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Kunnen we in de toxicologie toe met minder dierproeven? 

 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 
“Alternatieven voor dierproeven in de toxicologische risicobeoordeling” 
door prof.dr. B.J. Blaauboer op dinsdag 4 november 2008. 
 

 
Mijnheer de Rector Magnificus,  

Geachte toehoorders, beste familie, vrienden en collega’s,  
 
Ik wil u in mijn betoog een schets geven van de wijze waarop toxicologen 
zich over de jaren heen dienstbaar hebben gemaakt voor de samenleving 
bij het vaststellen van risico’s van chemische verbindingen. Daarbij zal ik 
ingaan op de wijze waarop we die risico’s thans trachten te bepalen. Een 
belangrijk aspect hiervan is het toepassen van experimentele modellen 
gebaseerd op dierexperimenten. Ik zal vervolgens de mogelijkheden en 
beperkingen aangeven van hoe het anders kan. Kortom, ik zal de vraag 
die in de titel van mijn oratie is gesteld: “Kunnen we in de toxicologie toe 
met minder dierproeven?” gaan beantwoorden.    
 
De wereld waarin wij leven 

We zijn omringd door chemicaliën. Sommige kan ons lichaam gebruiken 
(dat noemen we voedsel), andere stoffen krijgen we op de koop toe. 
Iedere hap voedsel die we tot ons nemen bevat veel meer stoffen dan we 
als voedsel, sporenelementen, vitamines kunnen gebruiken. Dat is altijd 
zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Vanouds zijn mensen, en ook 
dieren, gewend om hier mee om te gaan: het vermijden van gewassen, 
die als “niet gezond” bekend staan, waterbronnen die niet geschikt 
blijken, dampen die je beter niet kan inademen. Veelal kwam dat toch 
neer op door schade en schande wijzer worden, en de voorbeelden van 
waar het toch mis ging zijn legio.  
 
Het aantal stoffen in onze omgeving wordt wel steeds groter. We hebben 
niet alleen te maken met stoffen die “van nature” voorkomen. De mens 
heeft methoden ontwikkeld om uit natuurlijke producten stoffen op te 
zuiveren die we dan in grotere hoeveelheden dan “van nature” voor onze 
kiezen krijgen. En daarnaast hebben we een zeer uitgebreide catalogus 
aan stoffen aan dat repertoire toegevoegd. Zo komen we in aanraking met 
“nieuwe” stoffen die we zelf maken voor specifieke doeleinden. En dan 
moet u denken aan stoffen die aan voedsel worden toegevoegd, soms ter 
vermijding van ongewenst bederf van voedsel, soms als kleurstof, 
reukstof of smaakstof. Ook hebben we stoffen gemaakt die we gebruiken 
als schoonmaakmiddel, middel ter bestrijding van plagen (om ons voedsel 
te beschermen), om onze leefomgeving aan te passen (verf, 
bouwmateriaal, het interieur van onze huizen, om onszelf te beschermen 
of te verfraaien,  enz., enz., enz.). We hebben stoffen gemaakt om 
ziekten te bestrijden of te voorkomen (geneesmiddelen, vaccins). En zo 
kan ik nog wel even doorgaan.  
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Rond al deze toepassingen van de chemie hebben we complete 
industrietakken ontwikkeld op het terrein van voeding, geneesmiddelen, 
bestrijdingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, chemie, transport, 
etc. Al deze activiteiten waardoor onze moderne maatschappij is 
gekenmerkt, en waar we onze welvaart, gezondheid en veiligheid voor een 
groot deel aan ontlenen, willen we veelal absoluut niet kwijt. Het aantal 
stoffen in onze omgeving die in kleine of grote hoeveelheden gemaakt, 
verhandeld en gebruikt worden, is daarom enorm: de lijst beloopt vele 
tienduizenden. Er is een lijst met stofnamen (zgn. EINECS European 
Inventory of New and Existing Commercial Substances) en die bevat meer 
dan honderdduizend stoffen die in Europa gemaakt, geïmporteerd en/of 
verhandeld worden.  
 
Het is uiteraard niet mijn bedoeling om u met mijn betoog te beangstigen. 
Lang niet al deze stoffen moeten we beschouwen als een probleem. Veelal 
kunnen we goed omgaan met wat er zoal aan stoffen op ons afkomt: we 
gebruiken ze om van te leven of als dat niet het geval is, zorgen ervoor 
dat we er geen last van hebben. In veel gevallen kunnen we de stoffen in 
onze omgeving ook daadwerkelijk buiten houden; immers het feit dat we 
bestaan doen we bij de gratie van het biologische principe van het verschil 
tussen “milieu exterieur” en “milieu interieur” en ons vermogen om dat 
verschil te handhaven.  
 
