstelling van 
wegwerking van de achterstand van ongeveer 
4300 "oude" diergeneesmiddelen vóór het wettelijk 
vastge.-.telde tijdstip van 1992 gehaald zal worden. 

• 
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Analytisch-chemisch onderzoek naar het gebruik van opiaten door 
deelnemers aan het amsterdamse morfineverstrekkingsexperiment 

H.J.G.M.DERKS, J.Th.M.DERKS* 

Samenvatting 

Als ordcrdeel van een omvangrijk evaluatie-onder¬ 
zoek dat door het Nederlands centrum Geestelijke 
volksgezondheid (NcGv) wordt uitgevoerd, zijn 
van begin 1984 tot medio 1987 in totaal 4642 urine¬ 
monsters, afkomstig van verslaafden die deelna¬ 
men aan het amsterdamse morfineverstrekkingsex¬ 
periment, door het RIVM onderzocht op het vóór¬ 
komen van een aan de verstrekte morfine 
toegevoegde onschuldige merkstof en van de unie¬ 
ke heroïne-metaboliet 6-acetylmorfïne. 

Het doel van deze analyses was inzicht te 
verkrijgen in de mate waarin het morfine door de 
verslaafden daadwerkelijk werd gebruikt en in hoe¬ 
verre daarnaast nog van straathcroïnc gebruik 
werd gemaakt. Voor de bepaling van 6-acetyImor-
fine werd een zeer gevoelige en specifieke metho¬ 
de ontwikkeld, gebaseerd op hogc-druk-vloeistof-
chromatografie met fluorescentic-dctectie. 

De resultaten van deze analyses werden door 
de betrokken verstrekkingsarts gebruikt bij de be¬ 
geleiding van de verslaafden. Daarnaast zullen zij 
ingepast worden in de eindevaluatie van het pro¬ 
ject door het NcGv. 

Inleiding 

Het morfincvcrstrekkingscxpcrimcnt is een onder¬ 
deel van het beleid van de Gemeente Amsterdam 
ten aanzien van de opvang en behandeling van 
zeer langdurig aan heroïne verslaafden (1,2). De 
behandeling van verslaafden in het experiment 
bestaat uit medische hulpverlening (waaronder de 
verstrekking van injcctccrbarc morfine en wcg-
wcrp-injccticspuilcn) en psycho-socialc en sociaal-
maatschappclijivC hulpverlening en begeleiding. 
Doel van het project is ondermeer de voortschrij¬ 
dende teloorgang van zwaarvcrslaafdcn te stoppen 
en zo mogelijk te keren. De medische hulpverle¬ 
ning wordt verzorgd door de amsterdamse 
GG&GD en de sociale hulp door de Stichting 
Drugshulpvcrlcning Amsterdam (SDA). 

Het experiment wordt begeleid door een uitge¬ 
breid cvaluatic-ondcr/ock, uitgevoerd door het 

• Nederlands centrum Geestelijke Volksgezondheid, 
Utrecht 

Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid 
(3). Het startte met de intake van de eerste ver¬ 
slaafde in oktober 1983; de opbouw van de onder¬ 
zoeksgroep (in totaal 38 personen) werd medio 
1985 voltooid en met het verstrijken van de experi¬ 
mentele periode (vastgesteld op twee jaar per per¬ 
soon) van de laatste toegelaten verslaafde eindigde 
de uitvoering in mei 1987. Het betreft hier mensen 
die al heel lang verslaafd zijn (gemiddeld zo'n 14 
jaar) en die al verschillende behandelingen (waar¬ 
onder met methadon) achter de rug hebben, echter 
zonder succes. 

Het evaluatieonderzoek begon met een doel-
stcllingcnonderzoek (4) en in de loop van het 
experiment werd, met behulp van verschillende 
methodieken (Problem Oriented Records; Goal 
Attainment Scaling; documentatie van cliöntbe¬ 
sprekingen; registraties op de hulpverlenings-
lokaties; periodieke interviews met de verslaafden 
en urine-onderzoek) onderzoeksmateriaal verza¬ 
meld ten behoeve van de medische, psychiatrische 
en sociaal-maatschappelijke follow-up van de 
experimentele groep (5). Ten behoeve van het 
onderzoek nair het bijgebruik door de leden van 
de experimentele groep van andere dan de ver¬ 
strekte verslavende middelen - zoals heroïne, 
cocaïne en amfetaminen (6) - en van het onder¬ 
zoek naar het daadwerkelijk gebruik van de wèl 
verstrekte middelen (morfine, methadon), werd 
door het NcGv aan verschillende instanties ver¬ 
zocht analytisch-chemische ondersteuning te ver¬ 
lenen. Voor een aantal stoffen konden door het la¬ 
boratorium van het Jcllinckccntrum routinematig 
analyses worden uitgevoerd maar voor heroïne 
was nergens een geschikte selectieve bepalings¬ 
methode operationeel. Door bemiddeling van de 
Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geeste¬ 
lijke Volksgezondheid werd hiervoor de hulp van 
het RIVM ingeroepen, dat in het najaar van 1983 
begon met de ontwikkeling van een selectieve 
bepalingsmethode voor heroïne in urine, alsmede 
met de routinematige bepaling van een onschuldige 
merkstof die door de leverancier van de morfine 
(Apotheek Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam) 
aan de te verstrekken morfine werd toegevoegd. 
Deze bepaling werd uitgevoerd volgens een vari-
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ant van de methode van Paalman (11). Tot medio 
1987 werden gemiddeld 163 analyses per maand 
gedaan. Van het directoraat Gezondheidsbescher¬ 
ming werd steun verkregen in de vorm van mens¬ 
kracht. 

Voor de interpretatie van de gegevens uit de 
urine-analyses zal gebruik worden gemaakt van de 
kwantitatieve resultaten van het evaluatie-onder¬ 
zoek bij het experiment. Vergelijking van de gege¬ 
vens uit het urine-onderzock met de verzamelde 
medische- en sociaal-wetenschappelijke data zal 
zeer interessant zijn. Op afzienbare termijn zal dit 
zijn beslag krijgen. Eind 1987 heeft het NcGv al 
een belangrijke deelrapportage over de evaluatie 
van het experiment (de Programma-evaluatie van 
het Morfineverstrekkingsexperiment, NcGv, 1987) 
aan de Commissie Onderzoek van het project 
aangeboden. 

Het evaluatie-onderzoek zal inzicht opleveren 
in de mate waarin de door het RIVM en het NcGv 
ontwikkelde routinematige bemonsterings- en ana¬ 
lysemethodieken (vooral de methodieken die toe¬ 
gepast zijn bij het onderzoek naar het daadwerke¬ 
lijk gebruik van de verstrekte middelen) bruikbaar 
zijn op het management van moeilijk beheersbaar 
te houden verstrekkingsprogramma's voor verslaaf¬ 
den, waarbij met name gedacht moet worden aan 
programma's waarin injcctccrbarc natuurlijke en 
semi-symhetische opiaten (morfine, heroïne) wor¬ 
den verstrekt. 

dimee: uit morfine en 6-acetylmorfine te vormen. 
Een belangrijk voordeel van deze laatste reactie 
was dat het morfine in grote overmaat aanwezig 
zou kunnen zijn waardoor enerzijds de reactie veel 
sneller zou verlopen en anderzijds lineariteitsproble-
men bij lage concentraties vermeden konden wor¬ 
den. 

Ontwikkeling en toepassing van de methode 

Onderzoek wees uit dat het vermelde principe 
inderdaad bruikbaar was voor een gevoelige bepa¬ 
lingsmethode voor 6-acctylmorfïne. Daartoe werd 
de stof eerst uit de urine geëxtraheerd en daarna 
behandeld met een overmaat morfine en een mild 
oxidatiemiddel. Het reactiemengsel werd vervol¬ 
gens geïnjecteerd in de vloeistofchromatograaf en 
de hoogte van de piek afkomstig van het morfine-6-
acctylmorfine koppelingsprodukt werd gebruikt als 
maat voor de concentratie in de urine (zie fig. 1). 

Op deze wijze kon een detectiegrens van ca. 
5 microgram per liter worden bereikt en bleek in 
36 van 50 willekeurig genomen opiaat-positieve 
urinemonsters 6-acetylmorfine aantoonbaar (8). 

Op verzoek van de hierboven genoemde 
instanties werd begonnen de bepaling van 6-acetyl-
morfmc en ook die van de morfinemerkstof routine¬ 
matig ten behoeve van het verstrekkingsexperi¬ 
ment uit te voeren. 

Meet principe van de bepalingsmethode voor 
heroïnegebruik 

Heroïne wordt in de mens voornamelijk via 6-
acctylmorfinc omgezet in morfine en zijn glu-
curonide. In de urine verschijnen dan grote 
hoeveelheden morfine en morfine-glucuronide (sa¬ 
men meer dan 60% van de oorspronkelijke dosis) 
en een geringe hoeveelheid 6-acctylmorfine (1-2% 
van de dosis). Alleen het laatste kan als een 
unieke metabolict van heroïne worden beschouwd 
en daarom werd deze stof gekozen als indicator 
voor heroïne-bijgebruik. In verband met de lage 
verwachte concentraties van 6-acctylmorfinc in 
urine werd gekozen voor een bepalingsmethode 
gebaseerd op hogc-druk-vlocistofchromatografic 
(HPLC) met fluorcsccntic-dctcctic. 6-acclylmorinc 
zelf fluoresceert niet, maar uit de literatuur was 
bekend dal morfine onder bepaalde omstandighe¬ 
den een sterk fluorescerend dimcer kan vormen 
(7). Naar verwachting zou 6-acctylmorfinc ook 
deze eigenschap moeten hebben en hel werd zelfs 
mogelijk geacht om cen fluorescerend hybride 

Figuur 1 

Chromatogram van een urinemonster van een ver¬ 
slaafde. Systeem: Hypersil ODS 5 n (150x4,6 mm) 
met acetonitril-water-triethylamine (15:85:0,1 op 
volumebasis) als eluens. Debiet 1$ mil min, detec¬ 
tie dm.v. fluorescentie (excitatie 320 nm, emissie 

436 nm). 
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Figuur 2 

HPLC-analyse-automaat met vóór-kolom deriva-
tisering. De derivatiseringsfinjectie-procedure 
begint door de injectiekraan in de laadpositie 

(dikke lijnen) te draaien. Kanaal B van de peri-
staltische pomp zuigt dan een reagens-monster-
mengsel door de monsterlus met een debiet van 
IJ \di'sec. Kanaal A levert het reagensbestand-
deel aan met een debiet van 1 \J/sec zodat het 
restant (OJ \J/sec) uit het monsterflesje moet 
komen. Na 150 sec wordt de pomp gestopt en 

krijgt het reactiemengsel 120 sec om in de mon¬ 
sterlus te reageren. Tenslotte wordt de kraan in 
de injectiestand gedraaid en begint de HPLC-

scheiding. 

Gedurende de eerste maanden van het routi¬ 
nematig onderzoek werden pogingen gedaan de 
methode voor 6-acetylmorfine te automatiseren. 
Dit leidde uiteindelijk tot een methode (9, 10) 
waarin de reactie met morfine en de daarop vol¬ 
gende HPLC-analyse volledig automatisch konden 
worden uitgevoerd (fig. 2). 

Resultaten 

Figuur 3 

Heroïne en morfinegebruik van twee verslaafden 
tijdens het experiment. 

Uitgezet zijn de per maand gemiddelde concen¬ 
traties van 6-acetylmorfine (horizontaal) en 

morfine-merkstof in de urinemonsters (vertikaal). 
De eenheden op de verticale as berusten op een 

concentratieklassificatie (0-3) waarin de individu¬ 
ele monsters werden ingedeeld. Voor het bereke¬ 
nen van de maandgemiddelden zijn de individuele 

uilslagen behandeld als continue variabelen. 

2 2.0 

5.0 12.0 ISO 24.0 30.0 36.0 42.0 
Maanden vanaf Degin experiment 

C 2 . 

18.0 24.0 
vanaf degin 

30.0 36.0 42.0 
xperiment 

In totaal werden gedurende 2,5 jaar 4642 
urinemonsters van verslaafden geanalyseerd. De 
resultaten werden per weck gemeld aan de 
betrokken verstrekkingsarts, voor wie deze infor¬ 
matie een waardevolle aanvulling was op zijn 
directe contacten met de verslaafden. Het gehele 
opgebouwde gegevensbestand werd na afloop van 
de bepalingen (medio 1987) voor analyse ter 
beschikking gesteld van het NcGv. Om een indruk 
te geven van de aard van de beschikbaar gekomen 
informatie zijn in fig. 3 voor enkele verslaafden de 
maandelijks gemiddelde 6-acclylmorfinc- en merk-
stofconccnlraties in de uiine uitgezet tegen de tijd. 

Gebleken is dat zulke diagrammen een volledi¬ 
ger beeld van het morfine- en heroïnc-gebruik ge¬ 

ven dan wanneer alleen het voorkomen van posi¬ 
tieve urinemonsters als maat voor het gebruik 
wordt genomen. 

