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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: de voedingsmiddelenindustrie faalt 
om het acrylamidegehalte te verminderen.

a) Eens. Anders was het acrylamidegehalte wel gedaald.
b) Oneens. Er wordt wel degelijk keihard gewerkt aan de 

vermindering van acrylamide in voedingsmiddelen.
c) Het is lastig om het acrylamidegehalte te verlagen en 

tegelijkertijd dezelfde functionaliteiten te behouden.

Janneke Hogervorst, van de afdeling Epidemiologie van de 
Universiteit van Maastricht, doet veel onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van acrylamide en kiest gedecideerd 
voor a.
“Dat ze faalt is duidelijk. De vraag is waarom. Is het te lastig 
of probeert ze het niet? Voor sommige voedingsmiddelen, 
zoals koffie, is het moeilijk de acrylamidegehalten te verla-
gen zonder de smaak nadelig te beïnvloeden. Anderzijds 
staat het de industrie helemaal vrij om iets aan de acrylami-
degehalten te doen of niet. Er wordt veel vertrouwen 
gesteld in een risicoschatting op basis van proefdieronder-
zoeken die uitwijst dat het wenselijk is de acrylamidegehal-
ten te verlagen, maar dat dit niet urgent is. Recent epidemio-
logisch onderzoek (bij mensen dus, red.) laat zien dat de risi-
co’s mogelijk te laag zijn geschat. Het is dus zaak dat snel 
duidelijk wordt of de huidige risicoschatting wel afdoende is. 
Is dat niet het geval, dan zou men de industrie met minder 
vrijblijvende middelen kunnen stimuleren tot verlaging. Een 
andere manier om de acrylamideblootstelling van mensen te 
verlagen is voorlichting: welk voedingsmiddel bevat veel 
acrylamide en welk niet?”

Philip den Ouden, directeur van de Federatie Nederlandse 
Levenmiddelen Industrie (FNLI), vindt antwoord a veel te 
sterk. Hij kiest voor b. 
“Ik vind dat het woord ‘falen’ hier onterecht wordt gebruikt 
aangezien er ook sprake is van grote dalingen sinds het uit-
gekomen onderzoek in 2002. De voedingsmiddelenindustrie 
is zich aan het inspannen om de cijfers terug te draaien en 
zet onverminderd door. Ook wij zien teleurstellende cijfers, 
maar ik kan u verzekeren dat bedrijven er hard aan werken 
het gehalte aan acrylamide in voedingsmiddelen te verlagen. 
De voedingsmiddelenindustrie neemt de cijfers zeer serieus 
en doet er op dit moment alles aan om die cijfers te laten 
dalen.”

Stemmers op de website gaan voornamelijk voor antwoord c. 

Acrylamide
Het acrylamidegehalte in oploskoffie en 
knäckebröd is de afgelopen drie jaar toege-
nomen. In veel andere levensmiddelen is 
het gehalte gelijk gebleven. Dat blijkt uit 
onderzoek van de Europese Voedsel- en 
Warenautoriteit (EFSA). Onderzoekers van 
de EFSA verzamelden gegevens van de periode 2007-2009 over de 
aanwezigheid van acrylamide in voedingsmiddelen. Zij onderzoch-
ten of het acrylamidegehalte in die periode is toegenomen, afgeno-
men of gelijk is gebleven. De Europese Commissie en de Europese 
lidstaten zullen de resultaten uit het onderzoek gebruiken om te 
bepalen of producenten meer maatregelen moeten treffen om het 
acrylamidegehalte in voedingsmiddelen omlaag te brengen. Sinds 
2002 is er veel onderzoek naar het reduceren van acrylamide. 
Acrylamidevorming is afhankelijk van een groot aantal factoren, 
zoals temperatuur, de baktijd en de ingrediënten. Dit bemoeilijkt 
het vinden van een oplossing voor het probleem. 

www.efsa.europa.eu QQ

Gecertificeerde vis
De vraag naar gecertificeerde 
visproducten neemt fors toe. 
Hierdoor krijgt de Nederlandse 
visverwerking en -groothandel 
steeds meer aandacht voor 
duurzaamheid. Dit blijkt uit het 
rapport Visverwerking en visgroot-
handel Nederland dat het LEI 
onlangs presenteerde. Het rap-
port beschrijft de economische 
positie en de belangrijkste ont-
wikkelingen in de visverwerking 
en -groothandel in Nederland. 
De omzet van de visverwerken-
de industrie en visgroothandel 
groeide in de periode 2005-
2009 met 10%. De stijging van 
de omzet is onder andere een 
gevolg van de toenemende 
import van goedkope grond-
stoffen uit het buitenland. De 
import van visproducten steeg 
van €1,3 miljard in 2005 naar 
€1,8 miljard in 2009. 

www.lei.wur.nl/NLQQ

ESBL in groente
Onderzoekers hebben in groen-
ten de antibiotica-resistente 
ESBL-bacterie aangetroffen. 
Wetenschappers van de VU 
namen monsters van 20 stuks 
groenten en vonden in 7 daar-
van een ESBL-houdende resis-
tente bacterie. De monsters 
kwamen van verschillende 
groentesoorten die op of in de 
grond groeien. De bacterie 
werd aangetroffen in taugé, 
radijs, lente-ui en pastinaak. 
De groentemonsters kwamen 
uit de supermarkt, de biologi-
sche winkel, de straatmarkt en 
de groenteboer. Vier van de 
zeven besmette monsters waren 
van biologische kweek. Hoe de 
groente besmet is geraakt, is 
nog niet bekend. Het kan zijn 
dat de resistente bacteriën al in 
de grond zaten, of dat bemes-
ting met dierlijke mest de 
oorzaak is.

www.vu.nlQQ


