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Information on the MoA of chemicals is also a key part in the Assuring Safety 
without Animal Testing foundation (2008). ASAT is searching for the 
replacement of animal testing by looking more into clinical toxicology and 
pharmacology. At the same time in the US the TOX21 program is developed 
based on an initiative by the US-EPAs who wants to make more use of e.g. 
high-throughput screening methods and genomic types of information to predict 
human health toxicity. In both these programs in silico and in vitro methods are 
important. Besides further improvement of (Q)SARs and in vitro testing, the 
conversion of the outcome of this type of information into the 
(eco)toxicological external effect doses is important. Only then these outcomes 
can be used in a quantitative risk characterisation.  
 
The IAS can have an important role in the above described processes to replace 
animal testing, because using this scheme the information from very different 
methods can be evaluated and integrated using similar assessment criteria. In 
addition, the IAS, used as an integral part of the ITS, determines which 
information is still missing and how and in what way the (regulatory) need of 
the information has been or can be fulfilled.  
  

 

Samenvatting 
 
Inleiding 
In Europa zijn de vereisten voor de risicobeoordeling van industriële stoffen 
opgenomen in de REACH verordening. Deze afkorting staat voor: Registratie, 
Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen (EC, 2006). Voor de 
toxicologische effectbeoordeling onder REACH zijn substantiële aantallen 
dierproeven nodig voor de bepaling van de acute toxiciteit, huid- en oogirritatie, 
huidsensibilisatie, systemische toxiciteit na herhaalde dosering, genotoxiciteit, 
voortplantingstoxiciteit en carcinogeniteit. Voor de ecotoxicologische effect-
beoordeling is informatie nodig over de aquatische toxiciteit voor algen, 
kreeftachtigen (Daphnia) en vis. De informatievereisten zijn beschreven in 
Annex VII tot en met Annex X en zijn tonnage afhankelijk. De eerste 
informatie is nodig wanneer de producent of importeur meer dan 1 ton op de 
markt brengt (Annex VII). Annex VIII geeft aan welke informatie nodig is voor 
stoffen met tonnages > 10 ton, Annex IX > 100 ton en Annex X voor > 1000 
ton per jaar.  
 
In de maatschappij is er echter steeds meer zorg over het doen van dierproeven 
voor bio- and medisch onderzoek. Deze zorg is in de EU vertaald naar de 
nieuwe wetgeving op het gebied van dierproeven (Directive 2010/63/EU). Deze 
Richtlijn bevordert een humaan gebruik van proefdieren door de toepassing van 
methoden die leiden tot Vervanging,Vermindering enVerfijning in het gebruik 
van proefdieren.  
 
Om aan deze maatschappelijke zorg tegemoet te komen zijn in de REACH 
verordening mogelijkheden aangegeven om informatie anders dan afkomstig 
van dierproeven te gebruiken voor de (eco)toxicologische effectbeoordeling. In 
Annex XI van deze Verordening wordt specifiek beschreven aan welke criteria 
deze alternatieven, zoals (kwantitative) structuur-activiteitsrelatie ((Q)SAR) 
voorspellingen, in vitro data, en data voor analoge stoffen, moeten voldoen. 
‗Weight of Evidence‘ (WoE) benaderingen zijn ook mogelijk om tot een 
beslissing te komen voor een bepaald (eco)toxicologisch eindpunt. In zo‘n 
benadering wordt door experts, in een min of meer geformaliseerde procedure, 
een relatief gewicht toegekend aan verschillende typen informatie voor een 
specifiek eindpunt. Deze gewogen informatie wordt vervolgens gecombineerd 
in een geïntegreerde teststrategie (ITS).  
 
Ondanks deze mogelijkheden onder REACH kunnen de resultaten van deze 
alternatieve methoden de risicobeoordelaar koudwatervrees geven vanwege de 
afwezigheid van internationaal geharmoniseerde en gevalideerde methoden en 
de beperkte toegepassing van dergelijke informatie in de technische leidraad 
van de ECHA. Om een brug te slaan tussen het wetenschappelijke werk aan 
deze alternatieven en de regulatoire toepassing is de laatste 10 jaar veel 
onderzoek gedaan op het gebied van (Q)SARs en andere vervangers 
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(alternatieven) voor dierproeven. De artikelen in dit proefschrift zijn een 
afspiegeling van dit onderzoek. Het doel van het onderzoek, dat in dit 
proefschrift wordt beschreven is te onderzoeken of (Q)SARs succesvol 
toegepast kunnen worden in een wettelijk beoordelingskader voor stoffen zoals 
beschreven in REACH. Zo ja, onder welke condities is het vervangen van 
dierproeven door QSARs mogelijk. De noodzaak voor ITSs en WoE zal ook 
aangetoond worden. 
 
