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Titel van het proefschrift: 
 

Determination of trace elements in the aquatic 

environment using diffusive gradients in thin films technique 

Curriculum vitae 

Water is essentieel voor het leven op Aarde waardoor de 

vervuiling van het aquatisch milieu tegenwoordig in toenemende 

mate aandacht krijgt van onderzoekers, beleidsmakers en het 

brede publiek. Zowel door hun persistentie en bioaccumulatieve 

aard in het milieu als de nood om beter inzicht in hun 

biogeochemisch gedrag te krijgen, blijft het monitoren van 

giftige metalen en metaloïden, naast andere polluenten, centraal 

staan in het onderzoek. De “Diffusive Gradients in Thin Films” 

(DGT) techniek is een methode die de kennis over processen, die 

de biologische beschikbaarheid van sporenelementen 

beïnvloeden, kan verbeteren. Aldus, het hoofddoel van dit 

doctoraat was het ontwikkelen en toepassen van de DGT techniek 

bij de evaluatie van geselecteerde sporenelementen (arseen en 

uranium) in het aquatisch milieu.  

 

Een nieuw DGT methode werd ontwikkeld, gebruik makend van 

het commercieel beschikbaar hars Lewatit FO 36, voor effectieve 

evaluatie van arseen contaminatie in aquatische ecosystemen. 

Het gebruik van de Lewatit FO 36-DGT techniek is verder 

uitgebreid naar de evaluatie van uranium. De techniek werd 

gevalideerd door in-situ toepassing in aquatische systemen 

(bijvoorbeeld het Záskalská waterreservoir en de minerale 

bronnen Hronovka en Regnerka (Tsjechië), de Schelde, 

kustgebieden rond de Noordzee, en de Zenne rivier (België)). 

Deel van het werk was ook het vergelijken van de prestaties van 

veel gebruikte DGT ontwerpen voor de evaluatie van uranium 

over de zoutgradiënt in het Schelde estuarium. 

 

De resultaten van deze thesis boden een nieuw DGT ontwerp dat 
geschikt is voor het gelijktijdig monitoren van arseen en uranium, 
wat voordelig kan zijn voor het toepassen op sites beïnvloed door 
mijnbouw. Tegelijkertijd bracht dit onderzoek belangrijke 
informatie over de geochemie van arseen in de Zenne rivier waar 
een puntbron van contaminatie geïdentificeerd kon worden. De 
resultaten toonden ook aan dat het grondig testen van de 
prestatie van DGT in een echt milieu, en vooral in complexe 
matrices zoals zeewater, essentieel is voor de selectie van het 
beste DGT ontwerp voor milieutoepassingen. 
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