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Analyse

Het door de EU gefinancierde onderzoeksproject DIFFERENCE heeft

geresulteerd in nieuwe technieken die de analysecapaciteit in Europa

kunnen verhogen en kosten kunnen verlagen. Handig voor bedrijven die

regelmatig voedingsmiddelen en grondstoffen analyseren. Bovendien is

de methode geschikt om de dioxineachtige polychloorbifenylen (PCB’s)

te meten die naar verwachting eind 2004 worden opgenomen in de EU-

normen.

In 1999 werd de EU opgeschrikt door de
Belgische dioxinecrisis. Met PCB’s en
dioxines verontreinigd vet was in kippen-
voer terechtgekomen. Samen met het
kippenvlees moesten andere dierlijke
voedingsmiddelen van de markt terugge-
haald worden, totdat analyse uitwees dat
het vlees niet vervuild was.
De huidige methode, gaschromatografie
gekoppeld aan hogeresolutiemassaspec-
trometrie (GC-HRMS) is erg duur en tijd-
rovend. Gevolg was een gebrek aan
meetcapaciteit. Dat leidde ertoe dat
bepaalde voedingsmiddelen niet konden
worden verkocht.

Huidige methode
De analyse wordt momenteel uitgevoerd
in een chemisch laboratorium met
behulp van de GC-HRMS-methode. Deze
methode detecteert alle stoffen waarvan
bekend is dat ze een bepaalde mate van
dioxinetoxiciteit bezitten. Dioxinetoxici-
teit wordt per verbinding uitgedrukt in
een TCDD-equivalentiefactor (TEF). De

sommering van alle stoffen (vermenig-
vuldigd met hun TEF) geeft het aantal
TCDD-equivalenten (TEQ) aan. Dit is een
maat voor de gesommeerde dioxinetoxi-
citeit in een monster.
Op een chemisch laboratorium dat is uit-
gerust voor dioxineanalyses zijn de tech-
nieken aanwezig om de stoffen met dioxi-
netoxiciteit uit het voedingsmiddel te
extraheren (stadium 1), het extract op te
schonen (stadium 2) en de uiteindelijke

meting uit te voeren met GC-HRMS (sta-
dium 3). Stadium een en twee zijn
arbeidsintensief, maar kunnen verre-
gaand geautomatiseerd worden. GC-
HRMS (stadium drie) is complex in
gebruik en is erg duur in aanschaf en
onderhoud.

Alternatief
Het DIFFERENCE-project zoekt naar
alternatieven voor de complexe en dure
GC-HRMS. Momenteel zijn een bio-assay
(CALUX) en twee instrumentele technie-
ken (GC-lage resolutie MS/MS (GC-
LRMS/MS) en comprehensive tweedi-
mensionale GC met elektroneninvangst-
detectie (GCxGC-ECD)) de voornaamste
alternatieven voor het opsporen van
dioxines en dioxineachtige stoffen.

Binnen het onderzoeksproject wordt ook
gewerkt aan snellere extractie (stadium
1) en clean-up (stadium 2) -methodieken.
Selectieve ‘Accelerated Solvent Extrac-
tion’ (ASE) blijkt een veelbelovend alter-
natief waarmee tegelijk zowel de extrac-
tie als de opschoning plaats vindt. Op die

Nieuwe technieken vo

ASE: Accelerated Solvent Extraction.
CALUX: Meetmethode op basis van Aryl hydrocarbon recep-
torbinding in een cel.
Dioxines: Een groep van 75 polychloordibenzo-p-dioxines.
Dioxine-achtige PCB’s:De PCB’s met een toxiciteit vergelijk-
baar met de dioxines
Furanen: Een groep van 135 polychloordibenzofuranen
GCxGC-ECD: Comprehensive tweedimensionale GC gekop-
peld met ECD detectie
GC-HRMS: GC gekoppeld met hoge resolutie MS detectie.
Dit is de huidige referentietechniek

GC-LRMS/MS: GC gekoppeld aan lage resolutie tweedimen-
sionale MS detectie
PCB’s: Een groep van 209 op elkaar gelijkende stoffen
TCDD: 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine. Dit is de meest
giftige dioxine
TEF: CDD equivalentiefactor. Dit is de mate van toxiciteit
t.o.v. de meest toxische dioxine TCDD
TEQ: TCDD equivalenten. Dit is de som van de gehalten van
elk dioxine, vermenigvuldigd met zijn TEF. De som is de 
totale dioxinetoxiciteit in het monster

Begrippen



gescheiden op basis van polariteit. Een
ECD-detector detecteert vervolgens de
dioxines, furanen en dioxineachtige
PCB’s. Deze tweedimensionale analyse-
methode is in staat om deze complexe
mengsels van stoffen uiteen te rafelen en
de stoffen afzonderlijk te meten. Wordt
de ECD-detector vervangen door een MS-
detector, dan neemt het scheidend ver-
mogen van het systeem nog verder toe.
Figuur 1 geeft het complexe chromato-
gram weer van dioxines en furanen in
varkensvlees met deze innovatieve ana-
lysetechniek.

