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Samenvatting 

Analytische chemie speelt een cruciale rol op vele terreinen. De discipline wordt veelvuldig 

ingezet in gebieden variërend van fundamenteel onderzoek in de levenswetenschappen tot 

industriële analyse en sociale toepassingen. Het doel van dit proefschrift is om nieuwe 

analysemethoden te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de steeds toenemende behoefte 

aan veiligheids- en kwaliteitscontrole, prestatie-evaluatie, claim-onderbouwing en de opbouw 

van kennis van werkingsmechanismen op het gebied van consumentenproducten voor 

voeding, en huishoudelijke- of persoonlijke verzorging. In Hoofdstuk 1 worden de behoeften 

en uitdagingen van de analytische chemie in de voedingsmiddelenindustrie en bij de 

ontwikkeling en productie van huishoudelijke- en persoonlijke verzorgingsproducten (HPC) 

samengevat. De meest gebruikte analytische technieken in deze toepassingsgebieden worden 

kort besproken. Ten slotte wordt de scope van dit proefschrift besproken met een korte 

introductie van elk van de volgende hoofdstukken. 

 

In Hoofdstuk 2 werd een multi-residu methode ontwikkeld voor snelle bepaling van 

bestrijdingsmiddelen en residuen daarvan in thee met behulp van UHPLC-MS/MS. Een 

aangepaste QuEChERS-methode werd gebruikt voor monstervoorbewerking. Om de 

matrixeffecten van thee te minimaliseren, werd een SPE-cartridge gevuld met een 

combinatiebed van grafiet-koolstof en aminopropyl gemodificeerde silicagel gebruikt als 

aanvulling op de SPE stap in de originele QuEChERS-methode. Representatieve 

matrix-gecorrigeerde kalibratiecurves werden gebruikt voor kwantificering om te 

compenseren voor matrixeffecten. De kwantificeringslimieten varieerden voor de 

verschillende bestrijdingsmiddelen. Met uitzondering van dichloorvos, waarvoor een 

kwantificeringslimiet van 0,02 mg/kg gevonden werd, kunnen alle andere componenten 

gemeten worden op 0,01 mg/kg niveau of beter, in een 5 g thee monster. De recoveries 

varieerden van 70% tot 120% en de RSD van de methode voldeed aan de kwaliteitsrichtlijnen 

van de Europese Unie. De efficiëntie en betrouwbaarheid van de nieuw ontwikkelde methode 

werd onderzocht door de analyse van zowel gefermenteerde, als niet-gefermenteerde Chinese 



thee monsters. De werkwijze heeft verdere toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de 

analyse van gedroogde groenten of kruidenextracten. 

 

In Hoofdstuk 3 werd een UHPLC-UV-methode met SPE-monstervoorbehandeling 

ontwikkeld en gevalideerd voor de snelle bepaling van L-theanine in ‘ready to drink’ (RTD) 

thee. UHPLC-UV-analyse van zevenentwintig Chinese RTD-thee monsters gaven significant 

verschillende L-theanine gehalten te zien in de diverse soorten RTD-thee. Groene RTD-thee 

monsters bevatten het hoogste gemiddelde L-theanineniveau (37,85 ± 20,54 mg/L), gevolgd 

door jasmijnthee (36,60 ± 12,08 mg/L), Tieguanying thee (18,54 ± 3,46 mg / L), zwarte thee 

(16,89) ± 6,56), Pu erh thee (11,31 ± 0,90 mg / L) en Oolong-thee (3,85 ± 2,27 mg / L). De 

verhouding van het totale gehalte aan polyfenolen versus L-theanine zou kunnen worden 

gebruikt als een kenmerkende parameter voor het onderscheiden van de diverse 

RTD-theesoorten. L-theanine in RTD-thee kan een betrouwbare kwaliteitsparameter zijn die 

complementair is aan het gehalte totaal polyphenolen. 

