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De crisis rond acrylamide in april 2002 had voorkomen kunnen worden. De eerste indicaties waren

er al vijf jaar eerder, alleen werden deze niet onderkend. In het Food Informatics project wordt

door TNO Kwaliteit van Leven een systeem ontwikkeld dat wereldwijd databases scant op informa-

tie over mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Uiteindelijk moet de mens deze mogelijke

gevaren op hun merites beoordelen.

De acrylamidecrisis in 2002 hadden we
mogelijk al op twee eerdere momenten
aan kunnen zien komen. Tenminste, als
we toen over de juiste informatie hadden
beschikt.
De allereerste mogelijkheid was in1997.
Toen werd in een wetenschappelijke
publicatie beschreven dat in het bloed van
controlepersonen bij twee arbeidhygiëni-
sche studies in Zweden het potentieel
kankerverwekkende acrylamide was aan-
getroffen. Natuurlijk togen de onderzoe-
kers naar aanleiding van deze totaal on-
verwachte bevindingen aan het werk om
de bron van het acrylamide op te sporen.
De tweede mogelijkheid deed zich voor
in juni 2000. Toen publiceerden (alweer)
Zweedse onderzoekers in een weten-
schappelijk tijdschrift over de aanwezig-
heid van hoge concentraties acrylamide
in het bloed van ratten die gefrituurd rat-
tenvoer hadden gegeten. De onderzoe-
kers van deze experimentele dierstudie
opperden toen dat het acrylamide in het
bloed van de controlepersonen in de stu-
dies uit 1997 afkomstig zou kunnen zijn
uit verhitte voeding. Via vervolgonder-
zoek wilden zij aantonen dat ook mensen
acrylamide binnenkrijgen door het con-
sumeren van verhitte voeding.
Het duurde echter nog tot april 2002,
toen er plotseling veel media-aandacht
ontstond naar aanleiding van het persbe-
richt van de Zweedse overheid over de
aanwezigheid van het mogelijk kanker-
verwekkende acrylamide in gebakken en
gefrituurde producten zoals chips, patat,
cornflakes, maar ook brood en koffie. Het
zou ‘miljoenen mensen’ betreffen, waar-
van er jaarlijks honderden zouden ster-
ven. Er werd gesproken over een crisis.

Dioxine
De acrylamidecrisis stond niet op zich.
Denk aan andere incidenten, zoals het
dioxine in kaolineklei dat in 2004 werd
gebruikt bij het sorteren van aardappe-
len. Al in 1997 had de Food and Drug

Administration gewaarschuwd voor de
aanwezigheid van dioxine in enkele klei-
mijnen.
Dergelijke crises maken duidelijk dat als
de informatie op een eerder moment
bekend was geweest, gevaren voor de
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Personalia

Raad voor Accreditatie
Per 1 maart 2006 is Ed Nijpels de bestuursvoorzitter van de Raad
voor Accreditatie (RvA). Hij volgt hiermee voormalig minister van
Economische Zaken Koos Andriessen op, die de functie acht jaar
heeft vervuld.

Biologische Land- en Tuinbouw
Martin Wiersema is door de leden van LTO, de Nederlandse Vere-
niging voor de Ekologische landbouw (NVEL) en de Vereniging
van Biologische-Dynamische Boeren (VBDB) verkozen tot nieuwe
voorzitter van de vakgroep Biologische Land- en Tuinbouw LTO/
Biologica. Wiersema volgt per direct Anton van Vilsteren op die
vorig najaar als vakgroepvoorzitter opstapte.

ECR Nederland
Harry Brouwer, directievoorzitter van Unilver Neder-
land BV, is de nieuwe co-voorzitter van het bestuur van
ECR Nederland. Als co-voorzitter volgt hij Kees Ekel-
mans op. Brouwer gaat het co-voorzitterschap samen
met Dick Boer van Albert Heijn vervullen.

Ministerie van VWS
Annemarie van Bolhuis, momenteel directeur van de VWS-directie
Internationale Zaken, volgt Rob Dortland op als directeur van de
directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.

Bacardi Global Brands
Vincent Huinck (38) is per 1 maart 2006 benoemd tot global mar-
keting manager Martini bij Bacardi Global Brands in Weybridge,
Verenigd Koninkrijk. Hij draagt in deze functie specifieke verant-
woordelijkheid voor Martini Racing, met als belangrijkste acti-
viteit sponsoring van het Ferrari F1-team. Huinck is acht jaar
werkzaam geweest bij Bacardi Nederland, waarvan de laatste
twee jaar als marketing manager. 