Performance
Na de optimalisatiefase zijn de technie-
ken volgens gestandaardiseerde ISO-nor-
men gevalideerd in een internationale
validatiestudie. Daarbij zijn de methoden

getest op detectielimieten, juistheid,
reproduceerbaarheid, herhaalbaarheid
en robuustheid. De prestaties van de
technieken zijn vergeleken met de refe-
rentiemethode (GC-HRMS) in het rele-
vante concentratiebereik van de huidige
EU-normen voor dioxines en furanen. 
De performance van de methoden is
getest door analyse van verschillende
soorten monsters waaronder plantaardi-
ge olie, veevoeder, klei, eieren, melk,
varkens- en kippenvlees, visolie en
haring. Veelal zijn de monsters in twee-
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manier worden stadium 1 en 2 van het
analyseproces gecombineerd en aanzien-
lijk versneld. Momenteel wordt de tech-
niek verfijnd en naar verwachting is het
binnen twee jaar beschikbaar voor routi-
nematige toepassing.

Groepdetectie
De CALUX bio-assay heeft als belangrijk-
ste voordeel dat deze op relatief korte
termijn een grote hoeveelheid aan mon-
sters kan screenen op de aanwezigheid
van dioxines en dioxineachtige stoffen.
Bovendien is de techniek relatief goed-
koop. Het belangrijkste nadeel van
CALUX vergeleken met instrumentele
chemische technieken is dat het niet in
staat is om de dioxines, furanen en dioxi-
neachtige PCB’s afzonderlijk te detecte-
ren. Het detecteert deze stoffen als
groep.
Naast de klassieke inrichting van een
chemisch lab zijn er ook faciliteiten
nodig om de cellen te kweken en bloot te
stellen. De test is namelijk gebaseerd op
het principe dat dioxineachtige stoffen
zich binden aan een receptor in dierlijke
(en ook menselijke) cellen, namelijk de
Aryl hydrocarbon Receptor (AhR). Met

behulp van genetische modificatie is een
luciferasegen in deze cellen ingebouwd
dat licht uitstraalt zodra dioxines de fura-
nen en de dioxineachtige PCB’s binden
aan de AhR receptor. De intensiteit van
het lichtsignaal kan worden gemeten met
een luminometer. Bovendien is het licht-
signaal recht evenredig aan het aantal
bindingen op de Ah-receptoren. Het
totaal aan dioxineachtige stoffen dat
door extractie uit het voedingsmiddel is
geïsoleerd, kan op deze wijze worden
gemeten. In één analyse wordt zo de som
van alle aanwezige dioxines, furanen en
dioxineachtige PCB’s (totaal-TEQ) geme-
ten.

Tweevoudig
Het voordeel van deze techniek is dat de
apparatuur vijf tot acht keer goedkoper is
en minder onderhoud nodig heeft dan de
apparatuur bij de referentiemethode
(GC-HRMS). Dit komt doordat GC-
LRMS/MS een techniek is waarbij een ver-

eenvoudigde, goedkopere massaspectro-
meter wordt gebruikt voor de detectie
van alle individuele dioxines, furanen en
dioxineachtige PCB’s. De stoffen worden
gescheiden door middel van de GC. Na
de chromatografische scheiding volgt
een tweevoudige scheiding en detectie
met een MS waardoor de specificiteit

wordt verbeterd en de invloed van storen-
de stoffen in het monster verregaand
wordt verminderd. De tweevoudige MS-
scheiding werkt als volgt: de stoffen wor-
den in de MS geïoniseerd. Een eerste MS-
scheiding zorgt voor de selectie van de
ionen van elke individuele component.
De selectiviteit wordt daarna verhoogd
door fragmentatie van deze ionen tot
dochterionen en detectie in een tweede
massaspectrometer.

Afzonderlijk
Net als bij de GC-LRMS/MS-techniek is
de GCxGC-ECD-methode vijf tot acht
keer goedkoper dan de referentiemetho-
de. GCxGC-ECD maakt gebruik van de
koppeling van twee opeenvolgende
gaschromatografische scheidingen. De
dioxines, furanen en dioxineachtige
PCB’s worden eerst gescheiden op de
eerste kolom die ze op vluchtigheid
scheidt en daarna worden de stoffen op
een tweede (complementaire) kolom

