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Op zoek naar  
nanodeeltjes

“Het probleem met nanodeeltjes is dat er 

nog geen werkbare definitie is geformu-

leerd”, vertelt Hans Bouwmeester, senior 

onderzoeker toxicologie bij Rikilt. De hui-

dige definities gaan uit van het volgende: 

alle deeltjes die in drie dimensies een 

lengte tussen de 1 en 100 nanometer   

hebben. 

“De Europese Commissie (EC) heeft in een 

recent voorstel voor een definitie echter 

geen onderscheid gemaakt tussen natuur-

lijke en ‘door de mens gemaakte’ deeltjes. 

Wel houdt deze definitie rekening met een 

deeltjesgrootteverdeling van nanodeeltjes.” 

Als 50% van alle deeltjes in de grondstof 

kleiner dan 100 nanometer is 

dan is het een nanodeeltje vol-

gens dit voorstel. Deze algeme-

ne definitie zal naar verwach-

ting worden aangescherpt voor 

specifieke regelgeving op ge-

bied van verpakkingsmateria-

len, etikettering en nieuwe voe-

dingsmiddelen. “Voor chemie 

en cosmetica of voeding zal de definitie op 

details weer anders kunnen zijn”, aldus 

Bouwmeester. Hieraan werkt de Europese 

Commissie. 

Europese samenwerking
De EFSA, de Europese Voedselveiligheids-

autoriteit, gaf in 2009 aan dat de ontwik-

keling van meetmethoden cruciaal is om 

de veiligheidsvragen omtrent nanodeeltjes 

te beantwoorden. In het Europese onder-

zoeksproject NanoLyse wordt een toolbox 

aan meetmethoden ontwikkeld voor de 

detectie en karakterisatie van nanodeeltjes 

in complexe matrices zoals food. Rikilt co-

ordineert dit project waarbij tien Europese 

en Canadese universiteiten en onderzoeks-

instituten zijn betrokken.

De te ontwikkelen meetmethoden moeten 

hanteerbaar zijn voor keuringsinstanties 

zoals de NVWA in Nederland en vergelijk-

bare instanties in Europa. “De NVWA 

moet er mee kunnen werken. We hoeven 

geen Ferrari te ontwikkelen als een Fiat 

goed genoeg is”, vindt Bouwmeester.

“Een keuringsinstantie heeft behoefte aan 

een nauwkeurige, robuuste en betaalbare 

meetoplossing. We hebben daarom geke-

ken naar die karakteristieken van nano-

deeltjes waarvoor apparaten voorhanden 

zijn, zoals deeltjesgrootte en -aantallen. 

vijf jaar geleden vroeg de nederlandse keuringsinstantie nvWA 
aan rikilt Wageningen Ur en het rivm of er meetmethodes   
beschikbaar zijn voor het meten van nanodeeltjes in voeding.  
op dat moment moesten de onderzoekers de vragen met nee  
beantwoorden. nu is het antwoord wat betreft meten veel  
rooskleuriger. 

‘ NVWA heeft behoefte 
aan een robuuste en be-
taalbare meetoplossing’

Juist deze aspecten zijn cruciaal om te 

kunnen meten volgens de door de EC 

voorgestelde definitie.”

Combinatietechnieken
Rikilt combineert diverse analytische tech-

nieken voor de detectie van nanodeeltjes. 

Bouwmeester: “Belangrijk is om te bepalen 

in welke vorm de nanodeeltjes in een pro-

duct voorkomen of hoe de deeltjes waren 

voordat ze aan het product werden toege-

voegd.” Monstervoorbewerking, scheiding 

en detectie: dat zijn de belangrijkste stap-

pen voor het goed uitvoeren van metingen. 

“Het is belangrijk om te weten waar de na-

nodeeltjes zijn gebleven en dat je ze niet 

per ongeluk weggooit met een bepaalde 

fractie.” 

Monstervoorbewerking/scheiding
“We zijn begonnen met het ontwikkelen 

van detectiemethoden, maar konden de 

NVWA gaandeweg het onderzoek ervan 

overtuigen dat we ook tijd 

moesten besteden aan monster-

voorbewerking”, aldus Bouw-

meester. Zoals voor elke chemi-

sche analyse in voeding is het 

belangrijk om de voedingsma-

trix waar het analyt zit kwijt te 

raken. Voor nanodeeltjes is dit 

extra precair omdat deze gedu-

rende de voorbewerking uiteen kunnen 

vallen of juist klonteren, terwijl je juist wilt 

weten hoe de nanodeeltjes in het oor-

spronkelijke product aanwezig waren. Fil-

tratie en chromatografie op basis van 

grootte zijn goede technieken voor mon-

stervoorbereiding en scheiding van nano-

deeltjes. Gebruikte methoden zijn Hydro-

themA: meten = Weten
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dynamische Chromatografie (HDC) en 

Field Flow Fractionation (FFF). Via deze 

scheidingstechnieken worden deeltjes op 

basis van deeltjesgrootte gescheiden. Bij 

FFF stroomt een vloeistof over een poreus 

membraan. Hierdoor ontstaat er een schei-

ding tussen grote deeltjes en kleine deeltjes 

die de kolom als eerste verlaten.