Zoals blijkt uit figuur 3 kan met behulp van 
dergelijke diagrammen een indruk worden verkre¬ 
gen van dr. maic waarin de verslaafden gebruik 
maakten van legaal verstrekte morfine enerzijds 
en illegaal verkregen heroïne anderzijds. Bij de 
interpretatie van deze resultaten moet rekening 
worden gehouden met mogelijke inter- en intra-
individucle verschillen in farmacokinciick van 
heroïne en morfine en tevens met de beperkingen 
inherent aan het gehanteerde bcmonstcrings-
schema. 
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Risico voor het aquatisch milieu en voor de mens t.g.v. ftalaatverontreinigingen 

M.E.VAN APELDOORN, J.H.CANTON, A.G.A.CKNAAP 

Inleiding 

Regelmatig wordt het Adviescentrum Toxicologie 
(ACT) door Inspecties van Volksgezondheid, 
Milieuhygiëne en Levensmiddelen verzocht advies 
uit te brengen over de mogelijke risico's voor 
mens en/of milieu ten gevolge van een chemische 
verontreiniging. De opdracht is meestal incidenteel 
van karakter d.w.z. het betreft een specifieke 
verontreinigingssituatie, waarbij de verontreiniging 
recent kan zijn opgetreden, kort tevoren door 
chemische analyse aan het licht is gekomen of al 
langer bestond maar plotseling actueel is gewor¬ 
den - niet zelden door bezorgdheid voor de gezond¬ 
heid bij de (plaatselijke) bevolking of publikaties in 
de pers. 

Met een recente adviesaanvrage als voor¬ 
beeld wordt onderstaand beschreven hoe een risi¬ 
cobeoordeling wordt uitgevoerd en een advies tot 

stand komt. Dit voorbeeld is vooral gekozen omdat 
blootstelling in verscheidene milieucompartimenten 
plaatsvond en omdat ook de mens, direct en indi¬ 
rect, blootgesteld zou kunnen worden. Het betrof 
een verontreinigingssituatie in de nabijheid van een 
voormalig bedrijfsterrein, waar in slib en sediment 
verhoogde gehaltes aan ftalatcn waren aangetrof¬ 
fen (1, 2). Nader analytisch onderzoek wees uit 
dat in het water van kanaal A individuele ftalaat-
esters in concentraties van <l-2 Mg/l voorkwamen -
met een maximaal totaal gehalte aan ftalaatcstcrs 
van 10 |ig/l - en dat slib en sediment plaatselijk ge¬ 
haltes van 400, 2000 toi 20000 mg/kg droogge-
wicht konden bevatten. 

Op basis van deze gegevens werden de vol¬ 
gende risicogroepen geïdentificeerd: 

Tabel 1 

Kortdurend toxkiteitsonderzoek met zoetwalerorganismen* 

ftalaatcster 

dimethyl 
diclhyl 
dibutyl 
butylbcnzyl 
dihcxyl 
di(2-cthylhexyl) 
di-n-octyl 
diisooctyl 
diisononyl 
diisodccyl 
diundccyl 
ditridccyl 

algen 
laagste 

6hEC50 
mg/l 

145,6 
30,3 

0,75 
0,2 

>0,6 
>0,l 

-
>2,0 
>2,8 
>1,3 
>3,3 
>l,0 

kreeftachtigen 
laagste 

48h EC50 
mg/l 

33 
52 

3.4 
1,8 

>O,35 
>O,32 

-
>0,22 
>0,086 
>0,18 
>0,02? 
>0,068 

insecten 
laagste 

48h EC50 
mg/l 

390 
140 

0,76 
1,6** 

>0,20 
>0,24 

-
>0,15 
>0,12 
>0,96 
>0,64 
>0,18 

vissen | 
laagste | 

96hLC50 | 
mg/l f 

29 f 
12 1 
0,35 1 
0,5***| 

>0,20 I 
>0,17 f 

- I >0,19 1 
>0,14 | 
>0,47 | 
>O,22 | 
>0,14 | 

'f • lilcraluurrefercnties: 3,4,5, 6,7, 8 
| •* 48h LC50 
| *•* 165h LC50 
| - geen adequate gegevens voorhanden 

' : • ; • : • : • : - : • : • : • : • :":• : • : • : • : • : - : • : 
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I.organismen in het aquatisch milieu 
2. organismen in de onderwaterbodem 
3. de mens, ten gevolge van het consumeren van 

uit kanaal A afkomstige vis en ten gevolge van 
mogelijk blootstelling aan of via op het land ge¬ 
baggerd slib. 

Bij het tot stand komen van een advies over 
mogelijke risico's zijn twee fasen te onderschei¬ 
den. In de eerste fase worden de relevante (eco)-
toxicologische eigenschappen van de stof(fen) sa¬ 
mengevat en beoordeeld. Op basis van dit zgn. 
(eco)to)iicologisch profiel van een verbinding wor¬ 
den vervolgens veilige niveaus voor ecosystemen 
en een aanvaardbare dagelijkse blootstelling voor 
de mens berekend. In de tweede fase, de evalua¬ 
tie, worden deze waarden vergeleken met de ac¬ 
tuele blootstelling aan de verontreiniging op basis 
van de analytische gegevens. 

Toxiciteit voor zoetwaterorganismen 

Kortdurend toxichcitsonderzoek 
In kortdurend tcxicitcitsonderzock met zoetwa¬ 

terorganismen zijn de ftalaatesters weinig toxisch. 
Voor enkele ftalaatesters met een korte rechte 
keten (dimcihylftalaat = DMP, dicthylflalaat = 
DEP, dibulylftalaat = DBP, butylbcnzylftalaat = 
BBP) werden effecten op de overleving gezien bij 
concentraties beneden de watcroplosbaarheids-
grens en konden L(E)C50-waardcn worden 
bepaald. De gerapporteerde laagste L(E)C50-
waarden voor DMP, DEP, DBP en BBP liggen 
tussen 29 en 0,2 mg/l (zie tabel 1). 

Voor ftalaatesters met een lange en/of vertak¬ 
te zijketen (> C6) liggen de L(E)C50-waarden 
boven de wateroplosbaarheidsgrens (zie tabel 1). 

Langdurend toxiciteitsonderzoek 
Op basis van de gegevens uit tabel 2 kan gecon¬ 
cludeerd worden dat de laagste NOEC-waarden in 
langdurende testen met zoetwaterorganismen voor 
ftalaatesters, met uitzondering van BBP, zijn gevon¬ 
den met Daphnia magna; de laagste waarden voor 
DMP, DEP en DBP liggen tussen 38 en 0,33 mg/I, 
voor ftalaatesters met een zijketen > C6 tussen 
0,44 en 0,042 mg/l en voor di(2-cthylhexyl)ftalaat 
(DEHP) bij 0,11 mg/I. Voor BBP werd als laagste 
NOEC-waarde 0,095 mg/l gevonden in een 

XM&M&vaxaM*^^ 

Tabel 2 

Langdurend loxiciteiisonderzoek met zoetwaterorganismen 

ftalaatcstcr 

dimethyl 
dicthyl 
dibutyl 
butylbcnzyl 
dihcxyl 
di(2-cthylhcxyl) 
di-n-oclyl 
diisooctyl 
diisononyl 
diisodccyl 
diundccyl 
ditridecy! 

laagste NOEC-
waarden in 

Daphnia magna 

in mg/l* 

15 
38 

0,33 
0,26 
0,11 
0,11 
0,44 
0,093 
0,055 
0,042 
-

0,068 

laagste NOEC-
waarden in 

vissen(cmbryo-
larve)-studics 

in mg/l** 

-
0,35 
0,095 
-

>O,32 
1,76 

-
-
-
-
-

voorgesteld 
"veilige" 
niveau's 
in mg/l 

0,5 
1,0 
0,02 
0,01 
0,007 
0,007 
0,02 
0,006 
0,004 
0,003 
-

0,005 

* literaluurr:fercmics: 4,6,10 
• • litcratuurrcfcrcniics: 10,11,12,13 

geen adequate gegevens voorhanden 
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embryo-Iarve-studie met vissen. 

Voorstel voor "veilige" concentraties 
Daar er momenteel nog geen algemeen geac¬ 
cepteerde methoden beschikbaar zijn voor extrapo¬ 
latie van laboratoriumtoetsen (meestal "single 
species") naar natuurlijke ecosystemen, worden 
m.b.v. de methode van Slooff ei al. (14) en van de 
EPA (IS), die beide gebruik maken van de laagste 
NOEC-waarden uit langdurend onderzoek (zie 
tabel 2), voorlopige "veilige" niveau's voor het 
aquatische milieu voorgesteld van 1,0-0,01 mg/l 
voor ftalaatesters met een korte zijketen (DMP, 
DEP, DBP, BBP) en van 0,02-0,003 mg/l voor fta¬ 
laatesters met een zijketcn > C6 (zie tabel 2). 

Toxiciteit voor organismen levend in sediment 

Tot nu toe is weinig aandacht besteed aan de 
effecten van verbindingen op organismen uit het 
onderwaterbodemcompartiment. Ook voor ftalatcn 
zijn slechts enkele gegevens voorhanden. 

Larsson et al. (16) vonden een verlaagde 
microbiële activiteit in sediment bij concentraties 
van 25-400 mg DEHP/kg sediment (natgewicht). 
Er wen! geen duidelijke dosis-cffcct-rclatic 
waargenomen in deze studie. 

In een laboratoriumstudie met kikkercieren 
daalde het percentage uitgekomen eieren bij toene¬ 
mende DEHP-concentratie in het sediment 
(testconcentraties 10-800 mg DEHP/kg sediment 
(natgewicht)). Als no-effect level werd 10 mg 
DEHP/kg sediment berekend uit de gegevens van 
de auteur (17,. 

Daanuast is een laboratorium- en veldcxpcri-
ment verricht inzake het effect van DBP op een 
leefgemeenschap van marrobcnihischc zoutwatcr-
organismen in een scdimcnt/watcr-systccm. De 
leefgemeenschap werd zowel in het laboratorium 
als in het veld gedurende 8 weken blootgesteld aan 
10, 100 of 1000 mg DBP/kg sediment. Bij concen¬ 
traties van 100 en 1000 mg DBP/kg sediment werd 
een daling in het aantal diersoorten waargenomen 
(18). 

Toxiciteit voor de mens l.g.v. consumptie van uil 
kanaal A afkomstige vis 

Voor de risico-schalting voor de mens is DEHP als 
modclstot gebruikt omdat dc/c flalaatcstcr het 
meest uitgebreid is onderzocht. 

Er zijn geen aanwijzingen voor mulagcnilcil 
van DEHP en adequate epidemiologische gege¬ 

vens betreffende de carcinogeniteit voor de mens 
zijn niet beschikbaar. In orale studies met DEHP in 
proefdieren Week de lever het meest gevoelige 
orgaan te zijn. In orale carcinogcnitcitsstudics met 
muizen en ratten induceerde de stof levertumoren 
bij hoge doses in het voer (19). Dit effect berust 
niet op een genotoxisch werkingsmechanisme 
maar wordt in verband gebracht met de inductie 
van een electronenrnicroscopisch en biochemisch 
waargenomen effect in de lever (peroxisomale pro¬ 
liferatie). Bij doses die dit effect niet veroorzaken 
worden ook geen tumoren geïnduceerd. Voorts is 
dit effect op de lever (dier)soonafhankelijk; de 
muis en de rat zijn het meest gevoelig, de aap en 
de mens het minst (20). Naast deze effecten op de 
lever werden ook effecten op testes, nieren en 
schildklier gerapporteerd (21). Een orale dosis in 
de rat die geen effect meer had op de lever, 
gebaseerd op biochemische veranderingen na her¬ 
haalde toediening, bedroeg 2,5 mg/kg lich. gew. 
(22). 

Daarnaast veroorzaakte DEHP embryotoxi-
sche, fetotoxischc en teratogene effecten bij bloot¬ 
stelling van zwangere proefdieren. Mannelijke die¬ 
ren vertoonden effecten op de testes en vermin¬ 
derde vruchtbaarheid. Een orale dosis in de muis 
(het gevoeligste proefdier voor deze effecten) zon¬ 
der nadelige effecten op deze reprodukttcparame-
ters bedroeg 15 mg/kg lich.gew. (23). 

Op basis van bovenstaande loxicitcits-
gegevens kan een dosis voor de mens worden 
vastgesteld waarbij geen enkel nadelig effect meer 
ie verwachten is. Deze dosis wordt berekend uit 
de laagste orale dosis die in proefdieren geen ef¬ 
fect meer heeft op de lever, met gebruikmaking 
van een vcilighcidsfaclor van 100. Zij bedraagt 2,5 
: 100 = 0,025 mg/kg lich.gew. Dit betekent dat, 
voor de mjns met een lichaamsgewicht van 70 kg, 
een aanvaardbare dagelijkse orale opname van 70 
x 0,025 mg = 1,75 mg DEHP/dag kan worden 
berekend. 

Toxiciteit voor de mens l.g.v. mogelijke bloot¬ 
stelling aan op hel land gebaggerd slib 

Bij storting van slib/sediment op het land zal bloot¬ 
stelling van de mens via de lucht l.g.v. verdamping 
van de ftalaatcslcrs verwaarloosbaar zijn omdat 
de aanwezige ftalaatesters (voornamelijk isomcren 
van DEHP en di-oclylftalaai) een zeer lage damp-
spanning (4) hebben en sterk gebonden zijn aan 
het slib/sediment (24) 

Op basis van de beschikbare gegevens moet 
geconcludeerd worden dat dcrmalc blootstelling 
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van de mens aan de in het slib/scdiment aan¬ 
wezige ftalaatestm geen irritatie of sensibilisatie 
van de huid zal veroorzaken (25). 

Betreffende de absorptie van ftalaatesters 
(met name DEHP) door de huid bij de mens, staan 
geen gegevens ter beschikking. Beperkte gege¬ 
vens in proefdieren wijzen op dermate absorptie, 
maar kwantitatieve gegevens zijn niet voorhanden 
(25). 