(Q)SARs en hun voorspellende waarde 
Hiervoor zijn een vijftal studies uitgevoerd. In hoofdstuk 2 is onderzocht hoe 
QSARs programma‘s zijn opgebouwd en hoe voorspellend (Q)SAR resultaten 
zijn voor resultaten van dierproeven. Geëvalueerde toxicologische data van 50 
chemische stoffen, zijn ingevoerd in het commerciële programma ‗Derek for 
Windows‘ (inmiddels Derek Nexus) van LHASA. Dit programma is gekozen 
omdat hierin humaan toxicologische expertise geformaliseerd is. Het 
programma zoekt naar structuurfragmenten die mogelijke toxicologische 
activiteit voorspellen voor de te onderzoeken stof. Het programma geeft met 
een waarschijnlijkheid aan of de te onderzoeken stof de activiteit van het 
structuurfragment zal vertonen. De voorspellende waarde voor 
huidsensibilisatie was ongeveer 65%, voor genotoxiciteit en carcinogeniteit 
75% wanneer een ja/nee klassificatie wordt gebruikt. Hierbij dient aangetekend 
te worden dat voor de evaluatie van genotoxiciteit verschillende in vitro en in 
vivo testen beoordeeld moeten worden. De voorspelling is daarom een ruwe 
schatting. Voor alle andere humaan toxicologische eindpunten was de 
voorspellende waarde veel lager.  
 
Om de aquatische toxiciteit te voorspellen is het vrij beschikbare QSAR 
programma ECOSAR van de VS-EPA gekozen. Dezelfde 50 chemische stoffen 
zijn gebruikt naast data uit 29 EU-registraties van nieuwe industriële stoffen. 
ECOSAR is gekozen omdat het gebouwd wordt door de VS-EPA 
risicobeoordelaars die vaak de ecotoxiciteit moeten voorspellen om een 
risicobeoordeling te maken. In de VS, in tegenstelling tot Europa, was het niet 
verplicht om aquatische toxiciteits gegevens aan te leveren.Wanneer de te 
onderzoeken stof ingevoerd wordt in het programma selecteert ECOSAR één of 
meerdere klassen van stoffen die een gemeenschappelijk structuurfragment 
hebben. In een lineaire regressiebenadering wordt de 50% effect concentratie 
voorspeld, bijv de LC50 voor vis. De log Kow (octanol-water partitie 
coëfficient) van de te onderzoeken stof is de voorspellende parameter voor 
aquatische toxiciteit. De toxiciteit neemt toe met de log Kow met als maximum 
de water oplosbaarheid. ECOSAR waarschuwt wanneer de voorspelde 
wateroplosbaarheid overschreden wordt. De voorspellende waarde van 
ECOSAR voor algen, Daphnia en vis was 67%, mits getolereerd wordt dat het 
verschil maximaal een factor 10 mag zijn.  
 
Tijdens de beoordeling van (Q)SARs werd duidelijk dat gestandaardiseerde 
criteria ontwikkeld moesten worden om de validiteit van de modellen aan te 

 

geven wilden ze gebruikt kunnen worden voor reguliere toepassingen. Deze 
noodzaak werd erkend door de industrie, wetenschappers en OECD. Tijdens 
een workshop in Setubal in Portugal in 2002 werden ze vastgelegd en in 2004 
gepubliceerd.  
 
De validiteit van (Q)SARs volgens the OECD critera  
Wanneer (Q)SARs gebruikt worden in wettelijke beoordelingskaders is een 
goede voorspelling alleen niet genoeg. In Hoofdstuk 3 zijn daarom Derek for 
Windows en ECOSAR geëvalueerd met de OECD criteria voor de validiteit van 
(Q)SAR modellen. Deze criteria zijn: 1) het eindpunt dat de (Q)SAR voorspelt 
moet goed gedefinieerd zijn; 2) het algoritme waarmee de (Q)SAR voorspelling 
tot stand komt moet helder zijn; 3) het toepassingsdomein van het model moet 
voldoende aangegeven zijn (welke stoffen kunnen ermee beoordeeld worden); 
4) de voorspellende waarde en/of (on)zekerheid van het model moet 
weergegeven zijn en 5) het model moet, voor zover mogelijk, aangeven welke 
(eco)toxicologische mechanismen (MoA) het dekt.  
 
Derek voor Windows voldeed deels aan deze (Q)SAR validiteitsregels. In het 
algemeen is het toxicologische eindpunt goed omschreven evenals de 
beschrijving van het algoritme (bijv. het structuurfragment). Het 
toepassingsdomein en de voorspellingsgraad waren minder duidelijk in het 
programma van 2003. Inmiddels is het programma verbeterd en worden het 
aantal positieve en negatieve stoffen in de trainingsset weergegeven. De MoA 
gerelateerd aan het structuurfragment is meestal goed gedocumenteerd. Voor 
ECOSAR geldt dat de eerste twee en de laatste (Q)SAR validiteitsregels goed 
gedocumenteerd kunnen worden. Additionele expertise is nodig om zeker te 
weten of de stof valt in het door ECOSAR gepresenteerde toepassingsdomein. 
De onzekerheid van de regressielijnen is weergegeven in de statistische 
parameters zoals R2 en het aantal stoffen dat gebruikt is om de voorspelling te 
maken. De regressielijnen worden zonder betrouwbaarheidsintervallen 
weergegeven, die de variabiliteit van de resultaten weergeven.  
 
Uit bovenstaande evaluatie bleek dat genoemde (Q)SAR- en ook andere 
modellen vaak niet volledig aan deze validiteitsregels voldeden. Het 
combineren van (Q)SAR modellen en eventueel andere informatie is nodig om 
tot een reguliere beslissing te komen over de (eco)toxiciteit van een stof. Voor 
huidirritatie zijn twee typen SAR modellen gecombineerd om te proberen tot 
een ITS voor huidirritatie klassificatie te komen. 
 