Dat neemt niet weg dat we in de wisselwerking met onze omgeving staan 
en dat we stoffen binnenkrijgen. Zodra blootstelling aan stoffen aanleiding 
geeft tot schade aan de gezondheid van individuen, gaan we spreken van 
vergiftiging, kortom het werkterrein van de toxicologie.  
 
De toxicologie 

Het vakgebied van de toxicologie is niet van vandaag of gisteren. Al 
eeuwen lang bestaan beschrijvingen van de relatie tussen blootstelling 
aan stoffen en de schadelijke, vaak zelfs dodelijke effecten van die 
stoffen, men denke bijv. aan de gifbeker van Socrates. Uit deze oude 
beschrijvingen blijkt al dat we een relatie kunnen leggen tussen de 
hoeveelheid van een stof en de daaruit voortvloeiende effecten: hoe hoger 
de hoeveelheid (de dosis), hoe groter de effecten. En eigenlijk maakt het 
dan niet uit over welke stof we het hebben: als we blootgesteld worden 
aan voldoende hoge doses, kunnen we effecten verwachten. Ook voor de 
stoffen waarvan we gewend ze te beschouwen ofwel als voedingmiddel 
ofwel als geneesmiddel, zullen we bij hogere doses schadelijke effecten 
zien.  
 
Dit brengt ons dan tot de woorden die omstreeks het jaar 1500 al door de 
Duits-Zwitserse arts Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 
ook wel bekend als Paracelcus, zijn genoteerd over de relatie tussen 
toxische effecten van stoffen en de hoeveelheid waaraan we worden 
blootgesteld: “All Ding sind Gift, und nichts ohn Gift; allein die Dosis 
macht, daß ein Ding kein Gift ist.” Volgens dit uitgangspunt bestaan er 
dus geen “toxische” stoffen: alles is toxisch, het hangt er maar vanaf aan 
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hoeveel van de stof je wordt blootgesteld. Daarmee wordt Paracelcus wel 
de grondlegger van de toxicologie genoemd. 
 
Onlangs hebben we daar een goed voorbeeld van gezien: de stof die door 
mijn Wageningse collega Tinka Murk zo treffend als dihydromonoxide 
werd aangeduid, water dus, was enige tijd geleden in het nieuws toen een 
radiostation in de Verenigde Staten een waterdrinkcompetitie 
organiseerde. De winnares, Jennifer Strange,  dronk, zo gaat het verhaal, 
in korte tijd ruim 4,5 US gallons water, dat is dus ongeveer 17 liter. Ze 
won daarmee een computerspelletje. Ze overleed na thuiskomst, 
vermoedelijk aan hersenoedeem of aan een hartstilstand. Hoe dom kun je 
zijn! 
 
Dat er een relatie bestaat tussen de dosis en het toxische effect van een 
stof geeft ons de mogelijkheid om die relatie kwantitatief te benaderen. 
Daarnaast kunnen we vaststellen dat ons lichaam zich teweer kan stellen 
tegen stoffen. Dit kan bijvoorbeeld doordat de stof niet kan worden 
opgenomen in ons lichaam: wat je inslikt komt er dan ook weer uit via de 
ontlasting. Een mooi voorbeeld hiervan is het metaal kwik. Andere stoffen, 
die wel tot interne blootstelling leiden, kunnen we de baas doordat we ze 
kunnen afbreken en vervolgens uitscheiden via de ontlasting of de urine. 
Voor weer andere stoffen kan gelden dat we ons kunnen verdedigen tegen 
de nadelige effecten doordat we over beschermingsmechanismen 
beschikken. Deze verwerkingsprocessen zijn echter beperkt; als ze 
worden overbelast, blijft er toch teveel van een stof in ons lichaam achter 
en dit zal tot ongewenste effecten kunnen leiden. Het komt er dus op neer 
dat er voor veel stoffen een hoeveelheid blootstelling bestaat die we 
aankunnen: de drempelwaarde. Beneden die drempel hebben we geen 
last van de stof, daarboven zullen we in toenemende mate effecten 
waarnemen. Die drempel zal voor iedere stof een specifieke waarde 
hebben. Hierbij merk ik nog op dat het bepalen van die drempelwaarde 
voor sommige effecten van stoffen erg moeilijk is, dit geldt o.a. voor de 
kankerverwekkendheid van stoffen. 
 
De toxicologische risicobeoordeling  
Dit uitgangspunt van de toxicologie kunnen we toepassen om schattingen 
te maken van wat “veilig” is en wat als “onveilig” moet worden 
aangemerkt. Dit is het vakgebied van de toxicologische risicobeoordeling, 
kortom het terrein waar toxicologen zich dienstbaar maken in de 
maatschappij. Ons wordt gevraagd inzicht te geven in wat kan en wat niet 
kan in het omgaan met de chemiewereld om ons heen. Van ons wordt 
verwacht dat we de kennis van hoe een bepaalde stof zijn toxische effect 
heeft kunnen vertalen in praktisch handelen van iedereen in onze 
samenleving.  
 