Beperkte gegevens betreffende de opname 
van ftalaatesters (in dit geval DEHP) in planten via 
verontreinigde grond wijzen op een geringe opna¬ 
me van DEHP door enkele consumptiegewassen 
(0,005 en 0,11% in respectievelijk gerst en aardap¬ 
p e l s ) ^ ) . 

Met betrekking tot residuen van ftalaatesters 
in melk en/of vlees van vee grazend op land waar¬ 
op slib/sediment is gebaggerd, zijn geen gegevens 
voorhanden. 

Orale blootstelling van kinderen kan optreden 
tijdens het spelen op land met gebaggerd 
slib/sediment. Aannemende dat deze kinderen tot 
10 g grond per dag kunnen opnemen (leeftijds¬ 
groep 1,5 tot 3,5 jr) (27), dat deze kinderen 10 kg 
wegen, en aannemende dat de in het slib/sediment 
aanwezige ftalaatesters volledig biologisch beschik¬ 
baar zijn, kan met gebruikmaking van de aanvaard¬ 
bare dagelijkse orale dosis van DEHP voor de 
mens (0,025 mg/kg lich.gcw.) worden berekend 
dat het slib/sediment maximaal 10 x 0,025 x (1000 
: 10) = 25 mg ftalaatester/kg mag bevatten. 

Evaluatie 

Bij d. gemeten concentraties van flalaatcstcrs in 
kanaal A (< 1-2 Mg/l voor afzonderlijke ftalaat¬ 
esters) zijn geen acute of chronische effecten op 
zoctwaterorganismen te verwachten. De gemeten 
concentraties van de verschillende ftalaatcstcrs in 
kanaal A liggen beneden de voorgestelde voorlopi¬ 
ge "veilige" nivcau's voor oppervlaktewater (1,0 -
0,003 mg/l; zie tabel 2). 

Een beperkt aantal studies met organismen 
levend in scdimcnt/watcr-systcmcn duiden op cen 
no-effect level van 10 mg/kg in het sediment voor 
zowel DEHP als DBP. De gerapporteerde gehaltes 
aan ftalaaicsters in het slib/scdiment van kanaal A 
(400, 2000 en 20000 mg/kg drooggewicht) liggen 
ver boven deze no-cffect level zodat kan worden 
verwacht dat er nadelige effecten op organismen 
levend in sediment of slib van kanaal A zullen 
optreden. 

Bij de gemeten concentratie van totaal 10 Mg 
ftalaatestcrs/l in kanaal A en cen bioconecn-

tratiefactor (BCF) van ca. 1000 (BCF voor DEHP, 
(4)) zal in de vis 0,01 x 1000 = 10 mg/kg ftalaat-
ester aanwezig zijn. Bij een gemiddelde viscon-
sumptie van 20 g/mens/dag (28) zal de dagelijkse 
orale opname van ftalaatesters (20 : 1000) x 10 = 
0,2 mgAnens bedragen. Bij vergelijking van deze 
waarde met de berekende aanvaardbare dagelijk¬ 
se orale opname van ftalaatesters (1,75 mg/mens/-
dag) blijkt dat er geen gezondheidskundig risico 
bestaat t.g.v. het consumeren van uit kanaal A 
afkomstige vis. 

Er zijn slechts beperkte gegevens betreffende 
de opname var ftalaatesters door op verontrei¬ 
nigde grond geteelde consumptiegewassen be¬ 
schikbaar en met betrekking tot residuen in melk 
en/of vlees van vee grazend op met ftalaatesters 
verontreinigde grond zijn geen gegevens voorhan¬ 
den. Or. mogelijke orale blootstelling van de mens 
via deze bronnen te voorkómen, moet derhalve 
geadviseerd worden geen consumptiegewassen te 
telen of vee te laten grazen op land waarop 
slib/sediment gebaggerd is. 

Orale blootstelling van kinderen kan optreden 
tijdens het spelen op land met gebaggerd 
slib/scdiment. Bij een gewicht van de kinderen van 
10 kg en een opname van 10 g grond/dag/kind, kan 
worden berekend dat het slib/sediment maximaal 
25 mg ftalaatcster/kg mag bevatten. De gerappor¬ 
teerde gehaltes in het slib/sediment bedragen 400, 
2000 en 20000 mg/kg drooggewicht ( - resp. 353, 
1765 en 11765 mg/kg natgewicht bij een vochtge¬ 
halte van 20 vol. %) en overschrijden de hierboven 
berekende waarde aanzienlijk. Derhalve moet 
geadviseerd worden geen kinderen Mooi te stellen 
aan het op het land gebaggerde slib/sediment. 

Nawoord 

De samenwerking met en de inbreng van de 
deskundigen van de verschillende RiVM-laborato-
ria bij het tot stand komen van adviesrapporten 
wordt hierbij gaarne gememoreerd. 
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Recent onderzoek 24-uursvoeding 

H.A.M.G.VAESSEN 

Inleiding 

De laatste jaren is een breed publiek zich in toene¬ 
mende mate bewust van de relatie tussen voeding 
en gezondheid. Daarnaast is er meer betrokken¬ 
heid bij de wijze van voedselproduktie en spelen 
subjectieve, emotionele en culturele factoren in 
toenemende mate een rol bij de voedselkeuze. 
Helaas groeit gelnktijdig bij de leek" het gevoel 
van wantrouwen ten aanzien van de "geheim¬ 
zinnige" industriële bewerkingen die voedingsmid¬ 
delen ondergaan en waarbij chemische stoffen 
worden gebruikt of toegevoegd. Bij de consument 
is een "chemofobie" ontstaan met als uitwas de 
vrees vergiftigd te worden met bestrijdingsmidde¬ 
len, conserveermiddelen, emulgatorcn, smaakver-
betcraars en alles wat maar naar "chemie" riekt. 
Uit dit wantrouwen Moeit een haast mystiek 
vertrouwen op voor natuurprodtikien, macro-bioii-
sche voeding en biologisch-dynamische landbouw 
en veeteelt. Merkwaardig genoeg is er echter 
nauwelijks aandacht voor de hygiënische omgang 
me*, en het bereiden en bewaren van voeding in 
huishoudingen, horecabedrijven en keukens van 
inrichtingen. Voedingsdeskundigen schatten dat 
hieraan zelfs méér "ongelukken" met voeding zijn 
ie wijlen dan aan chemische comaminantcn. Hoc 
het ook zij: de toename van de belangstelling van 
de consument voor zijn voeding is een stimulans 
voor méér voorlichting en onderzoek naar verschil¬ 
lende gezondheidsaspecten van voeding. 

Voor het toetsen van de "kwaliteit" van onze 
vocdsclconsumptic wordt doorgaans uitgegaan van 
hetgeen dagelijks wordt gegeten en gedronken; de 
zogeheten 24-uursvocding. In de praktijk worden 
hiervoor drie modellen gebruikt (I): 
a. Onderzoek van afzonderlijke voedingsmiddelen, 

zonodig na huishoudelijke bewerking. Deze aan¬ 
pak is vooral din waardevol wanneer het con¬ 
sumptie-patroon niet al te uitbundig is bijv. bij 
baby's, peuters en kleuters en wanneer betrouw¬ 
bare statistische gegevens over de individuele 
consumptie beschikbaar zijn. Door de onder¬ 
zoeksresultaten te combineren met de consump-
ticgegevrns wordt de informatie over de 24-uurs-
vocding door berekening verkregen. 

b. "Market basket" of boodschappcnmandjc-ondcr-
zock. Op hasis van consumpticgegtvrns wordt 
hel gemiddelde vocdingsmiddclcn-boodschappcn-

rriandje van een groep van de bevolking 
samengesteld. Om praktische redenen wordt 
gewoonlijk genoegen genomen met een afspie¬ 
geling van 90% van de werkelijke consumptie 
hetgeen, voor geïndustrialiseerde westerse lan¬ 
den, toch nog neerkomt op 400 a 500 verschil¬ 
lende voedingsmiddelen. Deze worden gewoon¬ 
lijk over 12 voedingsmiddclengroepen verdeeld 
waarna per groep en naar rato van de consump¬ 
tie een mengmonster wordt gemaakt. De meng-
monsters worden geanalyseerd waarna de mect-
en de consumptiegegevens worden gecombi¬ 
neerd tot informatie betreffende de 24-uursvoe¬ 
ding. Nadeel: de informatie betreft uitsluitend de 
doorsnee-consument. Onderzoek volgens dit mo¬ 
del wordt uitgevoerd door het Centraal Instituut 
voor Vocdrngsonderzoek-TNO (C1VO/TNO) te 
Zeist. 

c. Onderzoek van duplicaten van 24-uursvoeding. 
Elke deelnemer aan dit type van onderzoek ver¬ 
zamelt een zo exact mogelijk duplicaat van alles 
wat hij of zij in een aaneengesloten periode van 
24 uur eet en drinkt, waarna het verzamcl-
monster wordt gehomogeniseerd en analytisch-
chemisch onderzocht. 
Nadelen: de deelnemers moeten zéér gemoti¬ 
veerd zijn; dit type studie vergt een intensieve en 
deskundige begeleiding. 
Voordelen: de verzamelde mformtic omvat alle 
individuele varianten van voedingsgewoonten en 
voedselbereiding; statistische consumptie-gege¬ 
vens zijn niet nodig. 

In vervolg op eerder onderzoek (2, 3, 4) werd 
in 1984/1985 in het RIVM weer onderzoek volgens 
het laatste model uitgevoerd, in opdracht van de 
Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de 
Levensmiddelen en de Keuring van Waren. De 
uitvoering en enkele resultaten worden hirrna 
belicht. 

Onderzoek en resultaten 

In overleg met hel Nederlands Instituut voor 
Agrarisch Marktonderzoek (NIAM) werd beslo¬ 
ten de deelnemers te werven in de regio Utrecht. 
De selectie, voorlichting en begeleiding van de 
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proefpersonen werden geheel door dit instituut ver¬ 
zorgd. Twee groepen van 56 personen werden ge¬ 
selecteerd die qua leeftijd, geslacht en sociale 
achtergrond een zo goed ipogclijke Afspiegeling 
vormen vat de nederlandse bevolking van 18 jaar 
en ouder. De ene groep bemonsterde in oktober 
1984, de andere in maart 198S. In elke groep 
werd, gedurende een aangestoten periode van 7 
etmalen, dagelijks door 8 verschillende personen 
een monster duplicaat 24-uursvoeding verzameld 
in gekoelde roestvast-sulen verzamdvaten en bij¬ 
passend transportmateriaal. Daarnaast werd door 
iedere deelnemer een enquêteformulier ingeleverd 
waann nauwkeurig was vermeld wat was gegeten 
en gedronken gedurende de p*oef (5,6). 

Voor het verzanden van de monsters werden 
dozen van Styropor gebruikt waann een S 1 roest-
vast-stakn verzatndvat met dito deksel is 
ft plaatTt De ruimte tussen de doos en de boven¬ 
kant van het verzamelvat werd opgevuld met vast 
koolzuur er zes koellichamen, zgn. koelaccu's. Van 

elk der verzamelde monsters werd het ded be¬ 
stemd voor onderzoek op macro-samenstelling, 
mineralen, spoorclcmrntcn en een aantal contarni-
nanten gevriesdroogd. Twee verzamebnonsters 
werden verworpen omdat de betreffende deelne¬ 
mers opgaven een onvolledig duplicaat va. hun 
voeding verzameld te hebben; het aantal voor 
onderzoek beschikbare verzamehnonsters was 
110. Een ded van de onderzoeksresultaten is 
weergegeven in tabel 1, samen met de adviezen 
van de Voedingsraad voor de macro-bsstanddden 
en die van de Deutsche Gesellschaft fur 
Ernührung (DGE) voor de mineralen en spoorele-
mentcn. Deze laatste keuze is uitsluitend geba¬ 
seerd op het grotere aantal adviezen van de DGE 
in vergdijking met de Nederlandse Voedingsraad. 

Conclusies en aanbevelingen 

Evaluatie van de resultaten van het onderrode van 

Tabel l 

MacrobesunddeUn in procenten MR de energie-opname alsmede enkele mineralen en spoorelementen. 
in mg. in 110 duplicaten nut 24-mirsweding bemonsterd in 198411985 en in relatie tot adviezen van de 

Nederlandse Voedingsraad en de Deutsche Gesellschaft für Ernanrung (DGE) voor volwassenen 

macrobestanddelen in energie % 

eiwit 
vet 
koolhydraten 

mineralen en spoorelementen in mg 

innemingpcr24uur 
gemiddeld 

14 
36 
50 

2550 
2860 
841 

1230 
258 
8.9 
8.3 
1.2 
3.3 

0.041 

bereik 

8-24 
20-55 
31-67 

900-5590 
1000-5500 
167-1927 
370-2300 
I03-M0 
1,7-21,5 
2,6-17,8 
0,5-3,3 
1.2-9,4 

0.012-0,145 

aanbevelingen 
per 24 uur 

Voedingsraad 

10-15 
30-35 

55 

DGE 

2000 
3000-tOOO 

800 
800 

3O0( >-35Of 
12(18 ) 

15 
2-1 
2-5 

0,05-0.200* 

* amcrikaansc richiwaardc 

304 



DEEL III: MEDEDELINGEN 

de 24-uursvoeding van 110 volwassen ncdertan-
den uit de regio Utrecht heeft geleid tot de vol¬ 
gende aanbevelingen en conclusies: 
- de vet- en eivitconsumptie zou moeten afnemen 

ten gunste van een verhoging van de consumptie 
van koolhydraten 

- de gemiddelde inneming van calcium is toerei¬ 
kend, voor kalium en magnesium aan de krappe 
kant en voornatrium en fosfor te hoog 

- de gemiddelde inneming is voor mangaan toereik¬ 
end maar voor ijzer, zink, koper en selenium te 
laag. 
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Het voorkomen van nitraat in grond-, oppervlakte- en drinkwater als gevolg 
van bemesting 

W.VAN DUUVENBOODEN 

Samenvatting 

In de periode 1985-1987 werd door het RIVM 
onderzoek verricht naar hei voorkomen van nitraat 
in grond-, oppervlakte- en drinkwater in relatie tot 
de bemesting. Mede op basis van eigen veldonder¬ 
zoek weiden modellen ontwikkeld die de uitspoe¬ 
ling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater 
en het nitraattransport naar watcrwinningen 
beschrijven. Verder werden methoden ontwikkeld 
voor de meting van denitrificaiie in het veld en in 
het laboratorium. Met behulp van geografische 
informatiesystemen weiden nifraatutispoclhtgskaar-
tcn voor de zandgebieden vervaardigd. Uit het veld¬ 
onderzoek Weck dat de nitraat-urispociing onder 
zand/grasland vele malen groter is dan veelal 
wordt aangenomen. Onder anaerobe condities kan, 
bij aanwezigheid van voldoende organische stof of 
pyriet, een aanmerkelijke denitrificalie optreden. 

