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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Risico’s & hygiëne

Een fabrikant heeft een veelbelovend 
voedingsingrediënt ontwikkeld. Hij wil 
het product op de markt brengen, maar 
moet rekening houden met wetten en 
regels die van toepassing zijn om de vei-
ligheid van het product te garanderen. 
De consument moet er immers op kun-
nen vertrouwen dat voedingsmiddelen 
veilig zijn. 
De algemene regels voor voedselveilig-
heid zijn vastgelegd in de Algemene 
Levensmiddelen Verordening (ALV, ook 
wel General Food law).

Daarnaast is er voor veel typen (dier)
voedingsproducten, zoals voedingsad-
ditieven, supplementen en ‘novel foods’, 
speciale regelgeving. Daarin staat ook 
hoe een producent of leverancier de 
veiligheid van zijn nieuwe product moet 
onderbouwen. Voor voedingsadditieven 
als kleurstoffen, smaakversterkers en 

stabilisatoren geldt bijvoorbeeld dat de 
producent, naast de afwezigheid van 
algemene effecten op de gezondheid, 
specifiek moet kunnen aantonen dat het 
additief niet kankerverwekkend is en 
geen effect heeft op de voortplanting en 
op de ontwikkeling van een kind. 

Noodzakelijke informatie
Voor een veiligheidsbeoordeling van een 
nieuw voedingsmiddel moet de veilig-
heidsdeskundige kennis hebben van veel 
verschillende expertises. Allereerst moet 
hij de samenstelling van het product 
weten. Daartoe behoren ook onzuiverhe-
den als bijvoorbeeld kleine hoeveelheden 
zware metalen, bestrijdingsmiddelen of 
procescontaminanten, zoals acrylamide. 
Verder moet de veiligheidsdeskundige 
berekenen hoeveel een consument dage-
lijks van het product kan consumeren. 
Behalve informatie over de concentratie 
van het product in een bepaald voe-
dingsmiddel moet hij daarvoor ook de 
dagelijkse consumptie van het voedings-
middel weten. Ook moet hij inzicht heb-
ben in de mogelijke giftigheid (toxiciteit) 

van het product of van de afzonderlijke 
componenten die het product bevat. Een 
product kan bijvoorbeeld inwerken op 
bepaalde organen, zoals de lever, of het 
DNA van een cel beschadigen waardoor 
kanker zou kunnen ontstaan. 

Traditionele beoordeling
Bij de traditionele veiligheidsbeoorde-
ling doorloopt de veiligheidsdeskundige 
verschillende opeenvolgende stappen. 
Eerst karakteriseert hij het product via 
analyses. Hiermee stelt de producent 
vast waar zijn nieuwe product precies uit 
bestaat en wat de concentraties van de 
verschillende componenten zijn.
De veiligheidsdeskundige onderzoekt 
vervolgens voor iedere component 
de toxiciteit en maakt pas daarna een 
inschatting van de blootstelling. Uitein-
delijk bepaalt hij bij de risicobeoorde-
ling welke inname als veilig kan worden 
beschouwd en of de geschatte blootstel-
ling boven of beneden het veilige niveau 
uitkomt.
Door deze stap-voor-stap aanpak is het 
mogelijk dat de producent veel tijd en 
geld investeert in analyses en toxiciteits-
onderzoek, terwijl dit achteraf niet nodig 
blijkt te zijn. Bijvoorbeeld omdat het 
blootstellingsonderzoek, dat in de tradi-
tionele beoordeling als derde stap wordt 
uitgevoerd, uitwijst dat de inname van 
het product door de consument dusdanig 
laag is dat gezondheidsrisico’s niet zijn te 
verwachten.

Integrale beoordeling 
In het voorgaande voorbeeld had de vei-
ligheidsdeskundige dus beter de inname 
van het product door de consument in 
een eerder stadium moeten bekijken. 
Vandaar dat er door TNO een expert-
systeem wordt ontwikkeld waarmee de 
veiligheid van nieuwe en bestaande (dier)
voedingsproducten integraal kan worden 
beoordeeld (zie figuur 1). Alle daarvoor 
noodzakelijke informatie en expertise 
zijn in dit expertsysteem vastgelegd. 
Met dit systeem wordt dus kennis op 
het gebied van regelgeving, analyse, 
blootstelling en toxicologie met elkaar 
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geïntegreerd waardoor de veiligheidsdes-
kundige op verschillende momenten in 
het onderzoeksproces kan bepalen welke 
diepgang waar nodig is. 
Er zijn bijvoorbeeld verschillende metho-
den om de blootsteling aan een product 
te berekenen waaronder de Budgetme-
thode voor voedingsadditieven en de 
MSDI-methode voor smaakstoffen. Deze 
methoden variëren tussen conservatieve, 
eenvoudige methoden waarbij de bloot-
stelling overschat wordt en meer realis-
tische, gedetailleerde methoden. Het 
expertsysteem bevat een beslisstructuur 
om per casus te bepalen welke methode 
voor het berekenen van de blootstel-
ling het meest geschikt is. Vaak zal de 
veiligheidsdeskundige met een conser-
vatieve methode beginnen. Indien met 
de uitkomsten hiervan het niveau waarbij 
toxiciteit ontstaat niet blijkt te worden 
overschreden, hoeft de veiligheids-
deskundige niet een meer realistische 
methode toe te passen waardoor hij tijd 
en geld kan besparen.