Vragen die beantwoord moeten worden variëren van:  
- hoe hoog mag de concentratie van een emulgator in pindakaas zijn?  
tot:  
- is de toepassing van een onkruidbestrijdingmiddel wel toe te staan als 
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de concentratie van dat middel in de sloot naast de akker een bepaalde 
waarde bereikt?  
tot:  
- is er wel een veilige marge tussen de (gezondmakende) werking van een 
geneesmiddel en de (ziekmakende) bijwerkingen ervan bij hogere dosis?  
 
Bij de beantwoording van dit type vragen moeten we dus minimaal twee 
dingen kunnen kwantificeren. De blootstelling aan de stoffen enerzijds; en 
anderzijds de effecten van die blootstelling op organismen (de mens, 
dieren en planten in het milieu).  
We verkrijgen deze gegevens door blootstellingen te meten of te schatten. 
Dat is lang niet altijd gemakkelijk; vooral bij blootstellingen via de 
inademingslucht (bijv op de werkplek of vanuit het verkeer). 
  
Gegevens over effecten kunnen ofwel komen uit waarnemingen in de 
praktijk, ofwel door het doen van experimenten. Het eerste – die 
waarnemingen – wordt bestreken door het vakgebied van de 
epidemiologie, waarin men steeds de relatie tracht te leggen tussen wat 
men waarneemt aan ziekteprocessen en het vóórkomen van stoffen in het 
milieu, op de werkplek, in voeding, enz. Dit levert vaak waardevolle 
gegevens op over een al dan niet oorzakelijk verband tussen blootstelling 
aan stoffen en nadelige effecten ervan.  
 
Anderzijds kunnen deze relaties bestudeerd worden door het doen van 
experimenten. Voordeel hiervan is dat we de omstandigheden voor het 
experiment veel preciezer kunnen vastleggen en dus het eventueel 
oorzakelijke verband tussen blootstelling en effect veel beter kunnen 
hardmaken en ook kunnen kwantificeren. Dit is het terrein van de 
experimentele toxicologie. Hierin wordt gebruik gemaakt van 
experimentele modellen die ons antwoord moeten geven op de vragen in 
de risicobeoordeling van de stoffen.  
 
In principe zijn het steeds drie vragen die beantwoord moeten worden: 
- Welke toxische effecten kan een stof in principe veroorzaken? 
- Onder welke omstandigheden (bij welk blootstellingscenario of dosis) 

treden die effecten op? 
- Kunnen we op grond van die gegevens een uitspraak doen over het 

veilig toepassen van de stof? 
 
Gedurende de tweede helft van de vorige eeuw zijn twee ontwikkelingen 
hand in hand gegaan. Enerzijds hadden we de toenemende behoefte aan 
bescherming en dit heeft geleid tot het stellen van regels en wetten die 
het omgaan met stoffen in de maatschappij hebben geregeld. Parallel 
hiermee heeft de experimentele toxicologie zich sterk ontwikkeld.  
 
De experimentele toxicologie en diermodellen 

De wijze waarop toxische effecten van stoffen thans worden vastgesteld is 
veelal door middelen van het doen van experimenten met diermodellen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat deze effecten, waargenomen in dieren, een 
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goede afspiegeling zijn van de schadelijkheid van de te onderzoeken stof 
voor de mens. Men stelt daarmee impliciet dat de biologie en de fysiologie 
van het gekozen diermodel kwalitatief en liefst ook kwantitatief 
overeenkomt met dezelfde processen bij de mens.  
 
De gebruikelijke opzet van een dergelijk diermodel komt er in het kort op 
neer, dat groepen dieren blootgesteld worden aan verschillende 
hoeveelheden stof, en dat dan gezocht wordt naar het optreden van 
toxische effecten door middel van klinische waarnemingen aan de dieren 
of middels histopathologisch onderzoek aan het einde van het experiment.  
 
De duur van de blootstelling in zo’n experiment kan sterk variëren. Wil 
men de acute toxiciteit vaststellen zal de blootstelling eenmalig en het 
experiment van korte duur zijn. Dergelijke gegevens zijn van nut om bijv. 
de risico’s in te schatten bij hoge en kortdurende blootstellingen van 
mensen bijv. bij ongelukken of rampen, waarbij grote hoeveelheden van 
stoffen kunnen vrijkomen. Een maat voor de acute toxiciteit van stoffen is 
dan de LD50: die dosis van een stof waarbij 50% van de dieren sterft. Op 
dit aspect van de toxicologie kom ik straks terug.  
 