SAR voor Huidirritatie 
In Hoofdstuk 4 is een hybride SAR model voor huidirritatie ontwikkeld. Het 
model kwam tot stand door structuurfragmenten uit de literatuur, die 
huidcorrosie en huidirritatie aanduiden, te combineren met fysisch-chemische 
uitsluitingsregels die de afwezigheid van huidirritatie voorspellen. Beide typen 
SARs kunnen volgens de OECD (Q)SAR regels gedocumenteerd worden. De 
fysisch-chemische regels kunnen de huidirritatietesten met meer dan 40% 
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beperken. Wanneer deze regels gecombineerd worden met de 
structuurfragmenten voor de aanwezigheid van huidirritatie kan dit percentage 
nog verder toenemen.  

 
Het „Integrated Assessment Scheme‟  
Bovenstaand onderzoek maakte duidelijk dat (Q)SAR voorspellingen van één 
(Q)SAR programma vaak niet voldoende zijn om tot een beslissing te komen 
over de effecten van een stof. Vaak is een geïntegreerde benadering met 
meerdere (Q)SARs en/of experimentele data nodig. Het blijkt echter bijzonder 
moeilijk om resultaten van verschillende (experimentele) methoden op een 
vergelijkbare en een gestandaardiseerde manier te beoordelen. Om de 
ontbrekende informatie aan te vullen is een conceptueel kader geschapen, het 
geïntegreerde assessment schema (IAS) is beschreven in Hoofdstuk 5. In deze 
IAS kan elk type informatie voor een specifiek eindpunt langs eenzelfde meetlat 
gelegd worden ondanks dat ze afkomstig zijn van verschillende methoden en 
voor verschillende doelen gebruikt gaan worden.  
 
Deze IAS helpt te definiëren welke informatie op zichzelf kan staan (adequate 
informatie), welke informatie gecombineerd kan en moet worden in een ITS 
(deels adequate informatie) en welke informatie niet bruikbaar is (niet adequate 
informatie) voor een bepaald regulier doel. In Hoofdstuk 6 is deze IAS getest in 
het voorspellen van huidirritatie door (Q)SARs en in vitro onderzoek, met de in 
vivo OECD testrichtlijn voor huidirritatie als referentie. 

 
Het IAS is schematisch weergegeven in Fig. 1. (Eco)toxicologische informatie 
kan van verschillende methoden afkomstig zijn en moet voor verschillende 
wettelijke doeleinden kunnen worden toegepast zoals klassificatie en labelling 
en risicokarakterisering. Daarom zijn in de IAS drie modules opgenomen die 
elk een kwaliteitsaspect van de informatie evalueren: de data, de methoden waar 
de data op gebaseerd zijn en het wettelijke doel waarvoor de data gebruikt gaan 
worden. Om de kwaliteitsapecten van de eerste twee modules te kunnen 
beoordelen en de eisen van het wettelijke doel in de derde module zijn vijf 
criteria opgesteld, die afgeleid zijn van de OECD valideitsregels voor (Q)SARs. 
In Fig. 1 zijn de drie modules en vijf criteria schematisch weergegeven. Deze 3 
x 5 matrix geeft het totale gewicht (adequaatheid) van de informatie weer. 
Hieronder wordt weergegeven hoe de OECD validiteitsregels universeel 
toegepast kunnen worden en ook kunnen gelden voor de experimentele test 
richtlijnen en hun (eco)toxicologische resultaten.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Geintegreerd Assessment Schema (IAS) om de waarde van (eco)toxicologische data vast te 

stellen door 3 modules en 5 sleutel criteria. De gecombineerde assessment codes geven de 
adequaatheidheid van de data aan; * MoA= Mode of Action van een chemische stof is een 
gevolg van zijn biologische beschikbaarheid, zijn chemische reactiviteit en de 
daaropvolgende biologische activiteit. ** ITS=geIntegreerde Test Strategie. 

 
 
In 1997 hebben Klimisch en medewerkers codes ontwikkeld om de kwaliteit 
van informatie afkomstig uit de toepassing van testrichtlijnen te bepalen. Hun 
kwaliteitscodes worden sindsdien gebruikt om de kwaliteit van 
(eco)toxicologische experimentel informatie van industriële chemicaliën te 

Geef een beoordelingscode aan: 
R1-R4 

 

Geef een beoordelingscode aan: 
N1-N4 

Documentatie en Evaluatie van (Eco)Toxicologische data 

 

Geef een beoordelingscode aan: 
V1-V4  

Bepaal de nog benodigde de informatie, gebruikmakend van de sleutel criteria (1-5), voor de evaluatie. 

Sleutel criteria voor 
de evaluatie  

Module 1 Module 2 Module 3 

 Betrouwbaarheid van (eco) 
toxicologische data 

  
R 

Validiteit van de methode   
 
 

V 

Noodzakelijkheid van het 
eindpunt voor het REACH 

kader 
N 

1) Het gedefinieerde 
eindpunt  
 
 
 
 
2) Methode 
 
 
 
 
3) Domein  
 
 
4) Onzekerheid 

 
 
 
5) MoA 

Wat is het resultaat van het 
gedefinieerde eindpunt? 
 
