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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Veilig verpakken

“De problematiek waarover wij ons van-
daag buigen, is begonnen met ITX, een 
component uit drukinkt. ITX, isopropyl-
thioxanton, werd in 2005 toevallig ont-
dekt in babyvoeding. Het leidde destijds 
zelfs tot fikse ruzie tussen Nestlé en de 
Italiaanse minister van Gezondheid. 
Daarvoor was er migratie van stoffen uit 
blikken en twist-off deksels bekend, maar 
dat was het. Met de vondst van ITX kwa-
men andere schadelijke stoffen in beeld 
die vanuit de verpakking naar het levens-
middel migreren.” Dagvoorzitter Martin 
Michels gaf hiermee de aftrap voor het 
congres ‘Contaminanten in verpakkings-
materialen’ georganiseerd door de 
Nieuwsbrief Voedselveiligheid dat op 7 april 
in Maarssen plaatsvond. Michels is 
hoofdredacteur van de nieuwsbrief. Dat 
de problematiek van contaminanten de 
gemoederen bezighoudt, mag duidelijk 
zijn uit de ruim 100 mensen die de dag 
bijwoonden.

Transmissie inkt en lijm 
Naast ITX kunnen verschillende compo-
nenten uit inkten en lijmen naar het ver-
pakte levensmiddel migreren, met alle 
gevolgen van dien. Kellogg’s nam vorig 

jaar in de VS 28 miljoen dozen ontbijtgra-
nen uit de handel omdat er methylnafta-
leen in het product werd aangetroffen, 
afkomstig uit de inkt op de doos. De 
migratie vindt volgens Agnieszka Owcza-

rek van de Universiteit Gent plaats in de 
gasfase (dus door de verpakking heen), 
via direct contact tussen levensmiddel en 
verpakkingsmateriaal en bij set-off  
(contact tussen binnen- en buitenkant 
verpakkingsmateriaal). 
“Het lastige van inkten en lijmen is dat ze 
uit ontzettend veel verschillende compo-
nenten zijn samengesteld, zoals kleur-
stoffen, oplosmiddelen, bindmiddelen en 
additieven. Het is dan ook moeilijk voor 
bedrukkers, de voedingsindustrie en 
controle-instanties om de probleem-
componenten doelmatig en efficiënt te 
identificeren”, aldus Owczarek.

Minerale oliën
Een concreet migratieprobleem in de 
kartonindustrie vormen de minerale olie-
en afkomstig uit de inkt. Deze minerale  
oliën migreren door het papier en komen 

terecht in het verpakte product. Olie 
dringt in enkele dagen door papier en in 
enkele weken door polyethyleen, waar-
mee een kunststof binnenzak de migratie 
vertraagt. Hoe hoger de temperatuur, 
des te groter de migratie. En ook: hoe fij-
ner de korrel van het verpakte product, 
des te groter de kans op migratie, zo 
blijkt uit Duits onderzoek. Meel loopt 
daarmee het grootste risico op migratie 
van minerale oliën. 

Recyclingproces 
Een klein deel van de minerale oliën kan 
uit de drukinkt komen die wordt gebruikt 
voor de tekst en de afbeelding op de ver-
pakking. Het merendeel van de minerale 
olie is afkomstig uit het karton zelf, dat 
grotendeels wordt geproduceerd van 
gerecycled (oud-)papier. In Europa wordt 
72% van het gebruikte papier gerecycled. 

In levensmiddelen worden soms ongewenste stoffen aangetroffen die afkomstig zijn uit het 

verpakkingsmateriaal. Deze waarden kunnen zelfs de norm overschrijden. Iedere verpakking heeft 

haar eigen migratieproblematiek. Om afwijkende waarden in voeding te voorkomen is betere 

beheersing van het verpakkingsproces nodig. 

Voorkom transmissie van 
verpakking naar voeding

‘Een ketenbrede aanpak met 
drukinktleveranciers lijkt 
onontkoombaar’

De maximaal gevonden waarde van BPA bij baby’s via flesjes en babymelkverpakkingen is 
ruim tien keer kleiner dan de maximaal toegestane inname. Toch ligt het onderwerp erg 
gevoelig.
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In Nederland ligt die waarde nog hoger: 
94%. Wil Tieltjes van Smurfit Kappa: “Het 
oud-papier kan verschillende samenstel-
lingen hebben, zoals kranten, tijdschrif-
ten en verpakkingen. Veel oud-papier is 
bedrukt en sommige inkten bevatten 
minerale oliën. Het hoogste niveau is 
aangetroffen in krantenpapier. In tegen-
stelling tot de daar gebruikte inkt, die 
minerale olie bevat, is de inkt voor 
verpakkingen grotendeels gebaseerd op 
water (flexo-inkten).”
De minerale oliën bestaan uit twee groe-
pen: aromatische koolwaterstoffen en 
verzadigde koolwaterstoffen. Van de aro-
matische verbindingen zijn enkele aan-
toonbaar kankerverwekkend, vandaar de 
eis van 0 mg/kg levensmiddel. Voor de 
verzadigde koolwaterstoffen is dit 
anders. De JECFA adviseerde in 2002 dat 
0,6 mg/kg verzadigde koolwaterstoffen in 
levensmiddelen een veilig niveau is, bij 
verbindingen met minder dan 24 kool-
stofatomen.