Voor andere vraagstellingen worden weer andere blootstellingscenario’s 
onderzocht. Voor stoffen die in ons voedsel kunnen vóórkomen of 
geneesmiddelen, willen we weten wat het effect is van herhaaldelijke 
blootstelling, en is de kwantitatieve maat die we proberen af te leiden de 
zogenaamde NOAEL: de no-observed adverse effect level. Dat is de 
hoogste dosis van een stof in het experiment waarbij we geen verschillen 
zien met de niet-blootgestelde dieren.  
Met dit gegeven wordt dan vervolgens een extrapolatie naar de situatie bij 
de mens uitgevoerd. De vraag die zich voordoet is: is de mens wellicht 
gevoeliger voor het toxische effect van de stof dan het gekozen 
diermodel? Omdat we dat van te voren niet kunnen uitsluiten bij een stof 
waaraan mensen nog nooit zijn blootgesteld, nemen we het zekere voor 
het onzekere: we delen de no-effect level door een veiligheidsfactor, die 
dus eventuele verschillen in gevoeligheid tussen mens en dier en ook de 
ongetwijfeld bestaande verschillen in gevoeligheid tussen mensen 
onderling moet ondervangen.  
 
Op die manier worden dan normen voor veilige blootstelling vastgesteld. 
Een van die normen is bijvoorbeeld de Aanvaardbare Dagelijkse Inname 
van stoffen die onze voeding aanwezig kunnen zijn: de ADI. In een 
rapport van de Gezondheidsraad uit 1985, opgesteld door een commissie 
onder voorzitterschap van mijn leermeester Herman van Genderen,  is 
een uitgebreide beschrijving van dit proces van normstelling beschreven. 
Toen al werd opgemerkt dat de toen voorhanden zijnde diermodellen, 
ondanks het toepassen van veiligheidsfactoren, onzekerheden opleveren 
die we niet kennen.  
 
Intussen is over de afgelopen 70 jaar ook een uitgebreid stelsel van 
overheidsregels opgesteld, veelal in onze nationale wetgeving, maar 
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recenter ook vooral op basis van richtlijnen in het verband van de 
Europese Unie die voorschrijven, hoe normen dienen te worden 
vastgesteld. Die regels geven aan, vaak in groot detail, hoe de 
experimentele gegevens verkregen dienen te worden. Mondiaal overleg in 
OESO-verband heeft geleid tot het vaststellen van richtlijnen voor dit 
onderzoek. Groot voordeel van die richtlijnen is dat als onderzoek conform 
die regels is uitgevoerd, de gegevens verkregen in een land geaccepteerd 
moeten worden in andere landen. Hiermee wordt veel onnodige herhaling 
van experimenten en dus van diergebruik vermeden. Een groot nadeel 
van deze internationale regels is dat ze zeer moeilijk aan te passen zijn, 
het vergt enorm veel overleg voordat iedereen overtuigd is dat er iets 
moet worden veranderd.  
 
Maatschappelijke en wetenschappelijke bezwaren tegen het 

gebruik van diermodellen 
Het gebruik van diermodellen in de toxicologie en de normstelling die 
daarop is gebaseerd, heeft ongetwijfeld geleid tot een zeer veel grotere 
veiligheid van het omgaan met stoffen in de maatschappij. De 
“maatschappij” vraagt ook om die veiligheid, getuige de reeks aan 
regelgeving op dit terrein.  
Dat neemt niet weg dat ondanks het gebruik van experimenteel 
toxicologische gegevens verkregen met die modellen, we regelmatig zien 
dat de toepassing van stoffen toch leidt tot schade bij mensen. We zien dit 
vooral bij geneesmiddelen, waarbij onverwachte toxische bijwerkingen 
optreden en de producten uit de markt moeten worden teruggetrokken. 
Kennelijk zijn de methoden niet in alle gevallen goede voorspellers voor 
de situatie bij de mens. Soms leidt dit tot het ontwikkelen van nieuwe, 
betere diermodellen.  
 
Ondanks de maatschappelijke vraag naar veiligheid komen geluiden uit 
diezelfde maatschappij die het gebruik van dierexperimenten ethisch 
veroordelen. Die protesten zijn soms hevig en lang niet altijd rationeel, zo 
is bijv. de weerstand tegen dierexperimenten met cosmetica erg groot. 
Dat het hier gaat om slecht een zeer klein deel van alle dierexperimenten 
(minder dan 0.05%) heeft niet belet dat in EU verband regelgeving is 
aangenomen om diergebruik t.b.v. veiligheidsonderzoek naar cosmetica te 
verbieden.  
Ook uit wetenschappelijke hoek is er bezwaar te maken tegen het gebruik 
van diermodellen. Al in 1959 schreven Russell en Burch hun boek “The 
Principles of Humane Experimental Technique”. In dat boek werd 
aangegeven dat gestreefd diende te worden naar vervanging 
(replacement) van diermodellen door andere modellen, en waar dat (nog) 
niet kan nagegaan diende te worden of het aantal dieren in een 
experiment niet kleiner kan zijn (vermindering; reduction) dan wel dat de 
experimenten met de geringst mogelijk mate van ongerief dienden te 
gebeuren (verfijning; refinement). Deze uitgangspunten staan sindsdien 
bekend als de 3V’s of de 3Rs. Deze principes zijn terug te vinden in de 
huidige wetgeving voor dierexperimenten, in Nederland in de Wet op de 
Dierproeven. De proeven worden daarin gezien als een noodzakelijk 



 7 

kwaad, en dienen met de grootst mogelijke zorg te worden uitgevoerd, en 
als er een valide alternatief is waarbij met minder dieren, verfijnder of – 
liever nog – geen dieren wordt gewerkt, dan dient dat alternatief gebruikt 
te worden.  
 