 
 
 
Hoe zijn de metingen voor 
de specifieke stof gedaan? 
 
 
 
Past de test stof in het 
domein van de methode?  
 
Hoe onzeker is het resultaat 
voor de stof?  
 
 
Welke MoAs worden 
getriggerd door de test stof? 

Wat is het gedefinieerde 
eindpunt van de methode 
waarmee de teststof is 
getest?  
 
 
Welke metingen worden 
door de methoden 
voorgeschreven om het 
resultaat te definiëren? 
 
Voor welke stoffen kan de 
methode gebruikt worden?  
 
Wat is de onzekerheid van 
de methode?  
 
 
Welke MoAs dekt de 
methode? 

1)Is het gedefinieerde eindpunt 
nodig voor het wettelijke kader?  
2) Kan het gebruikt worden in 
een ITS**?  
 
Is de test uitgevoerd volgens een 
voorgeschreven methode?  
 
 
 
Moet de teststof beoordeeld 
worden in het wettelijke kader?  
 
Valt de onzekerheid van het 
resultaat binnen de grenzen van 
het wettelijke kader?  
 
1) Zijn alle benodigde MoAs 
gedekt? 
2) Kan de MoA gebruikt  
worden in de ITS 

  

Bepaal het gewicht van de informatie en geef aan of de (eco)toxicologische data adequaat, deels adequaat of niet adequaat 
zijn. 
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Fig. 1 Geintegreerd Assessment Schema (IAS) om de waarde van (eco)toxicologische data vast te 

stellen door 3 modules en 5 sleutel criteria. De gecombineerde assessment codes geven de 
adequaatheidheid van de data aan; * MoA= Mode of Action van een chemische stof is een 
gevolg van zijn biologische beschikbaarheid, zijn chemische reactiviteit en de 
daaropvolgende biologische activiteit. ** ITS=geIntegreerde Test Strategie. 

 
 
In 1997 hebben Klimisch en medewerkers codes ontwikkeld om de kwaliteit 
van informatie afkomstig uit de toepassing van testrichtlijnen te bepalen. Hun 
kwaliteitscodes worden sindsdien gebruikt om de kwaliteit van 
(eco)toxicologische experimentel informatie van industriële chemicaliën te 

Geef een beoordelingscode aan: 
R1-R4 

 

Geef een beoordelingscode aan: 
N1-N4 

Documentatie en Evaluatie van (Eco)Toxicologische data 

 

Geef een beoordelingscode aan: 
V1-V4  

Bepaal de nog benodigde de informatie, gebruikmakend van de sleutel criteria (1-5), voor de evaluatie. 

Sleutel criteria voor 
de evaluatie  

Module 1 Module 2 Module 3 

 Betrouwbaarheid van (eco) 
toxicologische data 

  
R 

Validiteit van de methode   
 
 

V 

Noodzakelijkheid van het 
eindpunt voor het REACH 

kader 
N 

1) Het gedefinieerde 
eindpunt  
 
 
 
 
2) Methode 
 
 
 
 
3) Domein  
 
 
4) Onzekerheid 

 
 
 
5) MoA 

Wat is het resultaat van het 
gedefinieerde eindpunt? 
 
 
 
 
Hoe zijn de metingen voor 
de specifieke stof gedaan? 
 
 
 
Past de test stof in het 
domein van de methode?  
 
Hoe onzeker is het resultaat 
voor de stof?  
 
 
Welke MoAs worden 
getriggerd door de test stof? 

Wat is het gedefinieerde 
eindpunt van de methode 
waarmee de teststof is 
getest?  
 
 
Welke metingen worden 
door de methoden 
voorgeschreven om het 
resultaat te definiëren? 
 
Voor welke stoffen kan de 
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de methode?  
 
 
Welke MoAs dekt de 
methode? 

1)Is het gedefinieerde eindpunt 
nodig voor het wettelijke kader?  
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een ITS**?  
 
Is de test uitgevoerd volgens een 
voorgeschreven methode?  
 
 
 
Moet de teststof beoordeeld 
worden in het wettelijke kader?  
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resultaat binnen de grenzen van 
het wettelijke kader?  
 
1) Zijn alle benodigde MoAs 
gedekt? 
2) Kan de MoA gebruikt  
worden in de ITS 

  

Bepaal het gewicht van de informatie en geef aan of de (eco)toxicologische data adequaat, deels adequaat of niet adequaat 
zijn. 
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beoordelen. In het kort: Reliability (R) 1 betekent dat de testinformatie van een 
specifieke stof geheel conform is met de betreffende guideline, R2 betekent dat 
de informatie betrouwbaar is maar dat er enige niet kritische details ontbreken; 
R3 betekent dat de informatie niet betrouwbaar is en; R4 betekent dat de 
betrouwbaarheid niet vastgesteld kan worden bijvoorbeeld vanwege 
ontbrekende documentatie. Onder REACH moeten deze betrouwbaarheidscodes 
ook toegekend worden aan informatie die niet volgens de richtlijn is uitgevoerd, 
zoals (Q)SAR voorspellingen. Voor (Q)SAR voorspellingen zijn templates en 
technische richtlijnen beschikbaar op de website van het Joint Research 
Centrum in Ispra, waarmee de betrouwbaarheid kan worden vastgesteld.  
 
