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Praktijktafel workshop effectmetingenPraktijktafel workshop effectmetingenPraktijktafel workshop effectmetingenPraktijktafel workshop effectmetingen

Voor een soepele workshop
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˗ Zet de microfoon uit

˗ Gebruik de chatfunctie

˗ Zet alleen de microfoon aan wanneer je het 

woord krijgt
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Agenda 
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˗ Voorstelronde

˗ Presentatie effectmetingen bij opkomende stoffen

˗ Interactief bespreken input deelnemers

˗ Vragen

Inhoud presentatie effectmetingen bij opkomende stoffen
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˗ Waarom effectmetingen?

˗ Inventarisatie effectmetingen

˗ Wat zijn de mogelijkheden voor de bodem?
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Waarom effectmetingen? (1)
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˗ Veel (nieuwe) stoffen in het milieu zonder normen of regelgevende criteria

˗ Effecten op mens en milieu vaak onbekend

˗ Onmogelijk om voor alle stoffen regelgevende criteria of milieukwaliteitsnormen op 

te stellen

˗ Een norm zegt weinig over de effecten op mens en milieu

˗ Stoffen komen in mengsels voor; mengseltoxiciteit

Waarom effectmetingen? (2)
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˗ Met effectmetingen aanwezigheid en risico’s van opkomende stoffen aantonen  

zonder dat exact bekend is welke stoffen (in welke concentraties) er in het monster 

aanwezig zijn

˗ In de bodem nog weinig gebruik van gemaakt

˗ Onderdeel van bodemonderzoek Triade; stoffen zijn dan al bekend 

˗ Effectmetingen zijn onderdeel van de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit in de 

waterwereld
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Inventarisatie effectmetingen (1) 
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Wieczerzak et al., 2016

Inventarisatie effectmetingen (2)
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˗ Bioindicators

˗ Biological Early Warning Systems

˗ In vitro bioassays

˗ In vivo bioassays

˗ Biosensors

˗ Biomarkers

˗ Effect-directed analysis

˗ Toxicity Identification Evaluation
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Wat zijn de mogelijkheden voor de bodem?
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Connon et al., 2012

Effectmetingen met bioassays (1)
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˗ In vitro bioassays

• Bestaat uit (delen van) cellen. Bijvoorbeeld delen van planten of micro-

organismen

• Het meten van specifieke effecten zoals hormoonverstoring en genotoxiciteit

- In vivo bioassays

• Bestaat uit (volledige) organismen. Bijvoorbeeld springstaarten en regenwormen

• Het meten van effecten zoals groei, voortplanting, foerageren
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Effectmetingen met bioassays (2)
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˗ Voordelen:

- Gecombineerde effecten van stoffen

- Ook onbekende stoffen

- Kosteneffectief

˗ Nadelen:

- Geen normen voor effecten

- De vertaling van in vitro effecten naar de praktijk

- Weinig onderzoek gericht op de bodem/grondwater

- (Preventieve) maatregelen zijn lastig te nemen omdat de stoffen niet bekend zijn

Effect-directed analysis en Toxicity Identification Evaluation (1) 
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˗ Technieken die bestaan uit verschillende fases

˗ Combinatie van effectmeting en chemische analyse 

˗ Doel is analyseren welke stof een effect veroorzaakt

˗ Effectmeting met bioassays

· In vitro bij effect-directed analysis

· In vivo bij toxicity identification evaluation

EDA (Brack et al., 2012)
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Effect-directed analysis en Toxicity Identification Evaluation (2) 
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˗ Voordelen:

- Identificatie van stoffen

- Linkt effect aan een stof

- Ook analyse van metabolieten 

˗ Nadelen:

- Kostbaar

- Tijdrovend

- Kans op verlies van stoffen door de vele stappen in het proces

- Toepassing in de bodem vraagt (veel) monsterbewerking

Zijn er over de presentatie vragen?
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Stel je vraag in de chat
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15

5 min. pauze 

Vragen naar aanleiding van de presentatie
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Casuïstiek met input deelnemers
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˗ Drie casussen (grondverzet, volkstuin en waterwingebied)

˗ Opvallende opmerkingen geselecteerd

˗ Deelnemer gevraagd om toelichting te geven (2 a 3 min. )

˗ Reactie van andere deelnemers zijn welkom in de chat

˗ Deelnemers in de chat wordt eventueel om een toelichting gevraagd

Drie vragen die beantwoord zijn
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1. Hoe kunnen effectmetingen in deze casus nuttig zijn?

2. Wat zijn de voor- en nadelen om in deze casus effectmetingen te gebruiken?

3. Wat is er nodig om effectmetingen te implementeren naast of in plaats van 

standaard bodemonderzoek?
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Casus 1. Grondverzet
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Een partij grond moet verplaatst worden. 

Het is niet duidelijk of de grond vervuild is 

en wat voor soort verontreinigingen de 

grond zou kunnen bevatten.

https://vanschaikgrondverzet.nl/rupsgraaf-machines/

Casus 1. Grondverzet
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˗ Het is nuttig wanneer de grond wordt toegepast op een ‘gevoelige’ bestemming

˗ Op lange termijn kun  je effecten missen omdat die nog niet zichtbaar zijn

˗ Kennis ontbreekt bij bedrijven en overheden

˗ Normstelling op basis van een biofunctie AW/Wonen/Industrie 

(biobodemkwaliteitskaart)
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Casus 2. Volkstuin
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Een volkstuin is aangelegd op een 

locatie waar verontreinigingen zonder 

normen of regelgevende criteria in de 

grond voorkomen.

http://www.volkstuingennep.nl/

Casus 2. Volkstuin

22

˗ Niet nuttig, te specifiek

˗ Functie-specifieke toetsing van de bodemkwaliteit is hierdoor mogelijk

˗ Oorzaak van een gemeten effect hoeft niet bij een bepaalde stof te liggen

˗ Hoe vermijdt je andere invloeden die een effect kunnen geven?
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Casus 3. Waterwingebied
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In een waterwingebied infiltreert 

oppervlaktewater uit een rivier. Het is niet 

duidelijk welke stoffen vanuit de rivier in 

de drinkwaterbronnen terecht kunnen 

komen en of dit een risico vormt voor de 

drinkwaterproductie.
https://www.drinkwaterplatform.nl/bodembescherming-richtlijnen-
regels-en-wetten/

Casus 3. Waterwingebied
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˗ Kostbaar en hoe stel je vast wat de oorzaak (bron) van het gemeten effect is

˗ Ik denk dat het vrijwel altijd maatwerk bodemonderzoek behoeft, omdat veel 

opkomende stoffen niet gedekt worden door standaard bodemonderzoek

˗ Sommige bioassays zijn heel gevoelig, waardoor niet elke positieve respons relevant 

is voor een gezondheidskundig of ecologisch risico

˗ Effectmetingen kunnen hotspots identificeren om verder (standaard) 

bodemonderzoek te verrichten
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Vragen en/of opmerkingen
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Mochten er na de presentatie nog vragen of opmerkingen zijn dan kan je altijd nog een 

mail sturen naar talen@bioclearearth.nl
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