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Onderwerp: Najaarsbijeenkomst Werkgroep Atoomspectrometrie 
 
 
 
Beste collega, 
 
 
De Werkgroep Atoomspectrometrie (WAS) van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) 

organiseert ook dit jaar weer een najaarsbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 8 november 2016 waarbij 

we te gast zijn bij RIKILT Wageningen University & Research. Meer informatie over de locatie is te vinden 
verderop in deze brief. De bijeenkomst zal geen specifiek thema hebben, maar geeft een uitgebreid overzicht van 
de verschillende disciplines. Naast de gebruikelijke lezingen zal er tevens een rondleiding verzorgd worden. Wij 
denken dat wij een interessant programma hebben kunnen samenstellen en hopen dan ook dat het weer een 
gezellige en leerzame dag zal worden. Als afsluiting van deze dag nodigen wij u graag uit voor een drankje zodat u 
nog even kunt netwerken. 
 
U kunt zich aanmelden via onze website www.atoomspectrometrie.nl en wij vragen u zo spoedig mogelijk € 35 per 
deelnemer (incl. lunch en koffie/thee) over te maken op rekeningnummer NL54INGB0004377919 t.n.v. Werkgroep 
Atoomspectrometrie, Amersfoort onder vermelding van de deelnemende personen. Wilt u zo vriendelijk zijn er zorg 
voor te dragen dat uiterlijk 1 november uw bijdrage is overgemaakt? Pas nadat uw betaling is ontvangen is uw 
aanmelding definitief.  
 
Brengt u deze bijeenkomst ook onder de aandacht van uw collega’s? 
Graag tot ziens op 8 november bij RIKILT in Wageningen! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Werkgroep Atoomspectrometrie, KNCV  
 
Jeannette Smulders 
Philips Innovation labs 
High Tech Campus 11 (p 231) 
5656 AE Eindhoven 
 
Als u vragen hebt kunt u via e-mail contact opnemen met  

- Greet de Loos (margaretha.deloos@ugent.be) 
- Martijn van der Lee (martijn.vanderlee@wur.nl) 

 

mailto:margaretha.deloos@ugent.be
mailto:martijn.vanderlee@wur.nl


 
Bereikbaarheid RIKILT Wageningen University & Research:  
 

 
 

Adresgegevens: 

 
RIKILT Wageningen University & Research 
Bezoekadres: Akkermaalsbos 2,  
Postcode 6708 WB  Wageningen 
 
Telefoonnummer: 0317 – 480256 

 

Via onderstaande link kunt u uw route plannen naar RIKILT Wageningen University & Research.  

http://www.wur.nl/nl/show/Vitae-gebouwnummer-123.htm 
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Najaarsbijeenkomst Werkgroep Atoomspectrometrie 8 november 2016 
 
 

09.00 - 9.30 Ontvangst met koffie / thee 

  
 

 9.30 - 9.35 Opening door Greet de Loos, Voorzitter Werkgroep Atoomspectrometrie 
 
 

 9.35 - 10.00 Introductie RIKILT Wageningen University & Research 

  door Robert van Gorcom, Directeur 

 

 

10.00 - 10.30 Nanomaterialen in voeding: Nu, morgen en overmorgen, en wat betekent dat voor de 

analyse.  
Ruud Peters, RIKILT Wageningen University & Research, Akkermaalsbos 2, 6708 WB, 
Wageningen. 
In 2014 hebben wetenschappers van JRC (Ispra, Italië) en RIKILT in opdracht van de European 
Food Safety Agency (EFSA) een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van nanomaterialen in 
de agrarische- en voedingsmiddelensector. Uit deze inventarisatie bleek dat nanomaterialen het 
meest worden toegepast als additieven in voeding en in voedselverpakkingen. Nano-encapsulates, 
zilver, titaniumdioxide en silica zijn daarbij de meest toegepaste nanomaterialen. Uit hetzelfde 
onderzoek werd ook duidelijk dat veel nieuwe NM en toepassingen daarvan in ontwikkeling zijn. 
Wat betekent dat voor de ontwikkeling van analysemethoden, nu en in de naaste toekomst. 