De validiteit van testrichtlijnen is internationaal vastgesteld. Voor (Q)SAR 
modellen kan de validiteit vastgesteld worden door gebruik te maken van de 
OECD validiteitsregels voor (Q)SARs. Voor (Q)SAR en andere methoden moet 
de validiteit gedocumenteerd worden door de industrie die de stoffen voor 
REACH registreert. Uit dit proefschrift blijkt dat OECD principes voor de 
vaststelling van de validiteit van (Q)SARs ook gebruikt kunnen worden voor 
andere (experimentele) methoden. Om deze validiteit (V) te kwalificeren 
kunnen codes vergelijkbaar met de Klimisch codes voor betrouwbaarheid 
toegepast worden. Die codes heten dan validiteitscodes: V1-V4 en kunnen op 
een vergelijkbare manier beschreven worden als hierboven door ―data‖ te 
vervangen door ―methode‖ en ―betrouwbaarheid‖ door ―validiteit‖.  
 
Naast de betrouwbaarheid van de informatie en de validiteit van de methoden 
waarmee die informatie is verkregen moet nog beoordeeld worden of de 
informatie wel voldoet aan de noodzakelijke wettelijke eisen. Hiervoor kan een 
vergelijkbare set van vijf vragen gebruikt worden. Deze noodzakelijkheid (N) 
kan net als betrouwbaarheid en validiteit gescoord worden: N1 betekent dat de 
informatie volledig conform is met de in Annex VII-X gevraagde informatie; 
N2 betekent dat informatie gebruikt kan worden maar dat die beperkingen heeft 
zoals bijvoorbeeld informatie gebaseerd op andere methoden dan OECD-
testrichtlijnen; N3 betekent dat de informatie niet nodig is voor de effect 
beoordeling ondanks dat het betrouwbare informatie kan zijn van een officiële 
testrichtlijn, zoals in het geval van de Sister Chromatid Exchange assay. N4 
geldt voor informatie waarvan de noodzaak voor REACH onvoldoende 
gedocumenteerd is.  
 
Gebaseerd op de scores voor betrouwbaarheid, validiteit en noodzakelijkheid 
kan de adequaatheid van de informatie beoordeeld worden. Drie 
adequaatheidsbeslissingen kunnen afgeleid worden: 1) de informatie is 
adequaat en kan gebruikt worden als op zichzelf staand voor een specifiek 
(eco)toxicologisch einddoel; 2) Wanneer de informatie deels adequaat is dan 
kan het gebruikt worden voor een WoE benadering in een ITS om een 
beslissing te nemen en; 3) informatie is niet adequaat als het cruciale delen mist 
voor een bepaald doel en zal daarvoor niet gebruikt worden. In tabel 1 wordt 
een overzicht gegeven van mogelijke combinaties van kwaliteitscodes. 

 

 
Tabel 1  Relatie tussen betrouwbaarheid, validiteit, reguliere noodzaak en adequaatheid 

Adequaatheid van informatie  Adequaat Deels 
adequaat 

Niet adequaat. 

Betrouwbaardheids-code voor 
(eco)toxicologische informatie 

R1 R1 of R2  R3 of R4 

Validiteits-code voor de methode 
die gebruikt is  

V1 V1 of V2  V3 of V4 

Reguliere noodzakelijkheids-code  N1 N1 of N2  N3 of N4 
Mogelijke combinaties van 
assessment codes  

R1V1N1 R1V1N2 
R1V2N1 
R1V2N2 
R2V1N1 
R2V1N2 
R2V2N1 
R2V2N2 

R3V1N1 of R3V1N2 of R3V1N3 of 
R3V1N4 
R3V2N1 of R3V2N2 of R3V2N3 of 
R3V2N4 
R3V3N1 of R3V3N2 of R3V3N3 of 
R3V3N4 
R3V4N1 of R3V4N2 of R3V4N3 of 
R3V4N4 
 
R4 in dezelfde combinaties als hierboven  
R2 en R1 met combinaties van V3 of V4 
en/of N3 of N4 

 
Op deze manier kan de IAS de risicobeoordelaar ondersteunen in het 
beoordelen van de volledigheid en kwaliteit van de data en de validitatie van de 
gebruikte methoden. Voor REACH doeleinden leidt de toepassing van de IAS 
tot de integratie van alle Annex XI criteria voor (Q)SARs en WoE benaderingen 
in een schematisch overzicht. De IAS is daarom een nuttig wegingsschema voor 
risicobeoordelaars. De op de IAS gebaseerde gewichten kunnen dan in een ITS 
worden ingevoegd om tot een gewogen oordeel te komen of de informatie 
voldoende is voor een reguliere beslissing. Ook blijkt nu duidelijker welke 
onzekerheden er nog zijn en hoe die ondervangen kunnen worden, zonder 
meteen alle verzamelde informatie af te doen en alsnog een volledige dierproef 
volgens de testrichtlijnen in te zetten.  
 
Een voorbeeld van een ITS waarin IAS gewogen informatie voor huidirritatie is 
gebruikt wordt gepresenteerd in Hoofdsruk 6. Verschillende (Q)SAR modellen 
en een in vitro testmethode zijn gecombineerd om het nut van de IAS aan te 
tonen en uitsluitsel te geven over de klassificatie van een vijftal chemische 
stoffen. 
 
