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Nieuws & Achtergrond

September 2007: Kunstmatige azo-kleur-
stoffen zorgen voor verhoogde activiteit 
bij kinderen, conclusie onderzoekers 
universiteit van Southampton. 
Maart 2008: Resultaten uit Southampton-
studie zijn onvoldoende om het aanbe-
volen dagelijks gebruik van de bewuste 
kleurstoffen te veranderen, conclusie 
EFSA. 
Juli 2008: Op basis van resultaten uit 

Southampton-studie stemt het Europees 
Parlement (EP) met grote meerderheid 
voor labeling op voedsel: ‘bevat (naam 
van de azokleurstof(fen)): kan de activi-
teit of oplettendheid van kinderen nade-
lig beïnvloeden’.

Kritiek
De FNLI vindt het onbegrijpelijk dat er 
toch een verplichte waarschuwing moet 

worden geplaatst op producten waarin 
azo-kleurstoffen zijn gebruikt. Philip 
den Ouden, directeur van de FNLI: “De 
conclusie van de EFSA-evaluatie van de 
Southampton-studie is toch dat er onvol-
doende bewijs is voor het verband tussen 
het gebruik van bepaalde kleurstoffen 
en verhoogde activiteit bij kinderen.” De 
branche-organisatie voor de levensmid-
delenindustrie heeft bij beleidsmakers 

Een waarschuwing op de verpakking van levensmiddelen tegen mogelijke hyperactiviteit bij 

kinderen. Waarom? Vanwege de aanwezigheid van azo-kleurstoffen. Ondanks dat het Europese 

voedselveiligheidsagentschap EFSA geen reden ziet om de kleurstoffen te verbieden, besliste het 

Europees Parlement anders.

Europees Parlement kiest voor waarschuwing tegen azo-kleurstoffen

FNLI: ‘Deze keuze is  
onbegrijpelijk’

Foto: VM
T

Azo-kleurstoffen komen behalve in snoep ook voor in frisdrank en fruityoghurt.
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van de Nederlandse overheid en bij leden 
van het EP aangedrongen om het advies 
van de EFSA te erkennen en geen beleid 
voor te stellen dat geen wetenschappe-
lijke basis kent. 
Ook Mark Visser, marketing director 
van Leaf Nederland, vindt het vreemd 
dat ondanks het advies van de EFSA, het 
EP anders besliste. Bovendien zegt hij 
dat de kinderen in de studie vrij grote 
hoeveelheden kleurstoffen toegediend 
gekregen, ongeveer overeenkomend met 
de hoeveelheid kleurstoffen in 300 gram 
winegum product. “Dit is veel meer dan 
kinderen bij normaal gebruik binnen 
krijgen.”
Een hiaat in het uitgevoerde onderzoek 
is verder dat naast de zes kleurstoffen 
ook natriumbenzoaat, een veel gebruikt 
conserveermiddel, in de drankjes van 
de testpersonen zat. Het is daarom niet 
geheel duidelijk of de hyperactiviteit mis-
schien aan dit additief ligt. Maar, zeggen 
de onderzoekers, de kleurstoffen hoeven 
niet in de producten te zitten en natri-
umbenzoaat wel, want het is belangrijk 
voor de houdbaarheid. Zij stellen ver-
volgonderzoek voor waar het effect van 
dit conserveermiddel op hyperactiviteit 
wordt getest.

Keuze voor de consument
“Veel ouders maken zich zorgen over de 
invloed van kunstmatige kleurstoffen 
op de gezondheid van hun kinderen. 
Ondanks dat het wetenschappelijk bewijs 
mager is, geeft het onderzoek toch een 
aanwijzing dat kunstmatige kleurstoffen 
mogelijk hyperactiviteit bij kinderen kun-
nen veroorzaken”, aldus Dorette Corbey, 
PvdA-Europarlementariër. “We kiezen 
niet voor een totaal verbod, maar willen 
de consument een keus geven door labe-
ling. Ja, er lopen nog onderzoeken, maar 
die wilden we niet afwachten.” 
EFSA reageert diplomatiek op deze poli-
tieke beslissing en zegt in een reactie: 
“Wij gaan over risicobeoordeling en 
baseren onze ‘opinions’ op wetenschap-
pelijk bewijs. We zijn niet betrokken bij 
enige politieke besluitvorming en beslis-
singen van risicomanagers vallen buiten 
ons gebied.” 
Maar Den Ouden vindt het buitengewoon 
zorgelijk dat het EP zo aan de poten van 
de autoriteit van de EFSA zaagt. “Als er 
zo met willekeur en zonder gehinderd 
te worden door de relevantie van weten-
schappelijk bewijs besluiten worden 
genomen, dan ondergraaft men de 
geloofwaardigheid van het voedselveilig-

heidsagentschap en wordt de waan van 
de dag onze leidraad.”