Uitgangspunten 

In het kader van een opdracht van het directoraat-
generaal Milieubeheer is door het RIVM in de pe¬ 
riode I9SS-I9R7 een onderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen en gedrag van nitraat in de bodem 
en in het grondwater van de zandgebieden in Ne¬ 
derland. Hierbij werd tevens aandacht besteed aan 
de kwaliteitsontwikkeling van het oppervlaktewa¬ 
ter en van het grondwater dat voor de openbare 
watervoorziening onttrokken wordt. 

Doel van hei onderzoek was: 
a.hct verkrijgen van inzicht in de mate van kwets¬ 

baarheid van de zandgebieden voor nitraat 
b.hct verkrijgen van inzicht in de beïnvloeding van 

de kwaliteit van het oppervlaktewater in de zand¬ 
gebieden via bodem en grondwater 

c.hct ontwikkelen en uittesten van eenvoudig han¬ 
teerbare modellen die het kwalilcilsvcrloop in 
het grondwater, oppervlaktewater en drinkwater 
voorspellen voor diverse bclastingssccnario's. 

Hiervoor werd een raamproject "stikstof* ge¬ 
formuleerd, opgebouwd uit diverse deelprojecten. 
Naar verhouding werd veel aandacht geschonken 
aan grasland. Hierover was relatief weinig bekend, 
terwijl het wel 7 0 * van hel agrarisch zandgebied 
omvat. 

Verder werd onderzoek gedaan op enkele * 
bouwland- en boslokaties. Tevens werden metho¬ 
den ontwikkeld voor meting van de denitrificaüe-
sndheid in stat en in het laboratorium. Bij het 
graslandonderzoek werd samengewerkt met het 
Nederlands Meststoffen Instituut (NMI). 

Resultaten omderwek 

Orasiandondcr/ock 
Het onderzoek vomk plaats op normale, intensieve 
graslandbednjven met beweiding. De vee-bezet¬ 
ting bedroeg 2JS - 4 grootvec-eenheden, terwijl de 
kunstmestgift varieerde tussen 350 en 600 kg 
N/ha. De totale N-bclasting was gemiddeld 740 kg 
N/ha. Gerelateerd aan het bclastingsniveau wer¬ 
den hoge tot zeer hoge nitraatconcentraties in het 
bovenste grondwater aangetroffen, bi feite bleek 
de uitspoeling ca. 6x zo groot dan zou volgen uit 
het model "Lammen". Wel werd een duidelijke 
relatie gevonden lussen de uilspoeling en de grond-
waienrap (GT). Het bleek mogelijk de uitspoeling 
te voorspellen met een gemodificeerd model Kolen¬ 
brander (uitgaande van totaal-N i.p.v. mineraal-N) 
gecombineerd met correctie-factoren voor de GT. 
Hierbij Weck de uitspoeling groter dan zou volgen 
uit de op lysimeier-cxpcrimentcn gebaseerde cor-
recticfactoren van Steenvoorden (zie label 1). De 
gevonden relatie werd verwerkt in het uitspoc-
lingsmodcl. Alhoewel, gekt op de relatie tussen 
GT en bodemtype, tevens een relatie verwacht 
zou worden tussen uilspoeling en bodcmiypc, 
kwam deze in het onderzoek niet eenduidig en 
verklaarbaar naar voren. Bewciding Meek procen¬ 
tueel niet extra bij te dragen aan de stikstof-uit-
spocling. 

Onderzoek op bouwland 
Bij het onderzoek op bouwland te Putten was 
sprake van een sterk verminderde bemesting. De 
effecten daarvan bleken duidelijk aantoonbaar. 
Door de mincralisatic van organische stof komt 
nog tot 65 kg N/ha/| beschikbaar. Bij een uiteinde¬ 
lijke evenwichtssilualic met een N-belasting van 
.100 kg N/ha/j (200 kg N kunstmest, depositie 45, 
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GT 

I 
II 
m 
III* 
IV 
V 
V* 
VI 
vn 
VII* 

Tabel 1 

Relatie nitraat-uitspoeling en grondwaterirap 

gem. NOJ-N-conc. uitspoelings-
mg N/l fractie 

2,7 
44 

174 
23,1 
27,8 
25.7 
344 
45,2 
53,7 

0,01 
0,02 
0,08 
0,10 
0,12 
0,11 
0,15 
0,19 
0.23 

GT-corrcclie-
factoren 

0,05 
0,08 
032 
0,43 
0^2 
0,48 
0,64 
0,84 
1,00 

conreclicfactor 
Stcenvoordcn/Rijtema 

0,04 
0,04 
0,10 
0,22 
0,22 
0,15 
0,41 
0,73 
1,00 

ssMflwoieeowMoeeMMowwofiooeoeoowrfowMOMfio»»»^^ 

mineralisatie 55) moet nog steeds rekening worden 
gehouden met nitraatconcentraties in het grondwa¬ 
ter van 20 - 25 mg N/l (bij een drinkwatemorm 
van ca. 11 mg N/l). 

Het blijkt dat onder de in Pulten tot ca. 45 m-
mv voorkomende aërobe condities noch in de 
onverzadigde zone onder de wortelzonc, noch in 
de verzadigde zone dcnitriflcaiie optreedt. Dit 
treedt wel op in de meer anaerobe condities dieper 
dan 45 m-mv bij de aanwezigheid van organische 
stof. Opmerkelijk is het snelle transport van nitraat 
in de verzadigde en onverzadigde zone via voor-
keursstroombancn. Dit leidt vaak ook tot een grote 
ruimtelijke variatie. 

Effect van N-deposiiic op bosgebicden 
Bij de nabij bouwland gelegen bosgebicden is 
sprake van duidelijke invang-cffcctcn via de atmos¬ 
feer. Naast bosrand-effecten is ook sprake van 
ruimtelijke verschillen gerelateerd aan de aard van 
de begroeiing. De belasting is het hoogst bij naald¬ 
hout en afnemend lager bij loofhout en open 
plekken. Hoge (oudere) opstanden vertonen meer 
invang dan lagere opstanden. Vcrrijkingsfactorcn 
t.o.v. de neerslag varieren van ca. 5 voor loofhout 
tol ca. 20 voor naaldhomcn. Enig in/icht in NOi-
conccntratics in bodemvocht en grondwater onder 
bos geeft tabel 2. 

Duidelijk is dat vooral in hosranden zeer hoge 
nitraalconcenlratics in bodemvocht en grondwater 
worden gevonden. Dit is conform de bevindingen 
van additioneel onderzoek nabij meetpunten van 
het landelijk meetnet grondwatcrkwalitcit. Hieruit 
blijkt da: hij belastingen lol aan 40 kg N/ha sprake 

Tabel 2 

Gemiddelde N03-N-concentraties in bodemvoc.hi 
en grondwater onder bosgebieaen bij Putten 

imgll) 

naald/rand 
naakl/intcricur 
loof/interieur 
open plekken 
hoge opstand/ 
intcricur/naald 

bodemvocht 
13,3 

1,7 
04 
0,0 

> 

•:-»:-x-:-:-;->:-:-:-»: •:• 

- 37,6 
- 20,5 
- 64 
• 34 
13,3 

grondwater 
13,3 - 25,7 
7,3 
04 - 14 
0,2 
7.3 

is van een beperkte basis-uitspocling. Hierboven 
spoelt van iedere extra 10 kg N-bclasting ca. 9 kg 
N uil naar het grondwater. 

Dcniirificatic-ondcrzock 
In het kader van het dcniirificalic-ondcrzock werd 
een methode omwikkeld waarmee in het veld de 
dcnilrificaiicsnclhcid in de waterverzadigde zone 
kan worden gemeten (zie figuur 1). De methode is 
op enkele lokatics toegepast. Een tweetal experi¬ 
menten werd uitgevoerd onder aërobe condities. 
Hierbij werd in het geheel geen nitraatvcrwijdcring 
gevonden. Wel werd in de betrokken humusarmc 
zandgrond met weinig of geen organisch stof een 
grote fosfaatbinding gemeten (440 - 550 gr P per 
m3 doorstroomde grond). Verder werden 5 experi¬ 
menten uitgevoerd onder anaerobe omstandighe¬ 
den en aanwezigheid van enige procenten orga-
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nischc stof. Hierbij werd een nitraatverwijdcring 
gemeten variërend tussen 1,5 en 61 mg N/m3/hr. 
Genoemde 1,5 mg N/m3/hr komt overeen met een 
denilriflcatie van ca. 130 kg N/ha/jr over een 
laagdikte van 1 meter. 

Ook in het kader van het laboratoriumonder¬ 
zoek werd een methode ontwikkeld voor het 
meten van de denitrificatiesnclheid in bodemmon¬ 
sters. Een duidelijke relatie werd gevonden tussen 
denitrificatie en beschikbaar organisch stof. Voor 
een duidelijke denitrificatie zijn tenminste enige 
procenten organised stof (planten- en veenrtsten) 
in het bodemmateriaal vereist. Ook monsters met 
pyriet vertoonden denitrificatie. Humuszurcn ble¬ 
ken minder geschikt als koolstofbron t.b.v. denilrifl¬ 
catie. Fulvine zuren zijn in deze waarschijnlijk van 
meer belang. 

Bij pH < 3 werd geen denitrificatie waargeno¬ 
men. Bij pH > 7 nam de denitrifïcatie-snclheid niet 
verder * Tussen pH 3 en 7 blijkt sprake van een 
üncai ime. Bij wijziging van de pH blijkt 
meer _ -.,ich stof in oplossing te gaan, met als 
gevolg meer denitrificatie. Bij lage pH-waardc 
wordt vooral N2O (lachgas) gevormd. 

Gelet op het experimentele karakter van het 
denitrificalic-ondcrzock was het nog niet mogelijk 
een relatie te leggen tussen de dcnilrificatie-mcling-
cn in het veld en in het laboratorium. De in het la¬ 
boratorium gemeten dcnitrificatic-snclhcden blijken 
globaal 100 x zo hoog te zijn als in het veld waar¬ 
genomen. 

Uit- en afspoel ing naar beken en waterlopen 
Ten behoeve van het onderzoek naar uit- en 
afspocling van nitraat naar het oppervlaktewater in 
de zandgebieden werd onderzoek verricht te 
Hupscl, Slccn, in de sprengen op de Vcluwc en op 
de proefbedrijven van het NMI. Daarnaast werd 
door derden uitgevoerd onderzoek geëvalueerd. 

De afvocrcomponcntcn naar het oppervlakte¬ 
water kunnen worden onderscheiden in: oppervlak-
ic-afvocr en basisafvocr via het diepere grondwa¬ 
ter. Het bleek mogelijk om, voor de diverse zand¬ 
gronden en voor het zomer- en winterseizoen, de 
grootte van de diverse afvocrcomponcntcn en de 
bijbehorende N-last voor diverse nclastingsscc-
nario's te schatten. Enkele bcrckcningsrcsultatcn 
zijn weergegeven in tabel 3. 