oor dioxineanalyse

De huidige methode is erg duur en
tijdrovend
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Fig. 1   GCxGC-ECD analyse van dioxines en furanen in varkensvlees. De kolomcombinatie
betreft een DB-XLB (eerste dimensie) en LC-50 kolom (tweede dimensie). Dioxines zijn aange-
geven met een D (bv 4D1) en furanen met een F (bv 4F1). De dioxines en furanen liggen bove-
nin het chromatogram en zijn daarmee goed gescheiden van de storende stoffen die onder in
het chromatogram liggen.
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of zes-voud gemeten (zie figuur 2). 
GC-LRMS/MS presteert het beste op alle
onderdelen en is vergelijkbaar met de
referentiemethode (zie tabel 1). Het is
daarmee een goed alternatief voor de
analyse van de dioxines en dioxineachti-
ge PCB’s in verschillende voedingsmid-
delen in het gehele concentratiebereik
van de laag tot hoog gecontamineerde
monsters.
De GCxGC-ECD-methode presteert goed
maar verbetering van de techniek is nog
mogelijk. Met name de detectiegrenzen
moeten verder worden verlaagd om goe-
de meetresultaten te halen in monsters
met een lage concentratie aan dioxine-
achtige stoffen. De verwerking van de
complexe 2D-chromatogrammen (figuur
1) moet verder worden ontwikkeld en
geautomatiseerd. In de toekomst zal de
beschikbaarheid van geavanceerde soft-
ware de analyse versnellen. Verder wordt
door het gebruik van een MS-detector de
methode nog selectiever. Door deze ont-
wikkelingen kan GCxGC eveneens uit-
groeien tot een alternatief voor de GC-
HRMS referentiemethode.
De CALUX-methode heeft als voornaam-
ste troef dat het in een korte tijdspanne
veel monsters kan analyseren en is daar-
door waardevol in tijden van crisis bij een
hoog monsteraanbod. CALUX meet het
totaal van dioxines, furanen, dioxineach-
tige PCB’s en andere stoffen in een mon-

ster die kunnen binden aan de Ah-recep-
tor. CALUX is eveneens waardevol als
‘tool’ voor het screenen van monsters.

Alleen de monsters met een gehalte vlak-
bij of boven de norm hoeven dan met
GC-LRMS/MS te worden bevestigd. Tij-
dens de validatiestudie is in aantal geval-
len vastgesteld dat de gevonden resulta-
ten afwijken van de resultaten van de

referentiemethode (figuur 2), omdat
CALUX gevoelig is voor verstoringen van
andere stoffen uit het monster die het
meetsignaal kunnen onderdrukken of
versterken. Verdere onderzoeken naar de
aard en de invloed van andere stoffen op
het CALUX-meetsignaal zijn in volle
gang. Momenteel wordt CALUX in Japan,
België en Nederland al gebruikt om voe-
dingsmiddelen en milieumonsters te
screenen op de aanwezigheid van dioxi-
nes (en dioxineachtige stoffen). 

Toekomst
Eind 2004 zullen waarschijnlijk ook de
dioxineachtige PCB’s in de EU-normen
worden opgenomen waardoor ook voor
de laatste groep routinematig moet wor-
den gemonitord. De technieken laten

ook goede prestaties zien voor de dioxi-
neachtige PCB’s. Dat betekent dat ze
gereed zijn voor de analyse van deze stof-
fen.
Door de toename van analysecapaciteit
in het bedrijfsleven en op instituten kan
de voedselveiligheid ten aanzien van
deze vervuilingen beter worden geborgd.
De nieuwe methoden maken ook een
snellere opsporing van vervuilingsbron-

nen mogelijk. Economische schade, zoals
bij de Belgische dioxinecrisis, kan dan
worden voorkomen.

Stefan van Leeuwen, Joris van Loco, 
Jacob de Boer
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dr. J. de Boer, Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek

(RIVO), dr. J. Van Loco, Wetenschappelijk Instituut voor

Volksgezondheid (WIV), België.

Tabel 1    De Prestaties van verschillende technieken voor
dioxines, furanen en dioxine-achtige PCB’s

Juistheid van de ++ + ++ +
kalibratiecurve
Herhaalbaarheid ++ + ++ +
Reproduceerbaarheid ++ +/- ++ +
binnen het lab
Juistheid ++ +/- ++ +/-
Lage detectielimieten ++ +/- ++ +/-

Parameter GC-HRMS CALUX GC-LRMS/MS GCxGC-
(referentie) ECD

De nieuwe methoden maken een
snellere opsporing van
vervuilingsbronnen mogelijk

De technieken laten goede prestaties
zien voor dioxineachtige PCB’s: ze

zijn gereed voor de analyse

Fig. 2   De analyseresultaten van een monster ei op basis van z-scores. Een z-score tussen 2
en -2 wordt als goed beschouwd. Enkele CALUX-resultaten zijn onbe n door C, F en J, CALUX
resultaten door A, A*, D, E en E*, GC-LRMS/MS resultaten door G en GCxGC-ECD resultaten
door K.
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