Niet ongerust
“Als bezorgde consumenten ons bel-
len, zeggen we dat ze zich niet ongerust 
hoeven te maken over de kleurstoffen. Ze 
kunnen hun kinderen gewoon een snoep-
je geven, zolang het maar een normale 
hoeveelheid is. We vertellen dat E-num-
mers veilig zijn”, aldus Stephan Peters, 
kennisspecialist Voedselveiligheid bij het 
Voedingscentrum. Deze consumenten-
organisatie volgt het advies van de EFSA. 
“Dat zijn de specialisten.”
De Britse Food Standard Agency (FSA),  
enigzins vergelijkbaar met de Nederlanse 
VWA, sluit zich wel aan bij het advies uit 
het Southampton onderzoek en stimu-
leert bedrijven om alternatieven te zoe-
ken voor de zes kleurstoffen.

Zonder kunstmatige kleurstoffen
Ondertussen zitten levensmiddelen-
bedrijven natuurlijk niet stil. De kunst-
matige kleurstoffen staan al jaren ter 
discussie. ‘Zonder kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen’ is intussen een veel gezie-
ne term op producten in de supermarkt. 
Vooral de retail eist ‘natuurlijke’ levens-
middelen van zijn toeleveranciers, zo 
bleek uit een eerder VMT-artikel (VMT26, 
2007, Natuurlijk rukt op).

Een woordvoerder van Albert Heijn laat 
weten dat er wat verwarring bestaat over 
het verwijderen van azo-kleurstoffen of 
kunstmatige kleurstoffen uit een recep-
tuur. “Niet alle kunstmatige kleurstoffen 
zijn azo-kleurstoffen en het verwijderen 
van kunstmatige kleur-, geur- en smaak-
stoffen wordt gedreven door de hang 
naar een puurdere uitstraling en hoeft als 

zodanig niets met veiligheid te maken te 
hebben. Bij azo-kleurstoffen wordt die 
link wel gesuggereerd.”
De grootgrutter betreurt het ook dat er 
geen goede wetenschappelijk onderbou-
wing is voor de risico’s van de azo-kleur-
stoffen. Albert Heijn vraagt zich af of de 
consument met deze extra waarschuwing 
echt iets kan, aldus de woordvoerder. 
Hij voegt daar echter wel aan toe dat de 
verwachting is dat de invoering van deze 
regel producenten zal stimuleren om de 
azo-kleurstoffen uit het product te halen.

–	 Azo-kleurstoffen	hebben	een	molecuulfor-
mule	van	de	vorm	R-N=N-R’.	De	uiteinden	
R	en	R’	helpen	om	de	N=N	groep	te	sta-
biliseren.	Als	deze	aromatisch	(een	ben-
zeenring)	zijn,	vormen	ze	meestal	stabiele	
verbindingen.	

–	 De	zes	azo-kleurstoffen	uit	de	Southamp-
tonstudie	zijn:	
•	 Allura	rood	AC	(E	129)
•	 Azorubine	(E	122)
•	 Geel	Oranje	S	(E	110)
•	 Tartrazine	(E	102)
•	 Cochenille	Rood	A	(E	124)		
•	 Chinolinegeel	(E	104)

–	 Natuurlijke	kleurstoffen	zijn	minder	stabiel.	Ze	zijn	gevoelig	voor	licht	en	pH.		
De	vier	belangrijkste	natuurlijke	kleurstoffen	zijn:
•	 Annatto:	licht	geelachtig	oranje	tot	bloedoranje	
•	 Karmijn:	rood
•	 Caroteen:	geel,	met	oranje	ondertoon
•	 Anthocyanines:	rood

–	 Producent	Nestlé	kleurt	zijn	smarties	met	natuurlijke	kleurstoffen.	Voor	de	
blauwe	smartie	was	het	moeilijk	een	vervanger	te	vinden.	Daarom	verdwenen	
de	blauwe	smarties	twee	jaar	geleden	en	werden	ze	vervangen	door	witte.	
Begin	dit	jaar	maakten	ze	een	come-back	dankzij	het	natuurlijk	blauw	van	zee-
wier.	

Moeilijk natuurlijk

‘De waan van de dag wordt 
onze leidraad’

Dionne Irving
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