Modellering nitraatuit.spocling 
Bij de modellering van de uiispocling naar het 
grondwater werd geko/cn voor de ontwikkeling 
van cen balansmodcl (NPK-modcl). Met dit model 
is het ook mogelijk de fosfaat- en kalibalanscn (e 
beschrijven. Het model gebruikt de gemodificeerde 

Figuur 1 

Opstelling voor denitrificatie-meting in het veld 

N 
N \ 
) r 

f—— 
Tabel 3 

Berekende U-gehalten in ng/l in beken en water- l 
lopen in zomer- en winterhalfjaar \ 

[ gebied 

1 Westerwolde 
§ Veenkoloniën 

1990 2010 | 
zomer winter zomer winter̂  

Drents kcilcempl. 21 

6 
5 
21 

7 
5 
21 

i Drente totaal 
\ Oost Friesland 
1 Salland 
| Reggedal 
\ Twcntc 
\ Oostcl. IJsscldal 
\ Achterhoek Midden 
\ Oosthoek Gelder!. 
\ Wcstei. Usseldal 
\ Vcluwe heuvels 
l Gelderse Vallei 
| Maastcrasscn 
i Centrale Slenk/ 
l Mctcrcn 
l Centrale Slenk/ 
| Kempen 
\ West N-Brabant 
\ Plateau's Z-Limb. 
\ Geheel Z-Limburg 

1 
1 
4 
9 

22 
4 
9 

22 
11 

1 
14 
2 

19 

2 
9 

12 
8 

5 
5 

10 
11 
25 
10 
11 
28 
11 

1 
11 
10 

22 

10 
16 
20 
12 

2 
2 
9 

14 
24 
9 

14 
24 
17 
2 

20 
5 

29 

5 
16 
17 
11 

7 
5 
21 

13 
13 
26 
12 
13 
29 
14 
2 
13 
14 

22 

13 
22 
25 
15 
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uitspoelingsrelatie van Kolenbrander met correc¬ 
tiefactoren voor de GT. Het werd gekoppeld aan 
het in het kader van het stikstofproject ontwik¬ 
kelde geografisch informatiesysteem MUL (Mest 
Uitspoeling Landbouwgebieden). Dit MUL bevat, 
naast het NPK-model, o.a. de CBS-bemestings-
gegevens, het gedigitaliseerde bodembestand 
1:250000 van Stiboka en de gemeentegrenzen. 
Mr. behulp van MUL bleek het mogelijk om bij 
diverse bemestingscenario's voor willekeurige 
regio's in de zandgebieden (bijv. waterwinge-
bieden) thematische N-uitspoelingskaarten voor 
diverse bodemgebruiksvormen te produceren. Een 
voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 2. 

Nitraattransport naar waterwinningen 
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van 
de ruwwaterkwaliteit op de freatisch winnende 
pompstations is ook het nitraattransport via het 
grondwater naar deze pompstations gemodelleerd. 
De modellering valt in enkele delen uiteen: 
- numerieke modellering, via de eindige-elementen-

methode, van de grondwaterstijghoogten en stro¬ 
mingen in de tijd (STRATRECT/FLSTAT) 

- een quasi 3-dimensionale modellering via een 
analytische formule van het stromingsbeeld naar 
het pompstation (FLOPZ1) 

- modellering van de nitraatconcentratie i" het 
gewonnen water in de loop van de . i 
(FCONC2) 

Figuur 2 

Nitraatuitspoeling in het centraal en oostelijk zandgebied 

Stikstofbelasting ondiep grondwater 
Bodemgebruik: Beweid grasland (huidig* situatie (70OkgN/ha/j» 

kgNha mgINO") 

>100 

Laboratorium voor Bodem- en Grondwateronderzoek 
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Figuur 3 

Ontwikkeling ruwwaterkwaliteit pompstation 
Lochem 

20 

c 113 

>!Q_ 

Q_ 

scenario ! huidig gebruik meststotfen 
se* nano 2 : volgens besluit gebruik dierlijke 

meststutten 

scenario 1 

drinkwaternorm 

p.s Lochem 

11925 11950 11975 I2000 12Ö25 
tijd—» 

12050 

De ontwikkelde modellen werden gecali-
breerd met gegevens van pompstation Lochem. 
Met het model is het mogelijk de kwaliteitsont¬ 
wikkeling in de pompstations voor diverse bclas-
lingsschcma's te voorspellen (zie figuur 3). 

Conclusies 

1. In het kader van het stikstofproject werden 
eenvoudig toepasbare modellen ontwikkeld, met 
behulp waarvan de gevolgen van het gevoerde of 
te voeren milieubeleid kunnen worden berekend 
voor: 
- nitraat-uilspocling naar het grondwater in de 

zandgebieden 
- uit- en afspocling van nitraat naar beken en 

waterlopen in de zandgebieden; 
- de kwaliteitsontwikkeling van het ruwwater ge¬ 

wonnen op freatisch winnende pompstations 

ontwikkeld waarmee op relatief eenvoudige wijze 
zowel in situ als in het laboratorium de denitrifï-
catie-snelheid in het grondwater kan worden geme¬ 
ten. Thematische kaarten zijn geproduceerd die op 
regionale schaal voor diverse bodemgebruiken de 
nitraat-uitspoeling gerelateerd aan belastim? en GT 
aangeven. 

3. De nitraat-uitspoeling op grasland is vcei (tot 
6x) groter dan tot dusverre werd aangenomen. Ze 
komt overeen met die onder snijmais. Bij meer dan 
60% van het grasland wordt in het grondwater de 
drinkwaternorm overschreden. 

4. Voor de nitraat-uitspoeling onder grasland 
werd een uitspoelingsrelatie vastgesteld waarin de 
grondwaterstand is verdisconteerd. Hoge grondwa¬ 
terstanden bevorderen de denitrificatie. Een duide¬ 
lijke en verklaarbare relatie tussen uitspoeling en 
bodemtype werd niet gevonden. 

5. De maatregelen genoemd in het "Besluit Ge¬ 
bruik Dierlijke Meststoffen" hebben niet of nauwe¬ 
lijks effect op de nitraat-uitspoeling onder grasland 
(70% van het agrarisch gebied). Bij bouwland is 
sprake van een beperkt effect (10% van het land-
bouw-areaal). Duidelijk effect is waarneembaar bij 
snijmais en in bosgebieden. Het Besluit heeft, gelet 
op het voorgaande, slechts een beperkt effect op 
de kwaliteitsontwikkeling in de grondwaterpomp-
stations (zie figuur 3). 

6. Beweiding draagt procentueel niet extra bij aan 
de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. 

7. De sinds 1945 sterk gedaalde grondwaterstand 
in de zandgebieden zal, naast de toegenomen 
bemesting, aanmerkelijk hebben bijgedragen aan 
de verhoogde nitraatuitspoeling naar het grondwa¬ 
ter. 

8. Alleen onder anaerobe condities is denitrificatie 
waargenomen. Hierbij zijn denitrificatie-snelhcden 
gemeten vanaf 130 tot vele honderden kg N/ha/jr 
over een laagdikte van I meter. Als reducerende 
stof kan zowel organisch stof als pyriet van belang 
zijn. 

9. De denitrificatie wordt geremd bij lage pH en 
staat stil bij een pH van ca. 3. In dit verband is het 
grote aantal meetpunten van het landelijk meetnet 
grondwatcrkwaliicit waar pH-waarden lager dan 4 
of zelfs 3 worden gemeten, van betekenis. 

2. In het kader van het project worden methoden 10. Door het voorkomen van voorkcursstroomba-
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nen, in zowel de waterverzadigde als de wateron-
verzadigde zone, kan het transport van met nitraat 
verontreinigd grondwater veel sneller plaatsvinden 
dan volgt uit een globale berekening. Bij verminde¬ 
ring van de nitraalbelasting zal hierdoor én als ge¬ 
volg van een geleidelijke mineralisatie van in de 
bouwvoor opgebouwd organisch stof, nog lang 
naijling plaatsvinden. 

11. In bosrandcn is de N-invang via de atmosfeer 

zo groot dat de nitraatconcentratics in bodemvocht 
en grondwater van vergelijkbare grootte zijn als 
onder bouwland. Ditzelfde geldt voor hoge op¬ 
standen verder bos-inwaarts. De invang bij naald¬ 
hout is aanmerkelijk groter dan onder Ioofhout en 
op open plekken. Bij nitraatbelastingcn tot 40 kg 
N/ha/jr is er in de bossen slechts sprake van een 
beperkte basisuitspocling. Van iedere 10 kg N 
extra spoelen er circa 9 uit naar het grondwater. 

• 
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BILTH: Een stralingsbelasting-model voor de besmettingsroute 
lucht-gras-koe-melk 

R.O.BLAAUBOER 

Inleiding 

Bij het modelleren van processen waarbij radionu-
cliden in het milieu terechtkomen, is de validatie 
van gebruikte modellen een groot probleem. In het 
kader van de internationale BIOMOVS (BlOsphe-
ric Model Validation Study) morsten bijvoorbeeld 
de gevolgen van een kerncentrale-ongeval gemo¬ 
delleerd worden. Na het Tsjemobyl-ongcval was 
er dan ook een prachtige kans om modellen te 
valideren. Eén onderdeel van het ongevalssccnario 
vormde de berekening van de melkbesmetting via 
de lucht-gras-koc-melk route. Voor de besmetting 
met I-I 31 werd deze calculatie uitgevoerd met 21 
computermodellen, voor 13 lokaties die verdeeld 
waren over het noordelijk halfrond en die door 
Tsjernobyl" meer of minder besmet waren ge¬ 
raakt. Met behulp van de gemeten concentraties I-
131 in gras en melk konden vervolgens de model¬ 
len gevalideerd worden. Over één van de gebruik¬ 
te modellen, BILTH(oven), ontwikkeld in het labo¬ 
ratorium voor Stralingsonderzock, gaat het nuvol-
gende. 

Het BILTH model 

De modellering van het besmettingspad van lucht 
naar melk is te splitsen in drie delen (zie fig. 1). 
Ten eerste is er de berekening van de depositie 
van een radionuclide op het gras, uitgaande van 
een zekere concentratie die voorkomt in de lucht 
(1). Ten tweede is er de opname van radionuclidcn 
door de koe bij het grazen (besmet gras), drinken 
(besmet water) en ademhalen (besmette lucht). 
Ten derde moet worden berekend hoe groot de 
overgang van een radionuclide naar de melk is. 

- De depositie bestaat uit droge en natte depositie. 
De grootte van de droge depositie is afhankelijk 
van de "valsnclhcid" en de concentratie van het 
betreffende radionuclide in de lucht. De natte depo¬ 
sitie is afhankelijk van o.a. ie hoeveelheid neerslag 
en de concentratie van het radionuclidc in de lucht. 
Vervolgens wordt de concentratie van een radionu-
clidc in het gras (zoals bij ieder ander gewas) 
bepaald door cen inlcrccpticfactor, want slechts 
gedeeltelijk komt de depositie op cen gewas te¬ 

recht, de rest komt op de grond. Verder vindt 
bijvoorbeeld afspoeiing plaats en verdunning door 
groei van het betreffende gewas. Tevens kunnen 
radionucliden uit de bodem worden opgenomen, 
maar bij 1-131 is deze besmettingsroute niet be¬ 
langrijk wegens de relatief korte halveringstijd. 

- Bij het BILTH-modcl is er van uit gegaan dat de 
opname van 1-131 door de koe hoofdzakelijk via 
de voeding plaatsvindt. Besmetting door inhalatie 
en drinken worden als relatief onbelangrijk gezien. 

- Het BILTH-model is een compartimenten-mo¬ 
del. In dit model bestaat de koe uit drie comparti¬ 
menten (zie figuur 1), waartussen uitwisseling 
plaatsvindt van de opgenomen radionuclidcn. De 
overgang van radionuclidcn uit het ene naar het 
andere compartiment is recht evenredig met de 
concentratie in het ccrslbcdoeldc compartiment. 
De ovcrdrachtsfactorcn (cvcnredighcidsconstan-
tcn) die deze uitwisseling karakteriseren zijn bepa¬ 
lend voor het derde gedeelte van de berekening 
binnen BILTH. 

Het computermodel is in ontwikkeling sinds 
eind 1986 en is dus post-Tsjernobyl. De vcrschil-

Figuur 1 

Schematische weergave van hel dynamische com¬ 
partimenten model BILTH 

Opname door koe 
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Figuur 2 

De concentratie van 1-131 in gras (in Bq/kg droge 
stof) voor de lokatie Tokai (Japan) zoals deze 

werd waargenomen in mei en juni 1986 en zoals 
voorspeld door hel B1LTH model (continue 

kromme) 

Figuur 4 

De concentratie van 1-131 in melk (in Bqll) voor 
de lokalies Tokai (Japan) zoals deze werd 

waargenomen in mei en juni 1986 en zoals voor¬ 
speld door het BI'LI 11 model (continue kromme) 
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Figuur 3 

Zoals figuur 2; lokatie Neuherberg (BRD) 

Figuur 5 

Zoals figuur 4; lokatie Neuherberg (BRD) 

lende overdrachtsfactoren tussen de comparti¬ 
menten zijn dan ook met behulp van nederlandsc 
Tsjemobyl-datascts (2) geschat, alvorens de 
'vreemde' gegevens van de twaalf buitenlandse 
lokaties werden ingevoerd. 

BDLTH is een dynamisch model, d.w.z. er wor¬ 
den dagelijkse concentraties berekend voor de ver¬ 
schillende compartimenten. Hierbij wordt rekening 
gehouden met radioactief verval in alle comparti¬ 
menten evenals met verwcring van het gras door 
afspocling en verdunning door groei. Er is dus een 
verloop in de tijd weer te geven. Een tweede soort 
van uitkomsten wordt gevormd door de geïnte¬ 

greerde concentraties in lucht, gras en melk. Deze 
waarden ontstaan door het optellen van de gemid¬ 
delde dagelijkse concentraties. Geïntegreerde con¬ 
centraties vormen dus het oppervlak onder de 
grafickkromme van dagelijkse concentraties. Bc-
smettingssituatics met piek- of met continue con¬ 
centraties kunnen door deze geïntegreerde waar¬ 
den met elkaar vergeleken worden. Aangezien de 
steady-state-modcïïcn juist deze geïntegreerde 
concentraties berekenen is daardoor tevens een 
vergelijking lussen dynamische en stcady-stalc-
modcllcn mogelijk. 
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Modelresultaten gras- en melkbesmetting 

Twee lokaties waarvoor berekeningen werden uit¬ 
gevoerd zijn Tokai (Japan) en Neuherberg (Bonds¬ 
republiek Duitsland). Deze beide lokaties vormen 
twee uitersten door hun onderlinge afstand en de 
hoogte van de besmetting. Met de regen- en lucht-
concentratie-gegevens van beide lokaties zijn de 
gras- en melkbesmettingen berekend. In de figuren 
2 en 3 zijn de concentraties van 1-131 in gras 
weergegeven voor beide lokaties. De voorspelde 
concentraties zijn met een kromme aangegeven, 
de waargenomen concentraties zijn later ingete¬ 
kend. Er blijkt een redelijk goede overeenkomst te 
bestaan. Bij de Japanse Iokatie is de voorspelde 
tweede piek in grasbesmetting echter niet uit¬ 
gekomen. De grote hoeveelheid regen, die deze 
piek had moeten veroorzaken, heeft waarschijnlijk 
de lucht schoongttpoeld waardoor minder natte 
depositie is waargenomen dan werd voorspeld. 