 
 

10.30 - 11.00 Total Reflection X-ray Absorption Fluorescence (TXRF) for Elemental Analysis 
 Tom Vander Hoogerstraete, KU Leuven, Department of Chemistry, Celestijnenlaan 200F, 3001 

Heverlee (Belgium) 
 

Total Reflection X-ray Absorption Fluorescence (TXRF) is an analytical technique for metal 
quantification in liquids, solids, wafers and biological samples. Due to its special set-up, TXRF has 
a much higher signal to noise ratio in comparison to conventional XRF spectroscopy resulting in 
detection limits low into the ppb range. However, despite being amply referenced for the analysis of 
wafers, only recently benchtop TXRF spectrometers became commercially available and 
competitive with techniques such as ICP-OES, ICP-MS or AAS. TXRF has several advantages over 
the former mentioned techniques: (1) only a small amount of sample and chemicals are required for 
sample analysis, (2) the sample preparation procedure is faster, (3) the cost related to the 
measurements is much lower, and (4) the concentration of different metals can be quantified during 
one single measurement because a calibration curve for each series of measurements is not 
compulsory as element quantification can be performed by using an internal standard. In this 
presentation, a short introduction to TXRF and sample preparation for TXRF analysis will be given. 
The application of TXRF for metal quantification will be demonstrated by several examples from our 
research group. 
 

 

11.00 - 11.30 Inzet van complementaire technieken (ED/WDXRF, HPLC-ICP-MS en XANES) voor de 

bepaling van het totaal gehalte aan As en zijn speciatievormen op fijn stof bemonsterde 

filters in de omgeving van een industriële site 
C. Vanhoof, VITO, Boeretang 200, Mol, Belgium 
 
Niettegenstaande As concentraties in fijn stof over het algemeen vrij laag zijn, treden er in sommige 
regio’s hotspots op als gevolg van lokale industriële activiteiten. Vanwege de relatief hoge toxiciteit 
en het carcinogene karakter van As via inhalatie, dient de nodige  aandacht besteed te worden aan 
de beoordeling van de gezondheidsrisico's van As in lucht. 



 
In deze presentatie zal een uitgevoerde studie worden toegelicht waarbij in de buurt van een 
industriële site op dagelijkse basis gedurende 1 maand fijn stof (PM10, PM2.5) bemonsterde filters 
werden gecollecteerd om zowel het totaal gehalte aan As als zijn speciatievorm te bepalen. Het 
totaal gehalte aan As werd bepaald met ED/WDXRF spectrometrie door drie onafhankelijke 
laboratoria. Arseen speciatie werd uitgevoerd met behulp van HPLC-ICP-MS waarbij zowel As(III) 
als As(V) species werden gedetecteerd in de verschillende monsters. Om de exacte vorm van de 
verschillende species te bepalen werden XANES analysen uitgevoerd. De bekomen resultaten 
zullen tijdens deze presentatie worden toegelicht. 

. 

 

11.30 - 12.00 Analysis of iodine and bromine in food using ICP-MS 
Hanneke Brust, RIKILT Wageningen University & Research, Akkermaalsbos 2, 6708 WB, 
Wageningen. 

 
Iodine is an essential nutrient for humans and is therefore used as additive in bread and cattle feed 
resulting in dairy products enriched in iodine. Bromine can be present in vegetables and cereal as a 
result from the use of pesticides. Since elevated levels of both elements can be harmful, maximum 
levels of iodine and bromine in food are set in national and EU legislation. 
To determine whether various food samples comply with legislation we are using ICP-MS for the 
quantitative analysis of iodine and bromine. ICP-MS analysis is often preceded by sample 
preparation using acid digestion. For halogens, however, acid digestion is known to cause loss of 
volatile compounds and memory effects in the ICP-MS. These problems are eliminated by alkaline 
extraction. The method presented here focusses on determining the iodine content in dairy 
products, bread and animal feed and the bromine content in cereal, lettuce and tomatoes. 

