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SAMENVATTING 

 

LOTGEVALLEN EN EFFECTEN IN HET MILIEU EN NIEUWE BENADERINGEN 

VOOR DE RISICOBEOORDELING VAN SYNTHETISCHE NANODEELTJES 

 

Gelet op de noodzaak voor een beoordeling van de milieurisico’s van synthetische 

nanodeeltjes (ENPs), is het doel van dit proefschrift een risicobenadering voor ENPs te 

ontwikkelen die rekening houdt met alle mogelijke risicofactoren. Deze benadering kan 

daarmee een instrument bieden dat de onzekerheid in de risicobeoordeling reduceert, aspecten 

kan identificeren die vragen om nader onderzoek, en dat gebruikt kan worden voor het 

bepalen van strategieën voor risicobeheersing en risicocommunicatie. Als modelstoffen 

werden nanodeeltjes van zilver (AgNPs) en titaniumdioxide (TiO2 NPs) gekozen, die beide 

veel worden toegepast in diverse gebruiksgoederen. Twee typen AgNPs, met een coating van 

citraat of van polyvinyl pyrrolidone (PVP), werden getest om het effect van de coating op hun 

gedrag en effecten in het milieu te bepalen.  

In het kader van dit algemene doel en om gegevens en kennis te genereren voor het 

ontwikkelen van de milieu-risicobeoordeling van ENPs had dit proefschrift de volgende 

doelstellingen: 1) op een systematische manier de meest relevante chemische 

waterkwaliteitsparameters bepalen die van belang zijn voor de agglomeratie van de gekozen 

ENPs, hetgeen een kernproces is voor hun lotgevallen in water, 2) oppervlaktewateren 

classificeren voor de stabiliteit van ENPs op basis van de meest relevant chemische 

waterkwaliteitsparameters voor ENP agglomeratie, 3) de toxicokinetiek en toxicodynamiek 

van AgNPs in de potworm Enchytraeus crypticus bepalen door de relatie tussen Ag opname 

en effecten te onderzoeken, en 4) de toxiciteit van AgNPs bepalen voor de overleving en 

voorplanting van E. crypticus, en de relatie vaststellen tussen de toxiciteit en het organische 

stofgehalte en de pH van de bodem. 

In Hoofdstuk 2 zijn een aantal algemeen in oppervlaktewater voorkomende anionen, kationen, 

natuurlijke organische stoffen (humuszuur, fulvozuur) en synthetische organische chemicaliën 

(natrium dodecyl sulfaat en ethoxylaten) getest voor hun invloed op de agglomeratie van 

ENPs onder realistische milieuomstandigheden. ENP agglomeratie werd bepaald als 

verandering in deeltjesgrootte gemeten met de techniek van dynamic light scattering en met 

Nanosight Nanotrack. De combinatie van ionen en natuurlijke organische stoffen die de 

grootste invloed had op het agglomeratiegedrag van ENPs in water bleek Ca2+/Mg2+ en 

opgeloste organische stof te zijn. Alle agglomeratietesten duurden 1 uur, 1 dag en 1 week om 
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zo de snelheid van agglomeratie te kunnen bepalen voor verschillende typen ENPs. Een 

kunstmatig medium dat de agglomeratie van ENPs in water kan simuleren werd gevalideerd 

met testen in natuurlijke oppervlaktewatermonsters van verschillende herkomst.  

Op basis van de resultaten van Hoofdstuk 2 werd in Hoofdstuk 3 het ENP agglomeratiegedrag 

onderzocht in zes oppervlaktewateren en drie effluenten van waterzuiveringsinstallaties met 

verschillende Ca2+/Mg2+ en opgeloste organische stof concentraties. ENP agglomeratietesten 

werden uitgevoerd met zowel gefiltreerd als niet-gefiltreerd water om realistische 

milieuomstandigheden na te bootsen. ENP agglomeratie werd op dezelfde wijze gemeten als 

in het vorige hoofdstuk. De  agglomeratie van citraat-gecoate AgNPs bleek te correleren met 

de Ca2+ concentratie, maar er werd geen consistent verband gevonden met het gehalte aan 

opgeloste organische koolstof. PVP-gecoate AgNPs waren stabiel en behielden hun 

oorspronkelijke deeltjesgrootte, ongeacht de chemische samenstelling van het geteste water. 

TiO2 NPs agglomereerden in de meeste watermonsters binnen 1 week tot deeltjes met een 

grootte in de orde van micrometers. De correlatie van hun agglomeratiegedrag met de Ca2+ 

concentratie in het water was zwakker dan voor de citraat-gecoate AgNPs, maar nam toe bij 

opgeloste organische koolstofgehalten hoger dan 2 mg/L. Het effect van opgeloste organische 

koolstof op de stabiliteit van TiO2 NPs was het sterkst na 1 dag. Fractionering van de 

monsters op basis van het molecuulgewicht van de opgeloste organische stof toonde aan dat 

de agglomeratie sterker was voor de fractie kleiner dan 10 kDa dan voor niet-gefiltreerde 

monsters. Op basis van de gevonden correlaties is een classificatieschema op gesteld dat de 

agglomeratie van de geteste ENPs in water in de tijd kan voorspellen op basis van chemische 

waterkwaliteitsparameters. 