De voorspelde melkbesmetting loopt parallel 
met de grasconcentratie (zie figuren 4 en 5). In 
tabel 1 zijn de geïntegreerde concentraties van I-
131 weergegeven zoals deze gemeten en voor¬ 
speld zijn. 

Voor beide lokaties liggen de voorspelde con¬ 
centraties binnen een factor 3 van de waar¬ 
genomen waarde. Deze kleine afwijkingen zijn 
volledig te verklaren uit de beperkte nauwkeu¬ 
righeid waarmee de beschikbare invoergcgevens 
belast zijn. Ook vergeleken met de andere aan 
BIOMOVS deelnemende modellen leverde BILTH 
een respectabel resultaat. 

Conclusies en vooruitzichten 

Ook voor de meeste andere modellokaties (zie 
inleiding) gaf BILTH goede resultaten. In tegen¬ 
stelling tot vele steady-state-moóéüea, die vaak 
grote overschattingen opleveren (bijvoorbeeld het 
IAEA-model (1), blijkt een relatief eenvoudig 
dynamisch model als BILTH goed toepasbaar te 
zijn bij de berekening (voorspelling) van besmet¬ 
ting van melk met 1-131 in het geval van een 
atmosferische lozing. Als prognose-model zou het 
misschien in de Alarmregeling kernongevallen 
operationeel kunnen worden. 

Het computermodel is momenteel (januari 
1988) nog beschikbaar in een Lotus \23-spread-
sheet, maar er wordt gewerkt aan een Pascal-ver-
sie, aangezien de gebruikte gevoeligheidsanalyse 
en de Monte Carlo-methoden veel rekentijd ver¬ 
gen waardoor een ontoelaatbare vertraging van 
het Lotus-programma optreedt. 
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Tabel 1 

Geïntegreerde 1-131-concentraties in gras en melk zoals voorspeld met BILTH en de andere aai 
BIOMOVS deelnemende modellen, vergeleken met de waargenomen concentraties 

integraal 

gras (Bq.d/kg) 
Japan: 
BRD: 

melk (Bq.d/1) 
Japan: 
BRD: 

BILTH 

1,4 .10* 
7.55.105 

1,93.10* 
1,19.10 

voorspeld door: 
andere modellen*) 

l,1.103-l,1.105(9) 
4,9.10*-3,3.10* (4) 

6.8.101 -6,5.103(13) 
3,5.103-2,8.105(13) 

waargenomen 

0,55.10" 
7,0.105 

2,3 .102 

1,31.10" 

* Tussen haakjes is het aantal (van de in totaal 21) modellen vermeld waarvan de resultaten meer dan 
een factor 3 afwijken van de waargenomen concentraties. 
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Tandem-massaspectrometrie in milieu- en volksgezondheidsonderzoek 

AJPJ.M.DE JONG, G.VAN DE WERKEN, H.A.VAN 'T KLOOSTER 

Wat is massaspectrometrie ook al weer? 

Massaspectrometers worden in het RIVM-labora-
torium voor Organisch-analytische chemie (LOC) 
gebruikt voor identificatie, structuurbepaling en 
kwantificering van organische verbindingen, mees¬ 
tal voorkomend in meer of minder gecompliceerde 
mengsels zoals grond, vliegas, rivierwater. Moed, 
vet, melk, groente, vis, etc. Die mengsels moeten 
eerst gescheiden worden en dat gebeurt veelal via 
een groot aantal bewerkingen van de monsters. 
Daarbij worden vaak chromatografische scheid¬ 
ingsmethoden toegepast Dikwijls wordt een gas-
of vloeistofchromatograaf (GC of LQ direct ge¬ 
koppeld met een massaspectrometer, waardoor 
het mogelijk wordt de afzonderlijke componenten 
die uit de GC of LC komen één voor één te 
bepalen. Ook is het mogelijk een extract direct in 
de massaspectrometer te brengen, bijvoorbeeld 
wanneer men van tevoren weet dat het maar om 
één verbinding gaat. 

De moleculen die al dan niet via een GC of 
LC in de massaspectrometer worden geleid onder¬ 
gaan eerst ionisatie, bijv. door een bombardement 
met electronen. De aldus gevormde z.g. molecu¬ 
laire ionen zijn meer ' f minder labiel, waardoor ze 
uiteenvallen (fragmenteren) in een reeks geladen 
en neutrale brokstukken. De geladen brokstukken 
worden als het ware gesorteerd naar massa, door 
ze via magnetische en/of electrische velden te lei¬ 
den en na scheiding de relatieve hoeveelheid ervan 
per massa-eenheid te meten. 

Het resultaat is een z.g. massaspectrum. 
Omdat het fragmenteren gebeurt op een wijze die 
karakteristiek is voor de onderzochte verbinding, is 
zo'n massaspectrum te beschouwen als een "mod¬ 
ulaire vingerafdruk" van die verbinding. Figuur 1 
Iaat een voorbeeld zien van zo'n massaspectrum 
en wel van een dioxine. 

Nieuwe MS-methoden 

Recente ontwikkelingen van nieuwe methoden in 
de massaspectrometrie hebben het analytisch po¬ 
tentieel van deze techniek aanzienlijk vergroot. 
Vooral door liet operationeel worden van een aan¬ 
tal nieuwe, zogenaamde "zachte" ionisalicmclho-
den zijn thans analyses mogelijk van thermisch 

Figuur 1 

Molecuulstructuur en massaspectrum van 2J.7A-
tetrachloordÜKnzo-p-dioxiiK (2J.7J8-TCDD). 

i - • > a 

Voetnoot: 
Er zijn 75 polychloordibenzo-para-dioxines 
(PCDD's), waarvan de toxiciteit samenhangt met 
het aantal en de plaats van de cblooratomen; 
2,3.7,8-TCDD slaat bekend afc de meest toxische. 
Doo' het natuurlijke voorkomen van de chlooriso-
topen 35C1 en r Cl in de verhouding 3:1 en van IJC 
naast I2C (1:100), resp. van " o en I7O naast '*O 
(0,2:0,02:100), Iaat het massaspectrum cen karak¬ 
teristiek cluster van pieken van moleculaire ionen 
(M*) zien, met hoogste pieken bij massa's 320, 
322 en 324. 

labiel, polair en dikwijls hoogmoleculair materiaal. 
Hierbij wordt aan een eerste randvoorwaarde voor 
massaspectromelrisch onderzoek voldaan, name¬ 
lijk dat het te onderzoeken materiaal intact en in 
geïoniseerde vorm in de massaspectrometer be¬ 
schikbaar moet kunnen komen. Veelal, echter, zul¬ 
len er tijdens de zachte ionisatie weinig of geen 
molecuulfragmenten ontstaan, zodat weliswaar 
zeer goed molecuulgcwichten zijn te bepalen maar 
door het ontbreken van fragment-ionen geen struc¬ 
tuurinformatie wordt verkregen. Deze informatie 
kan in beginsel alsnog worden gewonnen door 
toepassing van de zogenaamde tandem-massa-
spectrometrie-methode (MS/MS) (1). Een combi¬ 
natie van deze nieuwe mogelijkheden levert een 
instrument (fig. 2) waarmee men cen massaspec¬ 
trum verkrijgt van een geselecteerd ion, in plaats 
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Figuur 2 

Schematise!* r van ecu vierseclor MS/MS 
ütstnmtem 

MS, MS. 

V 
S HMttO MS VSlan 

Todiduihg: 
Het eerste deel van het instrument fungeert als 
een normale inassaspectiometer. bi de MNicnbron 
(ion source) «orden ionen ge»unwd van de inge-
brachie monstermoleculen die vervolgens worden 
geanalyseerd (sortering naar de massa/lading-ver-
houóing (mfe)) en geregistreerd door dciccior-1. 
Een te kiezen km (het zogenaamde precursor-ton) 
uit MS-1 wordt doorgestuurd naar MS-2. Dit ion 
passeert hierbij een botsingskamer (collision cell 
(2)) waar botsingen plaatsvinden met bijvoorbeeld 
argon-atomen. Het ion valt hierbij in brokstukken 
uiteen (de zogenaamde dochicrionen) Na schei¬ 
ding van de dochterionen in MS-2 wordt hiervan 
het MS/MS-spectrum geregistreerd (detects? 3). 

Een MS/MS-spectrum kan aldus eenvoudig 
worden omschreven als het secundaire massaspec-
tmm van een bepaald ion in een primair massa-
specuum. 

Voor kwantitatieve bepalingen met behulp van 
MS/MS wordt de gewenste verhoogde selectiviteit 
verkregen door de meting van een selectieve over¬ 
gang van het precursor-ion in een specifiek doch¬ 
terion (mi -. mj). In het voorbeeld van de analyse 
van 2,3.7,8-ietrachloordibenzodioxine vindt in de 
collision cell een afsplitsing plaats van COCI van 
hel moleculaire ion uit MS-1 (63 dalion). De 
respons hiervan wordt gedetecteerd in MS-2 in¬ 
dien MS-1 en MS-2 parallel opereren, echter met 
een offset van 63 daltons. 

van een spectrum van een molecuul. Het gedeelte 
van de massaspectromcler vóór de botsingskamer 
kan worden gebruikt als scheidingsinstrument. Hier 
vindt scheiding van componenten plaats op grond 
van hun molecuulmassa. Bovendien is het schei¬ 

dend vermogen instdbaar lot praktisch 
gewenste waarde en het is vrijwel onafhankelijk 
van de samenstelling van het ie analyseren mon¬ 
ster. 

Zoals blijkt uit de nog schaarse literatuur op 
dit jtbïtd, worden de mogelijkheden van MS/MS 
bij milieu-analyses n eerste instantie benut voor de 
reductie van de chemische ondergrond bij sporen-
analyses. Ook bij het opspoten en identificeren van 
metabolielen van xenobiotica kan deze techniek 
een grote rol spelen, maar ze is, voorzover ons be¬ 
kend, nog niet eerder toegepast. 

Tmndem massaspeanmetrie in het RIVI4 

Door de installatie van een combinatie van tandem-
massaspectrometers in 1987 heeft de modernise¬ 
ring van het analytisch-chemische instrumenurium 
van het LOC een belangrijke impuls gekregen. 
Deze instrumenten worden ingezet voor de identifi¬ 
catie en kwantificering van hoog-toxische stoffen 
(OJL dioxines) en metabolieten, alsmede voor struc¬ 
tuuronderzoek van boogmoieculaire verbindingen 
(o.a. brapoiyrneren). Met de inmiddels operationele 
VGTOSQ-iandem-massaspectrometer zijn de mo¬ 
gelijkheden voor de analyse van organische verbin¬ 
dingen, in extreem lage concentraties voorkomend 
in diverse complexe matrices, aanzienlijk verruimd. 
Voor molecuulstructinirbepaJing van OA. eiwitten, 
suikers en vetten in biologisch materiaal ontstaan 
geheel nieuwe mogelijkheden. Met name in het 
kader van het vaccin-onderzoek is het van groot 
belang te beschikken over betrouwbare methoden 
voor de structuurbepaling van bepaalde tussen- en 
eindprodukten die ontstaan bij de ontwikkeling van 
nieuwe (synthetische) vaccins. Voor dit type onder¬ 
zoek zal met name het Jeoi JMS HX110-HX110 
vicT-sector-MS/MS-instrument worden ingezet. 

In het nu volgende worden enkele mogelijkhe¬ 
den en behaalde resultaten besproken. 

MS/MS-anafyse van dioxines 

In de huidige GC/MS-methodieken voor het bepa¬ 
len van polychloordibenzodioxines en polychloor-
dibenzofuranen (PCDD's en PCDF's) in milieumon-
sters is er een reële kans op verstoring van de be¬ 
paling door andere chemische verbindingen, met 
name door polychloorbiphenylen (PCB's). Dit pro¬ 
bleem is moeilijk te ondervangen omdat een aantal 
van deze verbindingen (PCB's met een vlakke 
molecuulstructuur) moeilijk of niet te verwijderen 
is uit het extract dat na een reeks van scheidings-
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Figmtr3 

GCMS- (dÊramatogram A) em GC-MSlMS-amttyse 
(chrtummogram B) wat 2J7JB-ietracMooréibaao-

«KUMT in aamtezigkad wan cm overmaat 
pofycMoorbiphayk* ('ArocUor"). 