ISS Facility Services
Per 1 mei 2006 is Gerard Brand benoemd tot Alge-
meen Directeur ISS Facility Services in Nederland. 

Coca-Cola
De Coca-Cola Company heeft Muhtar Kent benoemd
als president van Coca-Cola International. In deze
functie wordt hij verantwoordelijk voor alle activiteiten buiten
Noord-Amerika. Kent is president en COO voor Noord-Azië, Eur-
azië en het Midden-Oosten.

Alpuro Group
Met ingang van 1 april heeft Alfred Boeve zijn functie als hoofddi-
recteur van de Alpuro Group neergelegd. Boeve, oprichter van de
My Eyes Group NV, zal vanaf die datum zich volledig richten op de
werkzaamheden voor My Eyes, een internationaal initiatief in het
opbouwen van transparante markten en projecten.

Wessanen
Doede Vierstra, Chief Financial Officer (CFO) en lid
van de Concerndirectie ruilt zijn functie in voor een
baan bij energieleverancier Nuon. Vierstra wordt
opgevolgd door Han Wagter (56). Wagter bekleedt de
functie sinds de algemene vergadering van aandeel-
houders op 20 april.

Harry Brouwer

gezondheid van de consument en bedrijfseconomische schade
aanzienlijk hadden kunnen worden beperkt.
TNO Kwaliteit van Leven ontwikkelt daarom een informatie-
systeem waarmee in een zo vroeg mogelijk stadium risico’s voor
de voedselveiligheid worden geïdentificeerd. Dat vinden van de
juiste informatie is geen eenvoudige taak in een wereld waar
sprake is van een enorme toename van de hoeveelheid informa-
tie. Het gaat in feite om het zoeken naar de spreekwoordelijke
speld in de hooiberg. Het beoogde systeem zal dagelijks auto-
matisch websites en databases doorzoeken op stukjes informa-
tie die wijzen op opkomende gevaren voor de voedselketen.

Food Informatics
Om een dergelijk informatiesysteem te realiseren, neemt TNO
Kwaliteit van Leven deel aan het project Food Informatics. Dit
project is onderdeel van het landelijke Bsik-programma ‘Virtual
laboratory for e-science’ (www.vl-e.nl). Daarin werken meer dan
20 academische en commerciële organisaties gezamenlijk aan
het oplossen van complexe informatievraagstukken.
Het Food Informatics-project is een gezamenlijk initiatief van
Unilever, Friesland Foods, WCFS/A&F en TNO Kwaliteit van
Leven. Deze partijen werken samen aan een aantal gemeen-
schappelijke tools om hiermee hun eigen specifieke doelstellin-
gen te realiseren. De technologie die binnen het Bsik-program-

ma wordt ontwikkeld, ligt op het gebied van het slim zoeken
naar begrippen en naar de relaties tussen die begrippen. Deze
begrippen en relaties worden bewaard in een kennisbank. In
het geval van acrylamide is nu in deze kennisbank opgeslagen
dat acrylamide wordt gevormd bij het verhitten van voeding.
Vervolgens kunnen we gaan zoeken naar gelijksoortige en
tevens nieuwe relaties in Nederlandstalige en Engelstalige tek-
sten. Wanneer iemand op het internet iets schrijft over de nieu-
we relatie: ‘stofje X wordt gevormd bij het verhitten van voe-
ding’, dan wil TNO dit bericht vinden.

Reduceren
Voor het verwerken van de enorme hoeveelheden tekst die op
het internet te vinden zijn, is extra computercapaciteit nodig .
Daarom is gebruik te maken van het zeer krachtige computer-
netwerk, ‘het Grid’, binnen het Bsik-programma.
De gevonden resultaten worden gepresenteerd in de vorm van
een lijst van hits, vergelijkbaar met de internetzoekmachines,
met dit verschil dat de achterliggende techniek tot een veel
hogere nauwkeurigheid leidt. Het zal de kunst zijn om het aan-
tal hits te reduceren tot een hanteerbaar aantal, zonder dat
daarbij informatie wordt gemist. Vervolgens zullen TNO-experts
worden ingezet om de mogelijke gevaren te evalueren. 
Eind 2006, begin 2007 wil TNO zo ver zijn dat de eerste resulta-
ten op het gebied van vroege signalering van opkomende risi-
co’s voor de voedselveiligheid kunnen worden gepresenteerd.
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