Een voorbeeld van het toepassen van deze principes is de situatie met de 
acute toxiciteit. De klassieke wijze van het bepalen hiervan betekende een 
experiment met ca 100 dieren. Later is dit aangepast tot een protocol 
waarbij ca 45 dieren werden gebruikt. In de jaren 80 zijn hier een aantal 
methoden voor ontwikkeld die slechts ca 6 dieren vergden. In een 
belangrijk artikel uit 1981 heeft Gerhard Zbinden (de medeoprichter van 
de Doerenkamp-Zbinden Stichting) al betoogd dat die methoden ook uit 
ethisch oogpunt ver te prefereren zijn boven de klassieke LD50 methode. 
De Gezondheidsraad heeft hierover in de tachtiger jaren ook een reeks 
rapporten uitgegeven die aantoonden dat de nieuwe methoden goede 
schattingen van de acute toxiciteit konden geven. Hoewel deze 
vermindering en verfijning van het proefdiergebruik internationaal ook 
erkenning kreeg heeft het tot 2001 geduurd voordat de protocollen van de 
OESO hierover zijn aangepast. Een dergelijke lange duur van het 
aanvaard krijgen van alternatieve methoden is in mijn ogen 
onaanvaardbaar. Het vervelende is dat je daar niemand op kan 
aanspreken, de procedures duren nu eenmaal zo lang…Uiterst frustrerend. 
 

Dierproeven in de toxicologie, kan het ook anders? 
Met betrekking tot de toxicologie is de roep om vervanging van dier-
experimenten erg groot. Dat is niet verwonderlijk: toxiciteitsexperimenten 
gaan uit de aard van de studies gepaard met ongerief voor dieren. Die 
vervangingen zijn de afgelopen decennia vooral gezocht in modellen die 
niet op dieren maar op cel- of weefselcultures worden uitgevoerd, de 
zogenaamde in vitro methoden.  
 
De ontwikkelingen in het gebruik van deze cultures zijn enorm geweest. 
Ook een groot scala aan biochemische en genetische methoden hebben 
ons arsenaal aan onderzoeksmethoden sterk uitgebreid. Denk 
bijvoorbeeld aan de genoomtechnieken, die ons een beeld geven van 
veranderingen in de wijze en mate waarin bepaalde genen actief zijn en 
hoe dit verandert als gevolg van een ziekte of van blootstelling aan 
stoffen. 
 
Veelal is de motivatie om deze methoden toe te passen dat er 
gedetailleerd gekeken kan worden naar de toxische effecten van stoffen, 
kortom de wetenschappelijke interesse in de werkingsmechanismen. We 
hebben daardoor een veel beter inzicht gekregen van de precieze 
aangrijpingspunten van toxiciteit van stoffen. Een dergelijk gedetailleerd 
beeld is zelden te krijgen uit modellen met intacte dieren.  
 
Wat we dus ondertussen steeds beter in de vingers krijgen is het 
ontwikkelen van die in vitro methoden die relevant zijn voor de toxische 
verschijnselen die er werkelijk toe doen. We kunnen dan in de relevante 
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celcultures een concentratie-effect relatie opstellen voor het effect van de 
stof.  
We zitten dan nog wel met een ander extrapolatieprobleem: hoe vertalen 
we de gegevens uit deze in vitro systemen naar de situatie bij een intact 
organisme? Hiervoor moeten we de hulp inroepen van onze kennis van de 
kinetiek van de stof, dwz van hoe de stof opgenomen wordt, hoe de stof 
zich over het lichaam verdeelt, en weer uitgescheiden wordt in 
organismen. Farmacologen hebben hiervoor computermodellen 
ontwikkeld, waarmee ze bij een gegeven dosis kunnen uitrekenen wat de 
concentratie op de plek van werking van een geneesmiddel zal zijn. Deze 
zgn. physiologically-based biokinetic modellen veronderstellen een goede 
kennis van de fysiologische processen in het organisme, maar ook van 
hoe stoffen zich in zo’n fysiologisch systeem gedragen.  
Deze modellen hebben wij ook toegepast, maar dan andersom. Wij gaan 
uit van een concentratie in een in vitro systeem die een bepaald effect 
heeft, en nemen aan dat dit ook de concentratie is die in het organisme op 
de plek van werking heerst. Bijvoorbeeld als een stof neurotoxisch is, door 
bijv. in de hersenen een proces te verstoren, dan stellen we de 
concentratie van de stof die effect heeft op hersencellen in een celcultuur 
gelijk aan de concentratie van die stof die dat effect in de hersenen zou 
hebben.  
Vervolgens gebruiken we dan het computermodel voor de kinetiek van de 
stof om uit te rekenen welke dosis een intact dier nodig zou moeten 
hebben om dit effect te bereiken, en dat is dan ons uitgangspunt voor de 
risicoschatting. We hebben deze strategie toegepast, en het voorbeeld van 
de stof acrylamide laat zien dat deze benadering zeer wel kan werken.  
 