De opname van AgNPs en AgNO3 in E. crypticus werd gevolgd over een periode van10 

dagen. Het testmedium bestond uit een oplossing met essentiële elementen dat was 

toegevoegd aan inert kwartszand. E. crypticus werden gedurende verschillende tijden 

(2,3,5,7,10 dagen) blootgesteld aan verschillende concentraties van de AgNPs en AgNO3 en 

overleving werd bepaald. Het zand, de oplossing in het zand verkregen door middel van 

filtratie en overlevende E. crypticus werden geanalyseerd voor Ag gehalten. Het meeste Ag 

bleek aan het zand te binden, en de sterkste binding werd gevonden voor ionisch Ag (AgNO3) 

en voor de PVP-gecoate AgNPs. Citraat-gecoate AgNPs gaven veel hogere Ag concentraties 

in de oplossing te zien dan de andere twee Ag vormen. De LC50 voor het effect op de 

overleving van de potwormen was echter ook hoger voor de citraat-gecoate AgNPs; deze zijn 

dus het minst giftig. De andere twee Ag vormen waren ongeveer even giftig. De mate van 

accumulatie van Ag in de potwormen was afhankelijk van de tijd en de 
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blootstellingsconcentratie. Voor alle drie de Ag verbindingen nam de LC50 af met de tijd en 

bereikte een constante waarde na ongeveer 7 dagen. De LC50 berekend op basis van interne 

Ag concentraties in de potwormen was echter constant in de tijd en kan dus beschouwd 

worden als een meer representatieve maat voor de giftigheid. 

De effecten van AgNPs en AgNO3 op de overleving en voortplanting van E. crypticus werden 

bepaald in drie verschillende standaardgronden, Lufa 2.2, Lufa 2.3 en Lufa 5M. De standaard 

ISO (2004) testrichtlijn 16387 werd gebruikt voor deze toxiciteitstesten. De overleving van de 

postwormen werd nadelig beïnvloed door de AgNPs bij concentraties hoger dan 500 mg 

Ag/kg, terwijl AgNO3 al bij lagere concentraties effect had. Voortplanting was gevoeliger dan 

overleving en voor deze parameter werd geen verschil in toxiciteit gevonden tussen AgNPs en 

AgNO3. De toxiciteit nam af bij toename van het gehalte aan organische stof, maar werd niet 

beïnvloed door de pH. 

Voor schatting van het milieurisico van ENPs wordt in dit proefschrift een benadering 

voorgesteld die gebruik maakt van zogenaamde ‘analytical hierarchy process’ (AHP) en 

‘fuzzy inference’ tools. Het risico van ENPs wordt hierbij gebaseerd op de kans op hun 

voorkomen (occurrence likelihood; OL), de mate van blootstelling (exposure potential; EP) en 

de daaruit voortvloeiende toxische effecten (TE). Volgens de principes van AHP, zijn op een 

systematische wijze de sub-factoren bepaald die gerelateerd zijn aan OL, EP en TE. 

Vervolgens is een hiërarchische structuur ontwikkeld waarin vergelijkbare factoren op een 

zelfde  niveau warden geplaatst. Een ‘fuzzy’ schaal is voorgesteld om de factoren in de 

hiërarchie te scoren op basis van hun bijdrage aan het risico van de ENPs; op deze wijze werd 

het relatieve gewicht (prioriteit) verkregen voor de factoren. Voor het vaststellen van de 

scores werd gebruik gemaakt van expert judgement. Sub-factoren werden gescoord op basis 

van hun bijdrage aan het risico en vergeleken in termen van relatief belang voor het risico om 

zo relatieve gewichten vast te kunnen stellen voor de verschillende factoren. Vervolgens 

werden overall scores berekend op basis van gewogen gemiddelden en omgezet in standaard 

trapezoïde getallen. ‘Fuzzy sets’ die corresponderen met de overall scores werden bepaald 

met behulp van de ontwikkelde schaal. Om de grootte van het risico en de risicoklasse te 

bepalen werden de OL, EP en TE scores gecombineerd met een ‘fuzzy inference rule’ en 

gebruikmakend van expert judgement. Drie case studies werden geanalyseerd om de 

toepasbaarheid van de methode te demonsteren. De case studies lieten zien dat de gekozen 

benadering meer informatie kan leveren omdat het risicoklassen oplevert die kunnen helpen 

bij het bepalen van de vereiste strategie van risicobeheersing. De relatieve gewichten 
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(prioriteiten) van de factoren kunnen bovendien een indicatie geven van het soort onderzoek 

dat nodig is of op welke factor het beleid gericht moet worden om het risico te beperken. 

 