 

In Hoofdstuk 4 werd de niet-covalente interactie tussen β-cyclodextrine (β-CD) en 

epigallocatechinegallaat (EGCG) op moleculair niveau bestudeerd met behulp van ESI-MS en 

NMR. Inclusiecomplexatie van β-CD en groene thee catechines kon direct bestudeerd worden 

met ESI-MS. De stoichiometrie van het β-CD/EGCG complex werd bepaald met behulp van 

de Job’s-methode, die een maximum bij 0,5 vertoonde, hetgeen duidt op een 1:1 

stoichiometrie van het β-CD/EGCG complex. NMR-experimenten bevestigden dat 

inclusiecomplexen van β-CD en EGCG werden gevormd en dat de D-ring of B-ring van het 

EGCG molecuul in de holte van het β-CD molecuul kon binnendringen. Deze moleculaire 

inkapseling zou kunnen voorkomen dat de gallaten aan menselijke smaakreceptoren binden, 

waardoor de bittere smaak van EGCG wordt verminderd. De directe waarneming van 

niet-covalente interacties maakt de combinatie van ESI-MS en NMR een waardevol methode 

voor snelle screening van moleculaire methoden voor het maskeren van bitterheid en 

astringentie van groene thee catechines als een alternatief voor een menselijk testpanel. 

 



In Hoofdstuk 5 werd een gevoelige en specifieke UHPLC-MS/MS-methode ontwikkeld en 

gevalideerd voor het meten van de depositie van climbazole (CBZ) uit 

haarverzorgingsproducten zoals anti-roos shampoos op kunsthuid en op echte hoofdhuid. 

APCI in positieve mode werd toegepast voor de detectie van CBZ. Gedeutereerd CBZ werd 

gebruikt als de interne standaard. Voor kwantificering werd de MRM-overgang 293,0> 69,0 

gevolgd voor CBZ, en de MRM-overgang 296,0> 225,1 voor het gedeutereerde CBZ. Het 

lineaire bereik van de methode liep van 4 tot 2000 ng/mL. De LOD en de LOQ waren 

respectievelijk 1 ng/mL en 4 ng/mL, wat kwantificering van CBZ op kunsthuid en op de 

menselijke hoofdhuid op ppb-niveau mogelijk maakte (overeenkomend met 16 ng/cm
2
). Voor 

de bemonstering van CBZ op de menselijke hoofdhuid werd de ’buffer scrub’-methode 

gevolgd waarbij een PBS-oplossing met daarin opgenomen een oppervlakte actieve stof 

gebruikt werd. Deze methode was gekozen op basis van een vergelijking met het strippen met 

een plakstrip, de ‘buffer scrub’-methode en vloeistofextractie in in vitro studies. Met behulp 

van deze methode werd de CBZ-depositie in in vitro en in vivo studies met succes gemeten. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling en validatie van een gevoelige 

UHPLC-MS/MS-methode voor de gelijktijdige kwantificering van zinkpyrithione (ZPT) en 

CBZ deposities op menselijke hoofdhuid vanuit anti-roos shampoos. Wassen met een 

bufferoplossing werd gebruikt als de bemonsteringsmethode voor de extractie van ZPT en 

CBZ van de hoofdhuid. ZPT werd gederivatiseerd voorafgaand aan de 

UHPLC-MS/MS-analyse. De identificatie van ZPT en CBZ werd uitgevoerd op basis van 

verhoudingen van geselecteerde MRM-overgangen in combinatie met UHPLC retentietijden. 

De detectiegrens voor ZPT en CBZ werd vastgesteld op respectievelijk 1 en 2 ng/mL. Deze 

gevoeligheid maakt de kwantificering van ZPT en CBZ mogelijk op depositieniveaus in het 

lage ng/cm
2
 bereik. De methode werd met succes toegepast voor de analyse van monsters uit 

een in vivo onderzoek. De hoeveelheden van ZPT en CBZ die op de hoofdhuid 

achtergebleven waren op verschillende tijden na toepassing van de anti-roos shampoo werden 

gemeten. De resultaten toonden aan dat ‘dual-active’ anti-roos shampoo meer ZPT op de 

hoofdhuid afleverde in een enkele wasbeurt dan een anti-roos shampoo met slechts één actief 

bestanddeel. De hoeveelheid ZPT en CBZ die op de hoofdhuid terug gevonden werd na 



toepassing van de anti-roos shampoo daalde in 72 uur naar nul. De methode is ook toepasbaar 

in andere studies, b.v. in studies ter verbetering van shampooformuleringen met als doel de 

ZPT- en CBZ-depositie te maximaliseren. 