Op de hierboven beschreven wijze kunnen we dus in principe risico’s van 
stoffen bepalen zonder dat daar dierproeven voor hoeven te worden 
gebruikt. De toepassing van deze kennis in de hiervoor beschreven 
risicobeoordeling ten behoeve van de regelgeving staat echter nog in de 
kinderschoenen. Dit komt ondermeer omdat het nog moeilijk is te 
interpreteren in het oude stramien van risicoschatting. Immers, dat 
stramien ging uit van de vergelijkbaarheid van de diermodellen met de 
menselijke situatie en niet van de toxische werkingsmechanismen. En dit 
vergt een omslag in denken. 
 
Naar een andere strategie in de toxicologische risicobeoordeling 

Ik meen dat we ons niet zozeer moeten richten op klinisch of 
histopathologisch waarneembare verschijnselen (in een dierexperiment). 
In plaats daarvan moeten we ons zoveel als mogelijk is baseren op het 
basisuitgangspunt van de toxicologie: een stof heeft een toxisch effect 
omdat hij een reactie aangaat met een daarvoor gevoelige plaats in het 
organisme. Hierbij moeten we ook rekening houden met het feit dat de 
toxische werking van veel stoffen veroorzaakt kan worden niet door de 
stof zelf maar van een omzettingsproduct (metaboliet) hiervan. 
 
Dit moderne paradigma van de toxicologie kunnen we ook zo formuleren: 
de mate van toxiciteit hangt af van de concentratie van de stof (of zijn 



 9 

omzettingproduct) op de gevoelige plaats, en van de gevoeligheid van dit 
doelwit.  
 
Als we dit als uitgangspunt kiezen, moeten we ernst maken van de 
verdere ontwikkeling van alle mogelijke methoden die nodig zijn om de 
relatie tussen de stof en zijn doelwit betrouwbaar vast te stellen. Dit vergt 
nog veel werk, vooral bij het verder ontwikkelen van de meest relevante 
methoden voor het bepalen van de meest relevante 
werkingsmechanismen. 
 
Hiervoor kunnen we gebruikmaken van celcultures, bij voorkeur van 
menselijke oorsprong. Dit voorkomt het probleem van de extrapolatie van 
een systeem van dierlijke oorsprong naar de situatie bij de mens. 
Daarnaast moeten we ons ook richten op het fundamentele begrip van die 
interactie tussen de stoffen en de biologische systemen. Wat kunnen we 
afleiden van de structuurkenmerken van de stof, welke molecuul-
onderdelen kunnen reageren met welke onderdelen van cellen of 
weefsels? Dit terrein van de structuur-werkingsrelaties zal deel moeten 
uitmaken van de strategie.  
Het derde onderdeel van de strategie is het hierboven beschreven 
toepassen van de kinetiekmodellen.  
 
Als we de kennis uit deze drie onderdelen: 
- kennis van de structuur van stoffen;  
- de effecten in celcultuursystemen;  
- de kinetiekmodellen 
integreren, en onderbrengen in een biologisch relevant en transparant 
systeem van beslissingen, is dit de basis voor een moderne 
risicobeoordeling.  
 
Deze benadering is waarschijnlijk voor het eerst voorgesteld in een 
workshop georganiseerd door de European Research Group on 
Alternatives to Toxicity Testing (ERGATT), een groep onderzoekers uit 
Europa, die gezamenlijk initiatieven op dit terrein hebben ontwikkeld. Die 
workshop vond plaats in 1991 in Zweden. Ik had het voorrecht om daarbij 
betrokken te zijn en bij toeval viel mij het onderdeel kinetiekmodellering 
ten deel. Hieruit zijn een aantal onderzoeksprogramma’s voortgekomen, 
waarvan de zojuist behandelde resultaten met acrylamide.  
 