Detectie
Een methode om de massa van één nano-

deeltje te meten is Single particle ICP-MS, 

inductively coupled plasma mass spectro-

metry. Met deze methode wordt een mon-

ster met nanodeeltjes zover verdund dat 

het mogelijk is de massa van een enkel 

deeltje te bepalen. Deze snelle screenings-

methode werkt goed voor zilver nanodeel-

tjes tot bijvoorbeeld 20 nanometer, en ook 

voor tal van andere nanodeeltjes. Rikilt 

probeert voor deze meetmethode een ISO-

standaard te verkrijgen. 

Een recente ontwikkeling is het on line 

koppelen van FFF aan SP-ICP-MS, daar-

door wordt de gevoeligheid en nauwkeu-

righeid van de detectie vergroot. Door de 

koppeling van FFF aan andere detectoren 

kunnen ook organische nanodeeltjes wor-

den gemeten. Met deze methoden kan een 

keuringsinstantie goed de concentratie en 

deeltjesgrootte van nanodeeltjes bepalen. 

Deze methoden leveren echter alleen gra-

fieken en chromatogrammen op. Voor vi-

sualisatie van nanodeeltjes is electronen-

microscopie, scanning EM-EDX, een goede 

methode. Vragen over de vorm van de na-

nodeeltjes of de aanwezigheid van agglo-

meraten kunnen met deze techniek wor-

den beantwoord.

Biologische effectiviteit
Om te bepalen hoe nanodeeltjes verande-

ren na consumptie (de biologische effecti-

viteit) past Rikilt in vitro digestie (humane 

vertering) toe. In drie schudbuizen wordt 

het maag-darmstelsel gesimuleerd (zie fi-

guur 1). De eerste buis fungeert als de 

mond met speeksel, de tweede buis bevat 

maagsap en de derde buis darmsap en gal. 

Ook de biobeschikbaarheid is op het lab 

in vitro te bestuderen via een simulatie van 

de darmwand. “Met deze test kan worden 

bepaald of nanodeeltjes de darmwand 

kunnen passeren en hoe darmcellen reage-

ren op nanodeeltjes. Door eerst in vitro di-

gestie toe te passen, hopen we te kunnen 

vaststellen of er aanvullende toxicologi-

sche experimenten nodig zijn.”

Voorbeeld: nanosilica meten
Silica (Synthetisch Amorf Siliciumdioxide, 

SiO2, geregistreerd als E551) wordt veel 

toegepast in voedingsmiddelen. Toepassin-

gen zijn verdikkingsmiddel, als anti-klon-

termiddel in poeders of als drager voor 

geur of smaak. Silica is sinds de jaren zes-

tig toegestaan in voedingsmiddelen. Vol-

gens de meest recente criteria is silica een 

nanomateriaal. Een fractie van deze silica 

bestaat uit deeltjes in de range 10 tot 200 

nanometer. Rikilt onderzocht hoe groot 

deze fractie is en in welke producten deze 

voorkomt en paste een aantal van de eer-

der beschreven meetmethodes toe voor de 

karakterisering van het aandeel nanodeel-

tjes in silica. De aanwezigheid van nanosi-

lica in verschillende stadia van het verte-

ringsproces is getest in drie modelmatrices: 

hete koffie met melkpoeder, soep in poe-

dervorm en pannenkoeken. Om de nano-

fractie te detecteren in de verschillende fa-

ses van vertering, zijn de verzamelde 

monsters geanalyseerd met hydrodynami-

sche chromatografie on line gekoppeld 

met inductively coupled plasma mass 

spectrometry (HDC-ICP-MS). Daarnaast 

zijn ook metingen gedaan met dynamic 

light scattering (DLS) en scanning electron 

microscopy (SEM).

Het bleek dat de nanodeeltjes in de maag 

verdwijnen door de lage pH (zie afbeeldin-

gen). In de darmen komen de deeltjes 

weer terug. De volgende stap is na gaan of 

de   opname van de nanosilicadeeltjes een   

nadelig effect heeft op de mens. De resul-

taten van deze experimenten worden    

binnenkort gepubliceerd. 

b: na aanzuren 
tot ph 2 vormen 
de silicadeeltjes 
micro-agglome-
raten.

A: mengsel van 
500 nm silica 
deeltjes (witte/
grijze stippen, de 
donkere stippen 
zijn gaten in het 
grid) in kunstma-
tig speeksel bij 
ph 7.

c: nadat de ph 
wordt verhoogd 
tot ph 7 ontstaat 
de oorspronke-
lijke suspensie 
met vrije silica 
nanodeeltjes.

D: Uitvergroot 
deel van figuur b, 
waarin een ele-
mentanalyse is 
uitgevoerd op de 
micro-agglome-
raten. te zien zijn  
‘chloridebruggen‘ 
in blauw tussen 
de silicadeeltjes 
in rood.

Afbeeldingen van sem tonen de agglomeratie en -agglomeratie 
van nanosilica als gevolg van ph-veranderingen in kunstmatig 
speeksel.
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Figuur 1. schematische weergave van het in vitro 
digestiemodel. Figuur is overgenomen en gewijzigd 
uit oomen et al Arch. environ. contam. toxicolo. 44, 
281-287 (2003)