REACH werd van kracht (2006) tijdens het schrijven van dit proefschrift. De 
eerste registratie van stoffen vond plaats in 2010 en het was interessant om te 
zien hoe de industrie gebruik had gemaakt van (Q)SARs en andere methoden 
dan dierproeven om aan hun REACH verplichtingen te voldoen.  
 
 (Q)SAR en andere vervangende methoden voor dierproeven onder REACH 
Uit een rapport van het Europese Chemische Agentschap in Helsinki blijkt dat 
de REACH registraties van 2010 maar zeer beperkt (Q)SAR informatie 
bevatten. Ongeveer 50% van de informatie-eisen is vervuld door alternatieve 
benaderingen toe te passen, vooral door gebruik te maken van analoge stoffen. 
Tevens blijkt dat potentieel adequate (Q)SAR voorspellingen niet gebruikt zijn. 



2726 
 

beoordelen. In het kort: Reliability (R) 1 betekent dat de testinformatie van een 
specifieke stof geheel conform is met de betreffende guideline, R2 betekent dat 
de informatie betrouwbaar is maar dat er enige niet kritische details ontbreken; 
R3 betekent dat de informatie niet betrouwbaar is en; R4 betekent dat de 
betrouwbaarheid niet vastgesteld kan worden bijvoorbeeld vanwege 
ontbrekende documentatie. Onder REACH moeten deze betrouwbaarheidscodes 
ook toegekend worden aan informatie die niet volgens de richtlijn is uitgevoerd, 
zoals (Q)SAR voorspellingen. Voor (Q)SAR voorspellingen zijn templates en 
technische richtlijnen beschikbaar op de website van het Joint Research 
Centrum in Ispra, waarmee de betrouwbaarheid kan worden vastgesteld.  
 
De validiteit van testrichtlijnen is internationaal vastgesteld. Voor (Q)SAR 
modellen kan de validiteit vastgesteld worden door gebruik te maken van de 
OECD validiteitsregels voor (Q)SARs. Voor (Q)SAR en andere methoden moet 
de validiteit gedocumenteerd worden door de industrie die de stoffen voor 
REACH registreert. Uit dit proefschrift blijkt dat OECD principes voor de 
vaststelling van de validiteit van (Q)SARs ook gebruikt kunnen worden voor 
andere (experimentele) methoden. Om deze validiteit (V) te kwalificeren 
kunnen codes vergelijkbaar met de Klimisch codes voor betrouwbaarheid 
toegepast worden. Die codes heten dan validiteitscodes: V1-V4 en kunnen op 
een vergelijkbare manier beschreven worden als hierboven door ―data‖ te 
vervangen door ―methode‖ en ―betrouwbaarheid‖ door ―validiteit‖.  
 
Naast de betrouwbaarheid van de informatie en de validiteit van de methoden 
waarmee die informatie is verkregen moet nog beoordeeld worden of de 
informatie wel voldoet aan de noodzakelijke wettelijke eisen. Hiervoor kan een 
vergelijkbare set van vijf vragen gebruikt worden. Deze noodzakelijkheid (N) 
kan net als betrouwbaarheid en validiteit gescoord worden: N1 betekent dat de 
informatie volledig conform is met de in Annex VII-X gevraagde informatie; 
N2 betekent dat informatie gebruikt kan worden maar dat die beperkingen heeft 
zoals bijvoorbeeld informatie gebaseerd op andere methoden dan OECD-
testrichtlijnen; N3 betekent dat de informatie niet nodig is voor de effect 
beoordeling ondanks dat het betrouwbare informatie kan zijn van een officiële 
testrichtlijn, zoals in het geval van de Sister Chromatid Exchange assay. N4 
geldt voor informatie waarvan de noodzaak voor REACH onvoldoende 
gedocumenteerd is.  
 
Gebaseerd op de scores voor betrouwbaarheid, validiteit en noodzakelijkheid 
kan de adequaatheid van de informatie beoordeeld worden. Drie 
adequaatheidsbeslissingen kunnen afgeleid worden: 1) de informatie is 
adequaat en kan gebruikt worden als op zichzelf staand voor een specifiek 
(eco)toxicologisch einddoel; 2) Wanneer de informatie deels adequaat is dan 
kan het gebruikt worden voor een WoE benadering in een ITS om een 
beslissing te nemen en; 3) informatie is niet adequaat als het cruciale delen mist 
voor een bepaald doel en zal daarvoor niet gebruikt worden. In tabel 1 wordt 
een overzicht gegeven van mogelijke combinaties van kwaliteitscodes. 

 

 
Tabel 1  Relatie tussen betrouwbaarheid, validiteit, reguliere noodzaak en adequaatheid 

Adequaatheid van informatie  Adequaat Deels 
adequaat 

Niet adequaat. 