In Europees verband hebben we ook stappen gezet om de acute toxiciteit 
te beoordelen op basis van dezelfde strategie. Dit is in uitvoering in het 
kader van het A-Cute-Tox programma, een onderdeel van het 6e 
kaderprogramma van de EU. Hierin willen we de acute toxiciteit schatten 
op basis van een slim gekozen batterij van celcultures, die iets zeggen 
over de effecten van stoffen na acute blootstelling, ook weer in combinatie 
met een vereenvoudigde kinetische modellering. Daarmee zou dan de 
acute toxiciteit van stoffen geheel zonder dierproeven kunnen worden 
bepaald. 
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Het stramien van de zojuist genoemde workshops van deze aard is 
overigens zeer succesvol toegepast door ECVAM (European Centre for the 
Validation of Alternative Methods), die nu een kleine 70-tal rapporten 
heeft laten verschijnen over de toepassing en de validatie van in vitro en 
andere alternatieve methoden, waarvan vele op het terrein van de 
toxicologie goed zijn toe te passen. Kortom, de toxicologie heeft niet 
stilgezeten om zijn best te doen om het dierproefgebruik terug te dringen. 
Des te frustrerender is dat dit dan zo langzaam doorsijpelt in de wettelijk 
vastgelegde regelgeving.  
 
Maar er is hoop op verbetering. Die werd wat mij betreft ingeluid door het 
hierboven genoemde initiatief van ERGATT.  
Recenter is de hier beschreven integrale aanpak ook beschreven in een 
rapport van de Gezondheidsraad, getiteld: Toxicity testing: a more 
efficient approach, (in de Nederlandse versie: Onderzoek 
gezondheidsrisico's stoffen: een gerichter benadering). Dit rapport staat 
een stapsgewijze beoordeling van stoffen voor, in grote lijnen als volgt: 
- wat weten we al van de stof op basis van de structuur (QSARs) 
- wat weten we van de mogelijke blootstelling van mens en milieu aan de 
stof 
- kunnen we op grond van die voorkennis het werkingsmechanisme van 
stoffen onderzoeken in relevante in vitro systemen 
- is kinetische modellering toe te passen 
- zijn er dan nog vragen over, dan kan een zeer gerichte dierstudie 
uitgevoerd worden.  
 
Een ander initiatief is het ASAT programma, mede ontwikkeld en sterk 
gepropageerd door onze collega Bart Sangster. ASAT staat voor Assuring 
Safety without Animal Testing. Het programma baseert zich op het idee 
dat risico’s voor mens en milieu moeten worden ingeschat voor die 
parameters die er werkelijk toe doen. Ook in dit programma wordt een 
sterk pleidooi gehouden voor het geïntegreerd toepassen van genomics, 
informatietechnologie en systeembiologie. Dit moet dan leiden tot die 
experimentele modellen die gegevens leveren voor risicobeoordeling. Het 
perspectief is dat enerzijds de humane veiligheid beter kan worden 
gegarandeerd omdat de risicoschatting gebaseerd is op de 
werkingsmechanismen van stoffen, en waarbij anderzijds het niet meer 
nodig zal zijn om de gegevens te genereren met behulp van dierproeven. 
Binnenkort zal bekend worden op welke wijze de regering dit initiatief 
financieel zal steunen. 
 
Deze wijze van het vaststellen van toxicologische risico’s past ook in de 
gedachte dat we toe moeten naar een systeem van Evidence-Based 
Toxicology (vergelijkbaar met de Evidence-Based Medicine). Beslissingen 
over risico’s moeten in dit systeem worden genomen op basis van 
consistente, biologisch relevante kennis in een transparante 
beslissingsstructuur. De stimulering van dit systeem is onder meer 
afkomstig van ECVAM.  
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Ten slotte is dan door de National Academy of Sciences in de VS een 
rapport uitgebracht met als titel: “Toxicity Testing in the 21st  century: a 
vision and a strategy”, waarin een nog verdergaande uitwerking is 
gegeven aan de hierboven beschreven strategieën. Verplichte leesstof 
voor iedereen werkzaam in de toxicologie. 
Hieruit blijkt dat zelfs uit de VS dus iets goeds kan komen, het zijn niet 
allemaal crises en domme radiospelletjes.  
 
In de aanstaande jubileumjaarvergadering van de Nederlandse Vereniging 
voor Toxicologie zullen vele van de hier genoemde elementen 
samenkomen in het congresthema: “The future starts now” - innovative 
toxicity testing”.  
 
Kortom, het bruist van de activiteiten op dit vlak en dat maakt het werken 
in dit veld in deze tijd uiterst boeiend. Dit blijkt ook o.a. uit de 
ontwikkeling van het tijdschrift Toxicology in Vitro, waarvan ik het 
voorrecht heb om de Europese redacteur te zijn. Dit heeft zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld van een niche tijdschrift tot een 
toonaangevend orgaan in mainstream toxicology met een stijgende 
impact factor. 
 