 

 

12:00 - 13:00 Lunch  
 
 

13.00 - 13.30 Snelle en betrouwbare analyse van tributyltin en dibutyltin in oppervlaktewater op sub-ng/l 

niveau met isotoopverdunning en HS-SPME-GC-ICP-SFMS 
Rembert Breidenbach, Rijkswaterstaat, Lelystad 

 
Tributyltin (TBT) is als prioritaire stof opgenomen in de kaderrichtlijn water (KRW). In de KRW is het 
maximaal toelaatbare risico (MTR) voor deze component in oppervlaktewater op 0,2 ng/l gesteld. 
Rijkswaterstaat heeft de verplichting TBT te rapporteren met een rapportagegrens <0,067 ng/l (een 
derde van de MTR). Omdat met bestaande GC-MS methodes van zowel RWS als commerciële 
laboratoria waaraan werd uitbesteed een rapportagegrens van ongeveer 5 ng/l behaald werd is 
door RWS-LAB een methode ontwikkeld met GC-ICP-SFMS. Vanwege de hoge gevoeligheid van 
sector field ICP-MS zijn hiermee theoretisch aantoonbaarheidsgrenzen van <0,01 ng/l mogelijk. 
Omdat achtergrondcontaminatie voor TBT de limiterende factor is voor de aantoonbaarheidsgrens, 
is een zo simpel mogelijke voorbewerkingsmethode met geautomatiseerde online headspace solid 
phase micro-extraction (HS-SPME) toegepast. Hierdoor kan de kans op contaminatie worden 
geminimaliseerd en kan de voorbewerking in relatief korte tijd worden uitgevoerd. SPME heeft wel 
als nadeel dat de spreiding tussen metingen erg groot kan zijn. Om dit te compenseren en hiermee 
ook de juistheid van het analyseresultaat te verbeteren wordt isotoopverdunning toegepast als 
kwantificeringstechniek. Tijdens deze lezing worden verschillende aspecten van het tot stand 
komen van deze methode besproken, met name het terugbrengen van contaminatie voor het 
realiseren van een voldoende lage aantoonbaarheidsgrens. 

 

 

13.30 - 14.00 Comparative glass examination based only on LA-ICP-MS and without RI: our experiences. 
Andrew van Es, Maarten Hordijk, Peter de Joode, Marianne Schrader, Wim Wiarda. 
Netherlands Forensic Institute, Micro traces and Materials 

 
In the past 10 years the glass comparison at the NFI was based on a) the refractive index (RI). If 
the RI results were indistinguishable, the comparison was followed by b) laser ablation inductively 
coupled plasma spectrometry (LA-ICP-MS). Since March 2015 we perform the glass comparison 



 
exclusively using LA-ICP-MS. In this talk we discuss the advantages (e.g. faster analysis on more 
glass particles and better insight in the amount of glass sources on clothing) and disadvantages 
(losing some evidential value on source level) of this approach. Finally we discus some possible 
developments in the future. 

 

 

14.00 - 14.30 Towards the multi-element single particle detection of nanoparticles 
Steffi Böhme, RIKILT Wageningen University & Research, Akkermaalsbos 2, 6708 WB, 
Wageningen. 

 
The production and application of engineered nanomaterials (ENM) has grown within the last years. 
Available analytical techniques are often not specifically developed to analyze ENM in complex 
media, such as food or cosmetics. The presented study focused the described lack of techniques 
and analyzed industrial applied ENM and ENM in food products in terms of the particle size 
distribution, particle mass and number concentration by a single particle ICP-MS approach (spICP-
MS). The results were verified by dynamic light scattering (DLS) and electron microscopy 
(SEM+EDX) measurements. 
Furthermore, a new multi-element spICP-MS method which uses a time-of-flight ICP-MS (ICP-
TOF-MS) was applied. With the ICP-TOF-MS we were able to analyze all respective elements in 
the ENM simultaneously at a high time resolution. Therefore, the acquisition of additional 
information on the composition of multi-element particles or particles which might be covered with 
other matrix components (e.g. in environmental samples) became possible.  
 

 

14.30 - 15.15 Rondleidingen RIKILT laboratoria 

 
 

15.30 - 16.30 Netwerkborrel 