30 100 13O2OO23C30O3 3(HCXK3O5 0O 

Voetnoot: 
Beide analyses bestonden uil een co-injeciie van 
10 pg (10-"i) 2,3,7.8-TCDD en 1 »g (10 * g) 
Arochlor (10'overmaat). Spoor A toont de re¬ 
spons van de meting van ion m/z 322 (meest inten¬ 
sieve piek van de moleculairioncluster van 2,3,7,8-
TOD). Spoor B toont de verkregen respons in¬ 
dien de overgang m/z 322 - 259 (M*°-COCI van 
2,3,7.8-TCDD) wordt geregistreerd in MS-2 van 
het MS/MS-sysleem. 

en clean-up-suppen beschikbaar komt voor de 
uiteindelijke bepaling (2). Een mogelijke oplossing 
voor dit probleem bestaat hierin dat de analyse 
wordt uitgevoerd bij hoog oplossend vermogen van 
de massaspectrometer. Of deze methode suc¬ 
cesvol is hangt sterk af van de relatieve hoeveelhe¬ 
den van PCB's en PGDD's en de resterende 
gevoeligheid van het instrument bij hoog oplossend 
vermogen. Tandem-massaspectromctrie, nu, levert 
een zeer werkbaar alternatief. 

Figuur 3 toont rrwlmfn van een MS/MS-
bepaling van 10 pioognm (10 ' f e 23J.S-TCDD in 
een monster dat levens 1 microgram (10 "* g) 
PCB's bevane. Figuur 3A laat zien wat zou wor¬ 
den veikitgen met een normale GC/MS-bepaling: 
net signaal van net aanwezige 2,3.7,8-TCDD 
wordt volledig overspoeld door dat afkomstig van 
de PCB's. Dezelfde analyse, maar nu met COCl-
afsplitsmg in de botsingskamer tussen MSI en 
MS2, geeft een relatief schone basislijn en een 
goed ie identificeren piek afkomstig van deze dïox-
me (figuur 3B). 

Afgezien van net feit dat deze methode in een 
aantal voorkomende gevallen de bepaling van 
kleine hoeveelheden droning* m een ver 
matrix mogelijk maakt, kan deze eigenschap van 
MS/MS worden benut voor een vereenvoudiging 
van de momiervourbc werking. De huidige mon-
sicrvoorbeweikingsmeihoden zijn zeer arbeidsin¬ 
tensief (3 1 4 mensdagen per monster) en dus zeer 
kostbaar. Deze kosten zijn dermate hoog (vier- a 
vierduizend gulden per analyse) dat uitgebreide 
dioxinestudies hierdoor worden belemmerd. Het is 
ook hierom dat er in recente WHO-symposia met 
kracht op is aangedrongen om onderzoek te inten¬ 
siveren dat leidt tot vereenvoudigde procedures 
(3). In toekomstig onderzoek zal ook in het LOC 
worden nagegaan welke mogelijkheden MS/MS 
hierbij kan bieden. 

Mutant X in gechloreerd Maaswattr 

Onlangs is de zogeheten "Mutant X" zeer in de 
belangstelling gekomen toen Week dat deze stof in 
een aantal gevallen aanzienlijke bijdragen geeft tot 
de totale mutageniteit van water (4). De chemi¬ 
sche naam van Mutant X is 3-chIoro-4(di-
chloormethyl)-5-hydroxy-2(5H>furanon; de mole-
cuulstructuur is weergegeven in figuur 4. Nader 
onderzoek wees uit dat het gehalte aan mutant X 
in gechloreerd humusrijk water kan oplopen tot het 
nanogram/liter-niveau (5). 

Met de gebezigde isolatie- en concentra¬ 
tiemethode ligt het bepalingsniveau van de GCMS-
methode dicht bij deze normaal voorkomende 
waarde. Hierdoor is een kwantificering uiterst 
onbetrouwbaar en in sommige gevallen zelfs onmo¬ 
gelijk. De detectiegrens van de methode blijkt voor¬ 
namelijk te worden bepaald door het grote aantal 
in natuurlijk water voorkomende verbindingen die 
de bepaling van mutant X storen. Evenals bij de 
bepaling van 2,3,7,8-TCDD, geeft de MS/MS-ana-
lyse een aanzienlijke reductie van de chemische 
achtergrond. Hierbij worden twee overgangen 
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Figm,4 

MUTANT X 

50 

0-1 
3 30 TOO t 30 2 00 230 300 330 400 

HCCl, Cl 

H3CO 

Methylated MX" 

GC-MS/MS analyse van Mutant X (MX) in 
gechloreerd Maaswater. Sporen A en B tonen de 
verkregen responsies na door botsing geïnduceer¬ 
de dissociatie van het ion m/z 201 (M29) raar 
resp. mfz 173 (verlies van CO) en m/z 157 (verlies 
van CO2). De concentratie van MX bedroeg ca. 3 
ng/1 Maaswatcr, hetgeen overeenkomt met een 
injectie van ca. 10 pg op de kolom. (1 nanogram = 
10*g;1p>cogram=l0 IV 

Figuur 5 

Aantal in de literatuur verschenen publikaties in 
de periode 1968-1986 met betrekking tot maisas-
pectrometrische structuuranalyses van enzymen 

(overgenomen van ref. 6). 
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Mogebjke werkwijze bij stmctmrnmtEtyse vt 
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X scheiding 
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MS/MS-ANALYSE 

\ 

RECONSTRUCTIE VAN 
PRIMAIRE STRUCTUUR 

gemeten, te weien afsplitsingen van 0 0 respec-
tievdiK COz van het primaire brokstuk (M-CHO) 
waarin M staat voor het moleculair ion. Deze pro¬ 
cessen zijn redelijk specifiek voor esters en 
inwendige esters (zie figuur 4). 

Identificatie van primaire structuren van biopoly¬ 
meren 

Kon bij de bovengenoemde applicaties het gebruik 
van MS/MS als een verbetering van bestaande 
methodieken worden gezien, de inzet ervan bij 
structuuranalyses van biopolymeren kan van meer 
fundamenteel belang zijn. 

De rol van MS-mcthodcn in de "bioanalyse" 
is sinds het begin van de jaren '80 in betekenis 
drastisch toegenomen (fig. 5). Naar verwachting 
zal deze groei zich in het komende decennium 
voortzetten, vooral indien moderne MS-methoden 
toegankelijk worden voor meer onderzoekers. 
Aangezien het daarvoor bestemde MS/MS-instru-
ment (JEOL HX110/HX110) in het LOC thans nog 
niet operationeel is, zal worden volstaan met een 
korte aanduiding van de aanpak van dergelijk 
onderzoek (zie figuur 6). 

Structuuronderzoek van een biopolymeer met 
behulp van MS vereist in de meeste gevallen een 
reductie van de molecuulgrootte van het polymeer 
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omdat deze het bereik van de massaspectrometer 
ie boven gaat. Het in de praktijk maximaal haal¬ 
bare bereik van moderne machines is in de orde 
van 5000 danons ofwel circa 25-50 ammozuureen-
heden. Via de Edman-degradatie of een andere 
splitsmgstechrtek worden de grote moleculen ge¬ 
splitst in een aantal kortere peptide-sequenties. 
Deze wolden vervolgens gescheiden met vtoei-
stofchromatografische technieken en verzameld tot 
fracties. Vervolgens worden de fracties ge-analy-
seerd met behulp van MS/MS. Figuur 7 geeft een 
voorbeeld van het MS/MS-spectnim van het non-
apepu'de bradykmine. De pieken zijn te correleren 
met voorkomende ammozuursequemies. Aan de 
hand van de resultaten wordt een reconstructie 
gemaakt van hel oorspronkelijke molecuul. 

Dankwoord 

Wij danke dr.P.Backlund van het laboratorium voor 
Ecotoxicologie, Milieuchemie en Drinkwater 
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derzoek aan Mutant X. 
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De n r e depositie ia NederbMi ia de jarea 1M0 t/n 19M 

J.W.ERISMAN. RA.AM.DE LEEUW, R.M.VAN AALST 

Zure dtpowtic (zure regen) is een vcrschunsd dat 
tegenwoordig erg in de frHamiirT'fflg staat gezien 
de schadelijlce effecten die overal om ons heen 

nargenomen. Het gaat toetbij o n de ver-
van het milieu. De belangrijkste hiervoor 

verantwoordelijke stoffen zijn u m u l d w i d e 
(SOz). stikstofoxiden (NO*) en arnmoni* (NHJ) . 
Deze stoffen en hun irarueprodukicn kunnen pas 
naoat ZIJ geoeponeerti zijn veizureno wenen in 
het milten. Zij kunnen n droge vorm neerslaan op 
buwtii. planten, grand en water (droge depositie) 
maar ook in natte vorm, (Lwx. opgelost in regen, 
hagel, mist, dauwdruppels enz. (natte depositie) 
(fig. 1). 

Door het RIVM worden concentraticmenngen 
van SO2 en NO. verricht op een groot aantal plaat¬ 
sen in Nederland. Uit deze metingen van het 
"Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit" kunnen de dro¬ 
ge deposities van deze stoffen geschat worden. 
Concentraties van N H J worden (nog) niet routine¬ 
matig gemeten. De depositie van deze stof, en die 
van het reactieprodukt ammonium (NH 4), is bere¬ 
kend met een zgn. transportmodel, uitgaande van 
de uitworp die vrij goed bekend is. De natte deposi¬ 
tie wordt bepaald uit de gegevens van het Lande¬ 
lijk Meetnet Regenwaterkwalileit van het KNMI 
en het RIVM. 

Hier wordt een overzicht gegeven van de 
deposities in de jaren 1980 tot en met 1986. 

Zmdeposiae 

Aangenomen word dat uit één molecuul SOz 
iHtandelijlc twee H -ionen (protonen) gevormd kun¬ 
nen wordenen uit één molecuul NO* en NHs dk 
één H -km. De Male (potentiële) zure depositie 
wordt nu gevonden ab de som: (2 x SO» • NO» + 
NH.] van de afzonderlijke deposities. De ruim¬ 
telijke verdeling van de depositie van SO», NO* en 
NH» over Nederland m 1986 is gegeven in de fig¬ 
uren 2 A, Ben C. 

m 1916 bestond de zure depositie in Neder¬ 
land voor 40% uit zwavelvci bindingen (SO.), 
32% uit stikstofoxiden (NO?) en voor 28% uit 
ammoniak en ammonium (NH.). De numtelïjlce 
verdeling van de totale (potentiële) zure depositie 
over Nederland in 1980 resp. 1986 is weergegeven 
in de figuren 3 A en B. 

De totale gemiddelde (potentiële) zure deposi¬ 
tie over Nederland bedroeg in 1980 5800 mol 
H*An.j. In 1986 was dit afgenomen tot 4900 mol 
Deze reductie is vooral het gevolg van een afname 
van de SÓi-onissies in Nederland en omringende 
landen. Figuur 4 toont het depositie-beloop van 
1980 tot 1986. 

in het zuiden van het land is de zure depositie 
het hoogst. In natuurgebieden, vooral op bos- en 
heideranden, kan door bronnen in de naaste om¬ 
geving (zoals stallen en verkeerswegen) de deposi¬ 
tie van verzurende verbindingen aanzienlijk hoger 
zijn dan het landelijk gemiddelde. 

Figuur! 

De kringloop van verzurende stoffen 

Binnen- en buitenlandse bijdragen aan de zure de¬ 
positie in Nederland 

De zure depositie is een internationaal probleem. 
Luchtverontreiniging trekt zich niets aan van lands¬ 
grenzen. Met een transportmodel werd berekend 
dat de nederlandse bronnen in 1980 slechts 37% 
hebben bijgedragen aan de zure depositie op Ne¬ 
derland (fig. 5). Deze bijdrage is gestegen tot 41% 
in 1985. 

De bijdrage van NHi uit Nederland zelf is 
hoog omdat dit gas geëmitteerd wordt uit lage 
bronnen (zoals stallen en landbouwgebieden) en 
relatief snel kan deponeren, waardoor het niet over 
grote afstanden getransporteerd wordt. Dit in 
tegenstelling tot de meeste andere luchtverontrcini-
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De SO*-. NOr en NH*4eposüie n Nederimdin 1986 (mol/haj) 

Figuur 3 

De totale (potentiële) zure depositie in 1980 en 
1986 (mot H /ha.j) 

Figuur 5 

Herkomst van depositie op Nederland, 1985 
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De trend van SO*-. NOr. NH*- en de totale zure 
depositie in 1980-1986 (mol/haj). 
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Figuur 6 

Bijdrage van nederlandse broncategoriëen aan het 
nederlandse aandeel in de depositie op Nederland 

voor 1985 (%) 
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gende stoffen die of direct op grote hoogte in de 
lucht gebracht worden (industrie), ofwel daar vrij 
snel naar overgebracht worden (verkeer). Daar 
heeft de wind er vrij spel mee. 

Van de totale emissie in Nederland aan 
tuchtverontreinigende stoffen komt ongeveer 80% 
op de ons omringende landen neer. Berekend werd 
dat Nederland een netto exporteur is van verzuren¬ 
de luchtverontreiniging. 