Geen goede regelgeving
Op dit moment verkeert de industrie in 
een tussenfase. Er is geen goede regel-
geving volgens Pieter Geers van Nampak 
Cartons. De Europese richtlijn (EC 1935-
2004) biedt geen eenduidige definitie 
van minerale oliën als productklasse. Er 
zijn geen specifieke regels voor karton, 
inkt, lak of lijm. De kartonindustrie is 
begonnen met het stroomlijnen van 
grondstoffen. Daarnaast test men of coa-
tings een barrière kunnen vormen tegen 
migratie. Per verpakkingstoepassing kan 
een risico-inventarisatie worden gedaan. 
Maar uiteindelijk is het zaak het pro-
bleem bij de bron aan te pakken. Een 
ketenbrede aanpak met drukinktleveran-
ciers lijkt onontkoombaar. 

Transmissie BPA 
Niet alleen de kartonindustrie heeft te 
maken met migratie, ook bij de kunst-
stofproducerende bedrijven is de discus-
sie over migratie behoorlijk opgelaaid. 
Migratie van bisfenol A (BPA) in levens-
middelen veroorzaakte veel maatschap-
pelijke onrust. De monomeer wordt 
gebruikt bij de productie van doorzichti-
ge kunststoffen, waar bijvoorbeeld baby-
flesjes, broodtrommels en drinkbekers 
van worden gemaakt. Ook binnenwan-
den van blikken kunnen een coating 
bevatten met BPA. Alle negatieve aan-
dacht heeft ertoe geleid dat de Europese 
wetgeving het sinds 1 maart verbiedt om 
BPA toe te voegen in de productie van 

babyflesjes. Met ingang van 1 juni aan-
staande is ook de verkoop van flesjes 
waarin BPA is verwerkt, verboden. Is dat 
terecht? 
“Mensen hebben niet het verschil in de 
gaten tussen de theoretische schadelijk-
heid van de stof en het risico van een 
bepaalde  blootstelling eraan”, vindt Tin-
ka Murk van Wageningen Universiteit. 
“Daardoor zijn ze bang voor elke hoe-
veelheid, ook als deze lang niet genoeg 
zou zijn voor een effect. De maximaal 
gevonden waarde van BPA bij baby’s via 
flesjes en babymelkverpakkingen is ruim 
tien keer kleiner dan de maximaal toege-
stane inname. Je zou zeggen dat het vei-
lig is. Toch ligt het onderwerp erg gevoe-
lig, juist omdat het baby’s betreft.”

Weekmakers uit twist-off deksels 
Een verbod op de aanwezigheid van een 
bepaalde stof wil overigens niet altijd 
zeggen dat deze stof in de markt ook niet 
meer voorkomt. Dat bleek uit onderzoek 
dat de nieuwe Voedsel en Waren Autori-
teit (nVWA) deed naar de migratie van 
weekmakers via twist-off deksels in 
levensmiddelen. Eind 2008 werd bij dit 
onderzoek 23 maal bis (2-ethylhexyl)fta-
laat aangetroffen, een weekmaker die op 
dat moment in Europa verboden was. 
Deze producten kwamen uit India en Chi-
na. In 2009 deed de nVWA opnieuw 
onderzoek naar de twist-off deksels, nu 
expliciet gericht op de migratie van ftala-
ten. Vooral producten op olie basis, zoals 
curry en pesto, bevatten te hoge concen-
traties weekmakers. Miriam Verbruggen 
van de nVWA vindt dat migratie van 
weekmakers uit de deksels, zeker bij vet-

te levensmiddelen, een wezenlijk aan-
dachtspunt vormt. 

Kwaliteitssystemen
Om de migratieproblematiek te beheer-
sen kan GMP als kwaliteitssysteem een 
waardevol instrument zijn. Voor de ver-
pakkingsindustrie gelden andere kwali-
teitssystemen dan voor de voedingsindus-
trie. De BRC-norm voor food is anders dan 
de BRC-IOP4 van de verpakkingsindustrie. 
De vierde versie van de BRC-IOP treedt in 
september 2011 in werking. Deze lijkt nu 
volgens Koen Weel van ISACert Nederland 
meer op de BRC-food doordat er onder-
scheid komt tussen de bedrijven die het 
certificaat hebben. Conform BRC-food 
kent de BRC-IOP4 een A- tot en met D-ni-
veau met verschillende aantallen ‘majors’ 
en ‘minors’ en ‘geen certificaat’ bij het 
D-niveau. Bij de derde versie was er alleen 
het onderscheid tussen certificaat ‘wel 
gehaald’ of ‘niet gehaald’. “Als de kwali-
teitssystemen van de voedselindustrie en 
de verpakkingsindustrie meer op elkaar 
lijken, zal dit de voedselveiligheid vergro-
ten”, aldus Weel.

Congres

Reina Louw
R. Louw is freelance journaliste

Voorbeelden van verschillende overgangen bij migratie van minerale oliën. 

De NVV-bijeenkomst ‘Contaminanten in ver-
pakkingsmaterialen’ is mede mogelijk 
gemaakt door: 

Migratie van de minerale olie binnen de doos van 
vezel naar vezel
Verdamping van de minerale olie aan het 
doosoppervlak
Condensatie van het gas aan het buitenoppervlak 
van binnenzak/barrière
Additie en oplossing van het gas in de binnenzak
Migratie van de opgesloste minerale olie van de 
buiten- naar de binnenzijde van de zak
Verdamping van de minerale olie van het 
buitenoppervlak van de binnenzak
Condensatie van de minerale olie op het 
oppervlak van het vulmateriaal
Migratie van de minerale olie naar het inwendige 
van het vulmateriaal
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