Betrouwbaardheids-code voor 
(eco)toxicologische informatie 

R1 R1 of R2  R3 of R4 

Validiteits-code voor de methode 
die gebruikt is  

V1 V1 of V2  V3 of V4 

Reguliere noodzakelijkheids-code  N1 N1 of N2  N3 of N4 
Mogelijke combinaties van 
assessment codes  

R1V1N1 R1V1N2 
R1V2N1 
R1V2N2 
R2V1N1 
R2V1N2 
R2V2N1 
R2V2N2 

R3V1N1 of R3V1N2 of R3V1N3 of 
R3V1N4 
R3V2N1 of R3V2N2 of R3V2N3 of 
R3V2N4 
R3V3N1 of R3V3N2 of R3V3N3 of 
R3V3N4 
R3V4N1 of R3V4N2 of R3V4N3 of 
R3V4N4 
 
R4 in dezelfde combinaties als hierboven  
R2 en R1 met combinaties van V3 of V4 
en/of N3 of N4 

 
Op deze manier kan de IAS de risicobeoordelaar ondersteunen in het 
beoordelen van de volledigheid en kwaliteit van de data en de validitatie van de 
gebruikte methoden. Voor REACH doeleinden leidt de toepassing van de IAS 
tot de integratie van alle Annex XI criteria voor (Q)SARs en WoE benaderingen 
in een schematisch overzicht. De IAS is daarom een nuttig wegingsschema voor 
risicobeoordelaars. De op de IAS gebaseerde gewichten kunnen dan in een ITS 
worden ingevoegd om tot een gewogen oordeel te komen of de informatie 
voldoende is voor een reguliere beslissing. Ook blijkt nu duidelijker welke 
onzekerheden er nog zijn en hoe die ondervangen kunnen worden, zonder 
meteen alle verzamelde informatie af te doen en alsnog een volledige dierproef 
volgens de testrichtlijnen in te zetten.  
 
Een voorbeeld van een ITS waarin IAS gewogen informatie voor huidirritatie is 
gebruikt wordt gepresenteerd in Hoofdsruk 6. Verschillende (Q)SAR modellen 
en een in vitro testmethode zijn gecombineerd om het nut van de IAS aan te 
tonen en uitsluitsel te geven over de klassificatie van een vijftal chemische 
stoffen. 
 
REACH werd van kracht (2006) tijdens het schrijven van dit proefschrift. De 
eerste registratie van stoffen vond plaats in 2010 en het was interessant om te 
zien hoe de industrie gebruik had gemaakt van (Q)SARs en andere methoden 
dan dierproeven om aan hun REACH verplichtingen te voldoen.  
 
 (Q)SAR en andere vervangende methoden voor dierproeven onder REACH 
Uit een rapport van het Europese Chemische Agentschap in Helsinki blijkt dat 
de REACH registraties van 2010 maar zeer beperkt (Q)SAR informatie 
bevatten. Ongeveer 50% van de informatie-eisen is vervuld door alternatieve 
benaderingen toe te passen, vooral door gebruik te maken van analoge stoffen. 
Tevens blijkt dat potentieel adequate (Q)SAR voorspellingen niet gebruikt zijn. 



2828 
 

Een mogelijke oorzaak is dat voor stoffen van 2010 al veel data beschikbaar 
waren. Voor de registraties van 2013 en 2018 zullen waarschijnlijk meer 
(Q)SAR voorspellingen gebruikt gaan worden, omdat voor deze registraties 
minder data beschikbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld het SAR huidirritatie model 
al meer dan 40% van experimentele testen verminderen. Ook ECOSAR kent 
verschillende QSARs die tot mogelijk 70% de testen met vissen kunnen 
vervangen. Hieruit blijkt dat (Q)SARs alleen al voor deze eindpunten meer 
toegepast kunnen worden dan uit de registraties van 2010 blijkt. Volgens ECHA 
mankeert er wel het een en ander aan de documentatie van de alternatieve 
methoden. De IAS is een goed schema om (Q)SAR voorspellingen en 
uitkomsten van andere alternatieve methoden goed te documenteren en 
beslissingen transparanter te maken en dus de toepassing van alternatieven te 
verbeteren.  
 
Onder de REACH verordening zijn alternatieven voor dierproeven mogelijk. 
Toch zullen dierproeven belangrijk blijven om aan de REACH eindpunten te 
kunnen voldoen. Dit staat op gespannen voet met de Cosmetica Richtlijn die het 
gebruik van dierproeven voor cosmetische produkten en ingrediënten wil 
verbieden vanaf 2013. Dit betekent dat de wettelijke benodigde informatie voor 
REACH niet strookt met die van de Cosmetica Richtlijn. Dit kan problemen 
opleveren omdat stoffen die in cosmetica gebruikt worden vaak onder REACH 
geregistreerd moeten worden. Op dit moment (2012) buigt het Europees 
Parlement zich over deze tegenstelling.  
 
Eén manier om de reguliere toepassing van (Q)SAR-voorspellingen verder te 
bevorderen is om samen met de voorspelling één of meerdere analogen te 
presenteren uit de trainingsset van de betreffende (Q)SAR methode. Door deze 
analoge informatie mee te nemen zal de zekerheid van de voorspelling 
toenemen. Ook zal dit de verificatie vereenvoudigen of de te voorspellen stof in 
het toepassingsdomein valt van de gebruikt (Q)SAR methode. Bovendien zal de 
selectie van deze analogen helpen om te beoordelen of de MoA van de te 
voorspellen stof gedekt is. Tevens geeft deze analogen informatie over het 
toepassingsdomein en de (on)zekerheid van de voorspelling. Deze informatie 
zal de voorspelling transparanter maken en resulteren in meer vertrouwen in die 
voorspelling.  
 