Literatuur
Bij de integrale beoordeling maakt de 
veiligheidsdeskundige met dit systeem 
optimaal gebruik van bestaande infor-
matie uit de publieke literatuur van het 
product en indien nodig van structuur 
gerelateerde stoffen. Deze procedure, die 

als ‘read across’ bekend is, laat zien of 
nieuwe toxiciteitstesten nodig zijn of dat 
er al voldoende informatie in de litera-
tuur is. 
Wanneer een product bijvoorbeeld al 
een lange periode in een andere toepas-
sing is gebruikt zonder dat mensen daar 
nadelige effecten van hebben ondervon-
den, zal de veiligheidsdeskundige in zijn 
afweging meenemen of hij een nieuw 
toxiciteitonderzoek moet uitvoeren. Of 
als bekend is dat het lichaam het product 
niet of nauwelijks opneemt, kunnen 
nadelige effecten, naast lokale effecten 
in het maagdarmkanaal, wellicht al wor-
den uitgesloten. 
Voor elk product is het waardevol om 
de beschikbare literatuur te raadplegen 
voordat nieuwe toxiciteitsonderzoeken 
worden gestart. Het is goed mogelijk dat 
dergelijk onderzoek al is uitgevoerd of 
dat bestaande gegevens aanleiding zijn 
om rekening te houden met specifieke 
eigenschappen van het product voor-
afgaand aan het uitvoeren van nieuw 
onderzoek. Het expertsysteem bevat een 
specifieke zoekstrategie om deze litera-
tuur te vinden en een beslisstructuur om 
alle bestaande informatie te beoordelen.

Alternatieve systematieken
Niet altijd bevat de literatuur voldoende 
informatie over een product. In dat geval 

zoekt de veiligheidsdeskundige met het 
expertsysteem naar non-testing alternatie-
ven voordat hij besluit dat er nieuwe toxi-
citeittesten moeten worden uitgevoerd. 
Een van deze alternatieven is om het 
zogenaamde Threshold of Toxicological 
Concern (TTC) concept toe te passen. Dit 
is een algemeen geaccepteerd concept 
waarbij het uitgangspunt is dat er voor 
elke stof een limietwaarde is waaronder 
geen nadelige gezondheidseffecten te 
verwachten zijn. Op basis van de struc-
tuurformule van de stof kan een limiet-
waarde worden afgeleid. Dit concept 
is alleen relevant voor stoffen waaraan 
consumenten in geringe hoeveelheden 
worden blootgesteld, zoals contaminan-
ten, smaakstoffen en migranten vanuit 
verpakkingsmaterialen.
Het is mogelijk dat de literatuur, dan wel 
literatuur over een structuurgerelateerde 
stof en/of alternatieve non-testing metho-
den niet voldoende is om de veiligheid 
van het product te beoordelen. Voor der-
gelijke situaties bevat het expert systeem 
een protocol voor toxicologisch vervolg-
onderzoek voor de verschillende toxico-
logische eindpunten, zoals reproductie-
toxiciteit en neurotoxiciteit. Hiermee kan 
de veiligheidsdeskundige bepalen welke 
onderzoeksstrategie optimaal is en dus 
zo min mogelijk tijd en geld kost.

Regelgeving
Bij het doorlopen van het expertsysteem 
wordt integraal rekening gehouden met 
vereisten vanuit regelgeving die betrek-
king hebben op het product. Wanneer 
het bijvoorbeeld verplicht is om een spe-
cifieke rekenmethode te gebruiken om 
de inname van een product te bepalen of 
om bepaald toxiciteitsonderzoek uit te 
voeren, wordt de veiligheidsdeskundige 
hierop geattendeerd.
Met dit expertsysteem voor voedsel-
veiligheid kan de deskundige op een 
efficiënte manier de veiligheid van een 
product onderbouwen en beoordelen 
en wordt gebruikgemaakt van het col-
lectieve geheugen van de verschillende 
experts.
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Figuur 1. Bij de integrale beoordeling wordt steeds rekening gehouden met alle aspecten 
waardoor al in een vroeg stadium blijkt of nader onderzoek is vereist of achterwege kan blijven.
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