In Hoofdstuk 7 wordt een methode beschreven voor het nemen van biopsiemonsters van de  

hoofdhuid. Verder wordt een nieuwe snij-inrichting voor het snijden van zeer dunne plakjes, 

een UHPLC-MS/MS-analyse methode, SEM-meting en tot slot een methode voor 

Raman-beeldvorming voor het meten van de overdracht van ZPT en CBZ uit een anti-roos 

shampoo naar het zogenaamde folliculaire infundibulum (het haarfollikel), van de hoofdhuid 

beschreven. Toepassing van de cyanoacrylaat biopt methode maakt het mogelijk de opname 

van ZPT en CBZ in het folliculaire infundibulum van de hoofdhuid en depositie op het 

hoofdhuidoppervlak separaat te bestuderen. Met Raman-beeldvorming van de cyanoacrylaat 

biopsiemonsters kunnen vervolgens de ruimtelijke verdeling van ZPT en CBZ op- en in de 

hoofdhuid gevisualiseerd worden. Met behulp van een nieuw ontworpen snij-mechanisme 

kunnen separaat monsters van het folliculaire infundibulum (20 μm onder het 

hoofdhuidoppervlak) en van de totale hoofdhuid (inclusief de bovenste 20 μm van de 

infundibula) gemaakt worden. UHPLC-MS/MS werd gebruikt als een gevoelige en specifieke 

methodologie die de kwantificering van ZPT en CBZ zonder interferenties mogelijk maakt. 

Met behulp van de hier beschreven methoden werd de opname van ZPT en CBZ in het 

folliculaire infundibulum van de hoofdhuid vanuit een ‘dual-active’ anti-roos shampoo met 

succes gevisualiseerd en gekwantificeerd. Door het lipofiele karakter van CBZ, en daardoor 

de verhoogde oplosbaarheid in talg, kan CBZ verder doordringen in het talgrijke 

infundibulum terwijl ZPT in de bovenste 20 μm van het infundibulum blijft. Dit verschil in 

verdeling van actieve stoffen zorgt voor een effectieve aanpak van Malassezia bacteriën 

dieper in het folliculaire infundibulum van de hoofdhuid. 

 

Tot slot wordt in Hoofdstuk 8 een ex-vivo methode voorgesteld die de 

plakstrip-bemonstering en elektronenmicroscopie/energiedispersieve röntgenspectroscopie 

(SEM/EDX) combineert voor het meten en visualiseren van de deeltjesgrootte, morfologie en 

samenstelling van ZPT op de hoofdhuid na wassen met een anti-roos shampoo met ZPT en 

zinkcarbonaat. Het haar werd gewassen met een in de handel verkrijgbare anti-roos shampoo 



die ZPT en zinkcarbonaat (ZnCO3) bevatte. Plakstrips werden toegepast om de neergeslagen 

deeltjes van de hoofdhuid te verzamelen na het wassen van het haar met de anti-roos shampoo 

en uitspoelen. De plakstrip met daarop de hoofdhuidmonsters werden bestudeerd met 

scanning SEM/EDX-meting. De morfologie van de ZPT-deeltjes werd gevisualiseerd door 

SEM-beeldvorming en verdere identificatie van de ZPT-deeltjes werd bevestigd door 

EDX-analyse. Voor de bestudeerde commerciële shampoo werd waargenomen dat twee 

soorten zinkbevattende deeltjes met verschillende morfologieën en samenstelling op de 

hoofdhuid achterbleven na het toepassen en uitspoelen van de shampoo. Zoals aangegeven 

door de EDX-spectra, hadden de ZPT-deeltjes afgezet op het hoofdhuidoppervlak 

veelhoekige kristalstructuren. ZnCO3 werd ook op het hoofdhuidoppervlak afgezet. Dit 

materiaal was voornamelijk aanwezig als geaggregeerde deeltjes. Deze ex-vivo meetmethode 

biedt een hogere beeldresolutie en meer chemische specificiteit dan reflectie confocale 

microscopie. Voor zover ons bekend, is dit de eerste keer dat ZPT-deeltjes kunnen worden 

onderscheiden van andere zinkbevattende deeltjes achtergebleven op de hoofdhuid. Met de 

nieuwe methode kunnen de microstructuren van zowel ZPT als andere zinkdeeltjes op de 

hoofdhuid bepaald worden. 

 