Ontwikkelingen betreffende het vervangen van dierproeven  
De IAS kan verder ontwikkeld worden door criteria te benoemen voor de 
evaluatie van de stofidentiteit en door de voorspellende kracht van en 
onzekerheid in de alternatieve methoden te kwantificeren. Een manier om 
(Q)SAR toepassingen en andere alternatieve benaderingen verder uit te breiden, 
is om meer onderzoek te doen naar het groeperen van stoffen volgens hun 
chemische werkingsmechanismen. Bijvoorbeel hoe de electrofiliciteit van 
stoffen vertaald kan worden naar effecten op specifieke (eco)toxicologische 
eindpunten. Hierdoor kunnen de voornaamste (eco)toxicologische MoAs van 
stoffen geïdentificeerd worden. Verwacht kan worden dat dit leidt tot meer 

 

zekerheid over deze (eco)toxicologische MoA‘s. Voor sensibilisatie zijn zulke 
groepen al vastgesteld en verder onderzoek naar deze benadering voor 
systemische- en reproductie-toxiciteit wordt aangemoedigd. 
 
Informatie over de (eco)toxicologische MoA van stoffen is ook een belangrijk 
onderdeel in de ‗Assuring Safety without Animal Testing‘ (ASAT) een van 
oorsprong Nederlandse stichting die opgericht is in 2008. Deze stichting zoekt 
naar mogelijkheden voor het vervangen van dierproeven door meer integratie 
van informatie uit de klinische toxicology en pharmacologie naast (Q)SARs in 
in vitro methoden. In dezelfde tijd is in door US-EPA het TOX21 programma 
gestart met een vergelijkbaar doel:het vervangen van dierproeven door meer 
integratie van in silico en in vitro methoden zoals ‗high throughput‘ screening 
en ‗genomics‘. Naast het verbeteren van (Q)SARs en in vitro testen is het van 
belang om deze benaderingen te om te rekenen naar externe (eco)toxicologische 
effect dosering. en concentraties. Deze laatste kunnen dan vervolgens afgezet 
worden tegen de blootstellingsinformatie waarmee de risicokarakterisering dan 
gekwantificeerd kan worden. 
 
De IAS kan een belangrijke functie hebben in de hierboven beschreven 
processen om dierproeven te vervangen omdat dit schema de informatie van de 
verschillende methoden stroomlijnt waardoor ze met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Tevens kan met de IAS beoordeeld worden hoe met deze resultaten de 
(reguliere) noodzaak van de dierproeftesten voldoende afgedekt kan worden. 
Ook geeft de IAS een indicatie waar de onzekerheden zich bevinden en er kan 
meer specifiek gekeken worden hoe met deze onzekerheid om te gaan.  
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De IAS kan verder ontwikkeld worden door criteria te benoemen voor de 
evaluatie van de stofidentiteit en door de voorspellende kracht van en 
onzekerheid in de alternatieve methoden te kwantificeren. Een manier om 
(Q)SAR toepassingen en andere alternatieve benaderingen verder uit te breiden, 
is om meer onderzoek te doen naar het groeperen van stoffen volgens hun 
chemische werkingsmechanismen. Bijvoorbeel hoe de electrofiliciteit van 
stoffen vertaald kan worden naar effecten op specifieke (eco)toxicologische 
eindpunten. Hierdoor kunnen de voornaamste (eco)toxicologische MoAs van 
stoffen geïdentificeerd worden. Verwacht kan worden dat dit leidt tot meer 

 

zekerheid over deze (eco)toxicologische MoA‘s. Voor sensibilisatie zijn zulke 
groepen al vastgesteld en verder onderzoek naar deze benadering voor 
systemische- en reproductie-toxiciteit wordt aangemoedigd. 
 
Informatie over de (eco)toxicologische MoA van stoffen is ook een belangrijk 
onderdeel in de ‗Assuring Safety without Animal Testing‘ (ASAT) een van 
oorsprong Nederlandse stichting die opgericht is in 2008. Deze stichting zoekt 
naar mogelijkheden voor het vervangen van dierproeven door meer integratie 
van informatie uit de klinische toxicology en pharmacologie naast (Q)SARs in 
in vitro methoden. In dezelfde tijd is in door US-EPA het TOX21 programma 
gestart met een vergelijkbaar doel:het vervangen van dierproeven door meer 
integratie van in silico en in vitro methoden zoals ‗high throughput‘ screening 
en ‗genomics‘. Naast het verbeteren van (Q)SARs en in vitro testen is het van 
belang om deze benaderingen te om te rekenen naar externe (eco)toxicologische 
effect dosering. en concentraties. Deze laatste kunnen dan vervolgens afgezet 
worden tegen de blootstellingsinformatie waarmee de risicokarakterisering dan 
gekwantificeerd kan worden. 
 
De IAS kan een belangrijke functie hebben in de hierboven beschreven 
processen om dierproeven te vervangen omdat dit schema de informatie van de 
verschillende methoden stroomlijnt waardoor ze met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Tevens kan met de IAS beoordeeld worden hoe met deze resultaten de 
(reguliere) noodzaak van de dierproeftesten voldoende afgedekt kan worden. 
Ook geeft de IAS een indicatie waar de onzekerheden zich bevinden en er kan 
meer specifiek gekeken worden hoe met deze onzekerheid om te gaan.  
 