De veroorzakers van zure depositie 

SO2 is grotendeels afkomstig van elcctriciteitscen-
trales, olieraffinaderijen en andere grote indus¬ 
trieën. NOi wordt voor een groot gedeelte in de 
lucht gebracht door het verkeer, terwijl de NHs-
cmissie bijna geheel veroorzaakt wordt door de 

landbouw en de veeteelt. 
De gemaakte berekeningen hebben uitgewe¬ 

zen dat in de verdeling van de nederlandse bij¬ 
drage aan de zure depositie (zie figuur 6) het aan¬ 
deel van landbouw en veeteelt is toegenomen van 
44% in 1980 tot 50% in 1985. Het aandeel van het 
verkeer is licht gestegen van 19% naar 21%, ter¬ 
wijl daarentegen het aandeel van raffinaderijen 
(9% naar 6%) en centrales (13% naar 9%) is ge¬ 
daald. 
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Fysisch en chemisch onderzoek aan huishoudelijk afval 

Th.G.AALBERS, A.A.J.CORNELISSEN, A.I.M.VAN DE BEEK 

Elk jaar komt er in Nederland circa 5,7 miljoen ton 
huishoudelijk afval vrij (1). Het wordt aangeboden 
als zakkenvuil (4,3 miljoen ton), als glas via glas¬ 
bakken (0,2 miljoen ton), als oudpapier via vereni¬ 
gingen en scholen (03 miljoen ton) en als grof 
huishoudelijk afval (0,7 miljoen ton). Dit afval 
wordt doorgaans separaat ingezameld. Daarnaast 
wordt door de gemeenten en door particuliere in¬ 
zamelaars 1,8 miljoen ton afval bij kleine bedrijven 
(winkels, kantoren etc.) en de dienstensector opge¬ 
haald. Het ingezamelde afval heeft diverse bestem¬ 
mingen, te weten: storten, verbranden, hergebruik 
en verwerking tot compost. Ter plaatse van deze 
bestemmingen en/of door de toegepaste verwer¬ 
kingstechniek is emissie van schadelijke stoffen 
naar bodem, water en lucht niet uitgesloten. 

De overheid heeft een beleid geformuleerd, 
waarin gestreefd wordt naar het "voorkomen", 
"beperken", "hergebruiken" en "definitief verwij¬ 
deren" van afvalstoffen. Voor de ondersteuning 
van dit beleid is onderzoek aan huishoudelijk afval 
noodzakelijk voor het maken van een verantwoor¬ 
de inschatting van de milieuhygiënische implicaties 
bij de verwerking van huishoudelijk afval en ook 
voor het volgen van de uitwerking van de door de 
overheid en industrie gesloten convcnanten ter 
beperking van het gebruik van schadelijke stoffen. 
Bovendien kunnen de resultaten worden gebruikt 
bij het stimuleren van alternatieve bestemmingen 
en verwerkingsmethoden en kunnen ze aanleiding 
zijn tot een adequate regelgeving. Om deze doel¬ 
stellingen te bereiken, is het niet alleen van belang 

Figuur 1 

Schematisch overzicht van de sorteerproeven aan huishoudelijk afval in de sorteerinrichting te Amersfoort 

Sorteerinrichting 

1 papier-verpakking 
2 glas 
3 textiel 
4 kunststof 
5 bijzondere componenten 
6 papier 
7 kunststof folie 
8 trilgoot 
9 trilzeef 

10 cycloon 

11 hout 
12 leder, rubber 
13 non ferro b.v. koper 
14 stenen 
15 dierlijk afval 
16 brood 
17 tapijten 
18 ijzer 
19 groente-, fruit- en 

tuinafval 
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te weten welke componenten in welke hoeveelhe¬ 
den voorkomen (sortcerproevcn), maar ook welke 
chemische samenstelling ze hebben. 

In het sorteeronderzoek van het RIVM wordt 
driemaal per jaar in vijf wijken van vier gemeen¬ 
ten op een representatieve wijze zakkenvuil ingeza¬ 
meld (circa 700 kg per inzameling). Door de keuze 
van de gemeenten en de wijken waarin de mon-
stemamc plaatsvindt, is getracht een gemiddeld 
beeld van het nederlandsc zakkenvuil te verkrij¬ 
gen. Het hier beschreven onderzoek werd in 1986 
uitgevoerd aan zakkenvuil dat was ingezameld in 
Arnhem. Het zakkenvuil werd door het RIVM 
gescheiden (zie figuur 1) in vecücn componenten 
(2). Het procentuele voorkomen van die componen¬ 
ten in zakkenvuil op jaarbasis (100% x g/g totaal) 
is vermeld in tabel 1. 

De componenten, die uit ue sorteerproeven 
werden verkregen, werden separaat volgens een 
gestandaardiseerd monstervoorbcreidingsprotocol 
tot analyse-monsters verwerkt (3). Na verassing 

van deze monsters door low temperature ashing 
en de ontsluiting van de as met HF/HNCb/HClO» 
(4), werden de metaalccncentratics in de destrua-
ten bepaald met behulp van spcctromctrischc ana¬ 
lysemethoden (AAS en ICP-AES). In tabel 1 zijn 
de gemeten concentraties weergegeven in mg/kg 
droge component. Onderaan de tabel zijn de bere¬ 
kende metaalconcentratics in droog en nat zakken¬ 
vuil (mg metaal/kg zakkenvuill) weergegeven. In 
de totaalcijfers werden de mctaalconcentraties in 
de componenten "dierlijk afval" en "bijzonder af¬ 
val" (die niet werden gemeten) op nul gesteld. 

Huishoudelijk afval wordt in de Wet chemi¬ 
sche afvalstoffen (WCA) uitgezonderd. Dit bete¬ 
kent dat er, ondanks het feit dat sommige compo¬ 
nent-concentraties de grenzen overschrijden die 
worden gesteld in de WCA, toch geen sprake is 
van chemisch afval. Uit een recent onderzoek (5), 
verricht door het RIVM, is gebleken dat de hoge 
cadmium.- en antimoonconccntratics in de compo-

Tabell 

Samenstelling van zakkenvuil (zv) (% droog/droog), droge siofgehalten (%), de gemiddelde metaalge¬ 
halten (en standaardafwijkingen) van triplo-metingen in de droge componenten (mg/kg) en de bere¬ 

kende metaalconcentraties (en standaardafwijkingen) in nat en in droog zakkenvuil (mg/kg) 

1 samenstelling 
| materiaal van zakkenvuil 
1 (droog/droog) 

I restfractie* 41,77 
f papier 25,47 
f kunststof 7,64 
I glas 8,54 
f fcrro** 3,98 
1 non-ferro*** 0,78 
\ textiel 2,66 
| brood 1,75 
| dierlijk afval 2,14 
| keramiek 1,92 
| tapijten 0,57 
| leder, rubber 1,12 
f hout 1,10 
f bijzondcrafval 0,56 

\ 
l totaal in 
\ droog zv 100,0 
\ totaal in 
Ij nat zv 

droge stof in 
nat materiaal 

% 

46,3 
71,2 
82,5 
98,3 
93,6 
90,4 
82,5 
68,2 
67,1 
97,3 
93,9 
90,8 
87,0 
80,7 

-

«1,0 

arscen 

8.1 (2,0) 
,81 (.12) 
,36 (.31) 
26(3,0) 
58(1,5) 
5,2 (.21) 
,41 (.03) 
,10 (.01) 

n.b. 
10,0(1,0) 
2,1 (.21) 
,86 (.02) 
1,9 (.11) 

n.b. 

8,5 (,9) 

5,2 (,6) 

beryllium 

,76 (.06) 
,16 (.01) 

,02 (-) 
< -3 (-) 

<.O7 (-) 
,14 (.02) 
,02 (.01) 

.01 (-) 
n.b. 

1,33 (.26) 
,I2(-) 
,05 (-) 
,02 (-) 

n.b. 

,40 (.03) 

,24 (,02) 

cadmium 

1,00 (.01) 
5,26 (,55) 
40,4 (1,5) 
1,83 (,98) 

<-7 (-) 
2,54 (-) 

1,63 (,14) 
<0,03 (-) 

n.b. 
3,8(1,3) 

2,07 (,14) 
28,9(2,1) 
2,64 (,26) 

n.b. 

5,50 (,20) 

3,4 (.1) 

cobalt 

69(1,2) 
2,44 (,20) 
4,43 (,38) 
4,7 (2,4) 
96,7 (27) 

5,80 (-) 
2,92 (,16) 
4,83 (,35) 

n.b. 
73,3(2,2) 
12,6 (,58) 
3,01 (,07) 
8,97 (,96) 

n.b. 

35,8(1,2) 

21,8 (.7) 

chroom 

607 (40) 
10,9(1,6) 
106 (,14) 
275 (6,6) 

1120(150) 
98,2(1,4) 
85,4 (2,3) 

2,0 (,30) 
n.b. 

137(6,1) 
58,2 (29) 

3020 (200) 
18,4(1,2) 

n.b. 

373(18) 

228(11) 

koper 

56(3) 
68,1(9) 
157 (22) 

26 (,6) 
860(120) 

248000 (-) 
53(8) 

3,2 (,6) 
n.b. 

34 (2,8) 
36(12) 

20(1) 
13(5) 

n.b. 

2040(17) 

1250(10) 
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nent "kunststor veroorzaakt worden door een be¬ 
perkt aantal produktcn, waarin hoge concentraties 
van deze elementen voorkomen (WCA-grens 50 
mg/kg. Sommige concentraties zijn in bepaalde 
componenten hoger dan in andere componenten. 
In de meeste gevallen is dit verklaarbaar omdat 
het betreffende metaal een rol speelt bij het verkrij¬ 
gen van bepaalde produkteigenschappen, bijvoor¬ 
beeld chroom bij het looien van leer, cadmiumsul-
fide als kleurstof in kunststof, chroom en nikkel als 
bescherming van ijzer tegen corrosie. Een uitzon¬ 
dering vormt de component "groente-, fruit- en 
tuinafval". Deze fractie wordt verkregen door het 
zakkenvuil te zeven over een 20 mm zeef. In deze 
restfractie komen veel nauwelijks herkenbare com¬ 
ponenten voor zoals de inhoud van stofzuigerza-
kken, kattebak-vullingen etc. Voor woningen met 
een tuin kan deze fractie bovendien tuinafval bevat¬ 
ten zoals grond, zand etc. Aan deze restfractie (< 
20 mm) wordt daarna al het herkenbare groente-, 
fruit- en tuinafval toegevoegd. Daardoor bevat 
deze fractie naast materialen van natuurlijke 
herkomst ook andere materialen, waardoor de frac¬ 

tie als geheel verontreinigd blijkt te zijn met zware 
metalen. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit 
van de compost die van deze fractie gemaakt 
wordt (6). 

Met nadruk moet er op worden gewezen dat 
het groente-, fruit- en tuinafval, dat in sommige 
gemeenten gescheiden wordt ingezameld, veel 
lagere metaalconcentraties bevat en een betere 
kwaliteit compost oplevert (7), omdat een selectie 
van het groente-, fruit- en tuinafval vooraf (aan de 
bron) plaatsvindt. Compost gerraakt van zuiver 
groente-, fruit- en tuinafval bevat per kg compost 
ongeveer < 1 mg Cd, 35 mg Cr, 40 mg Cu, 10 mg 
Ni, 60 mg Pb en 180 mg Zn (7), waarden die 
beduidend lager zijn dan die van de component 
"groente-, tuin- en fruitafval" van dit onderzoek. 

Literatuur 

1. Zorgen voor morgen, achtergronddocument 
voor het NMP-1988 (concept). 

>>>x*w^^ 

i materiaal ijzer 

ferro** 
j non-
| ferro*** 
| textiel 
| brood 
| dierlijk-
| afval 
| keramiek 
| tapijten 
| leder, rubber 
f hout 
| bijzonder-
| afval 

| totaal in 
! droog zv 
f totaal in 
I nat zv 

mangaan molybdeen nikkel lood antimoon vanadium zink 

restfractie* 12000(960) 
papier 396(52) 
kunststof 450 (26) 
glas 3650(181) 

677000 (2500) 

3 860(73) 
372(3) 

15(2) 

n.b. 
17300 (520) 

831 (58) 
1040(60) 
647 (72) 

n.b. 

208 (2,4) 
28,8 (3,0) 
17,3(1,2) 
127 (4,0) 
654 (40) 

90.5 (1,5) 
9,91 (.15) 
15,8(1,9) 

n.b. 
722 C64) 

37.6 (.75) 
13,5 (,72) 
56,4 (3,0) 

n.b. 

70(17) 673(24) 407(15) ,15 (.09) 44(1) 
1,00 (,60) 19,9(2,3) 44,3(6,4) <,02(-) 1,16 (.17) 
7,8(1,5) 40,2(3,3) 602(317) 25(10) 
7,0(1,1) 19(12) 628(25) 28,8(1,8) 
43,6(21) 1110(25) 104(8) 

.59 (,3) 
6,5 (,8) 

17,9 (,5) 107(22) 

1010 (35) 
393 (40) 
284 (11) 

74,7 (3,1) 
290 (27) 

2,73 (.07) 676(3,6) 7370(14) 24,6 (,1) 6,42 (,07) 37500 (-) 
,63 (.23) 19,0(1,3) 42,1(2,6) 1,6(1,0) .44 (-) 427(2) 
,17 (,04) 20,7(2,1) 4,87 (,67) ,08 (.11) .23 (.07) 20,7(1,3) 

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 
4,17 (.75) 41,3(3,6) 3970(210) 36,2(4,5)65,0(2,5) 1030(67) 
2,64 (,14) 119(19) 397(90) ,24 (,18) 3,88 (,38) 1790(14) 

,57 (,15) 18,9(2,4) 334(52) 
,33 (,37) 7,85 (,67) 751(356) 

3,1 (,1) <.13 (-) 1710(51) 
3,4 (,4) .61 (.02) 11000 (1100) 

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 

32800 148(2,2) 32,5(7,2) 343(10) 435(26) 6,1(0,8)24,0(1,1) 1040(120)! 

20000(250)90,3(1,3) 19,8(4,4) 209(6,1) 265(16) 3,7 (.5) 14,6 (0,7) 635(73); 

| • restfr tie bestaat uit de fijne fractie (< 20mm) aangevuld met groente-, fruit- en tuinafval > 20mm 
| ** hoofdzakelijk ijzer 
| ***hoofzakclijk staal, koperen aluminium 

,-\-\-y/SSS,-y^^^^ 
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