Maar we zijn er nog niet! We zullen nog veel werk moeten verrichten om 
de overheid en de maatschappij te overtuigen van een andere opzet van 
de toxicologische risicobeoordeling. Een van de bottlenecks is dat bij velen 
het idee bestaat dat “alternatieven” kunnen worden ontwikkeld voor die 
aparte onderdelen van het onderzoek zoals die nu met dieren worden 
uitgevoerd. En als je nu maar een voor een de stukjes van de puzzel 
vervangt door “alternatieve” puzzelstukjes, dan bereiken we het doel van 
vervanging uiteindelijk. Mijn pleidooi komt er op neer dat we de totale 
puzzel opnieuw moeten maken, uitgaande van de door mij geschetste 
andere benadering.  
 
Op vele gebieden is deze benadering nu al toe te passen in de 
risicobeoordeling. Ik pleit daarom sterk voor een voortvarend 
overheidsbeleid op dit terrein. Er zijn een aantal initiatieven, bijv. het 
Programma Alternatieven voor Dierproeven van ZonMw, en ook het ASAT-
programma zal een bijdrage kunnen leveren. Maar het is nog veel te 
weinig: investeringen in deze tak van wetenschap moeten worden 
opgevoerd. Tenslotte gaat het om een efficiëntere manier van 
risicobeoordeling en investeren hierin is niet alleen van economisch maar 
ook van maatschappelijk belang van het zo veilig mogelijk omgaan met 
stoffen.  
En daarnaast zal er veel meer werk gestoken moeten worden in 
veranderingen op het vlak van de regelgeving op het terrein van 
chemicaliën, om in de diverse terreinen (geneesmiddelen, 
bestrijdingsmiddelen, enz. enz.) andere beoordelingsmethoden aanvaard 
te krijgen. Een schone taak voor de overheid. 
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Het onderzoek binnen het IRAS 

Ik prijs mij zeer gelukkig dat ik mij samen met een enthousiaste groep 
collega’s binnen het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) met 
zeer genereuze ondersteuning vanuit de Doerenkamp-Zbinden Foundation 
uit Zwitserland mag inzetten om de bovenbeschreven nieuwe strategieën 
in de toxicologische risicobeoordeling verder te helpen ontwikkelen en in 
te voeren in de regelgeving.  
Wij sluiten hierbij aan op de recente ontwikkelingen van het toepassen 
van celcultures, die ondertussen gemeengoed geworden zijn in de divisie 
Toxicologie van ons instituut. Samen met collega’s in het IRAS, maar ook 
met partners in de directe omgeving, waaronder het Nationaal Centrum 
voor Alternatieven, RIVM, TNO, en andere universiteiten in Nederland, 
met partners in Europese samenwerkingsverbanden en in de VS willen we 
praktisch hanteerbare strategieën opstellen. Die zijn hard nodig, onder 
andere bij de beoordeling van stoffen in het kader van de nieuwe 
Europese regelgeving REACH.  
 
Kerngedachte bij het onderzoek zal steeds zijn:  

- het gebruik van in vitro systemen die relevant zijn voor de toxische 
werking van stoffen (bij voorkeur systemen van humane 
oorsprong); 

- het vaststellen van een concentratie-effect relatie in die systemen; 
- het interpreteren van de resultaten uit die in vitro systemen voor 

het totale organisme met behulp van de kinetische modellering 
- het op grond hiervan vaststellen van risico’s van blootstelling aan 

stoffen.  
 
Ook gaan we aandacht besteden aan het optimaliseren van de 
implementatie van alternatieven in de regelgeving. Hiertoe hebben we 
samen met Coenraad Hendriksen van het Nationaal Centrum Alternatieven 
(NCA) een programma opgezet om de blokkades en de mogelijkheden die 
op te heffen in kaart te brengen, samen met collega’s uit de politiek-
bestuurlijke hoek bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatie-
wetenschappen (USBO). 
 
Voorts stel ik me voor dat we door middel van onderwijsmodules de 
kennis op het terrein van de toepassing van niet-diermethoden als 
alternatieven zullen verbreiden. Het is de bedoeling dat hiertoe cursussen 
als summerschool of in het kader van de Postdoctorale Opleiding 
Toxicologie zullen worden ontwikkeld. In samenwerking met het NCA 
willen we ook gestalte geven aan de kennisontwikkeling op het terrein van 
binnen Dierethische commissies. Ook samenwerking met de Hogeschool 
Utrecht op deze terreinen is voorzien.  
In dit verband zie ik het als onze taak om toekomstige generaties 
onderzoekers, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – in de toxicologie 
grondig kennis te laten maken met de mogelijkheden van de vervanging 
van dierexperimenten door andere methoden. Alleen dan zullen we in de 
toekomst voldoende expertise hebben om ook in de regelgeving de 
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kansen van vervanging voldoende te benutten. Ons onderwijs zal hier een 
zwaar accent op moeten zetten. 
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