
Al sinds de Middeleeuwen zijn
voor de mens ernstige ziek-
tebeelden beschreven, waar-

voor waarschijnlijk mycotoxinen ver-
antwoordelijk zijn. Voorbeelden zijn
‘Saint Anthony’s fire’, een ziekte
gekenmerkt door afsterven van lede-
maten en hallucinaties, ‘Alimentary
Toxic Aleukia’, een aandoening die
inwendige bloedingen en aantasting
van het immuunsysteem veroorzaakt,
en ‘Balkan Endemic Nephropathy’,
een ziekte die tot verschrompelen van
de nieren leidt. Mycotoxinen zijn
metabolieten van schimmels die een
acuut toxisch of een chronisch
toxisch effect hebben op mens of
dier. Enkele belangrijke mycotoxinen
zijn aflatoxine B1, ochratoxine A
(OTA), fumonisine B1 en deoxynivale-
nol (DON).

Pinda’s en pistaches
De kankerverwekkende aflatoxinen
kunnen zowel voor de oogst – op de
plant – worden gevormd, als na de
oogst – tijdens de opslag. De schim-
mels Aspergillus flavus en A. parasiticus
zijn verantwoordelijk voor de produc-
tie van de aflatoxinen B1, B2, G1 en

G2. De bodemschimmel A.parasiticus
is bijvoorbeeld prominent op pinda’s
aanwezig. Ook andere soorten noten
kunnen besmet raken. In 2001 werd
bijna de helft van de geïmporteerde
pistachenoten in de haven van Rot-
terdam afgekeurd vanwege een te
hoge besmettingsgraad met aflatoxi-
nen. 

Met aflatoxinen besmette produc-
ten, die zijn afgekeurd voor humane
consumptie, voldoen vaak nog wel
aan de normen voor veevoer. Als
koeien aflatoxine B1 binnenkrijgen
met het voer, wordt dit omgezet in
aflatoxine M1 dat in de melk wordt
teruggevonden. Ook aflatoxine M1
wordt van kankerverwekkende eigen-
schappen verdacht, hoewel het car-
cinogene effect een factor 10 minder
sterk is dan van aflatoxine B1.

Blootstelling
OTA is doorgaans in zeer lage con-
centraties aanwezig in het bloed van
Europeanen. Dit duidt op een regel-
matige, constante blootstelling aan
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lage niveau’s van deze stof. Con-
sumptie van graanhoudende produc-
ten, wijn, vruchtensappen, koffie,
vlees en vleesproducten is verant-
woordelijk voor meer dan 80% van
de humane blootstelling aan OTA.
Granen vormen veruit de belangrijk-
ste bron. In Nederland is de bloot-
stelling vrij gering en de gehalten in
bloed zijn geen reden tot zorg. OTA
wordt geproduceerd door onder
andere Aspergillus ochraceus (vooral in
tropische landen) en Penicillium verr-
rucosum (belangrijk in gematigde kli-
maatzones).

Ook fumonisine B1, geproduceerd
door Fusarium verticillioides, staat
regelmatig in de belangstelling. In
Noord-Italië zijn incidenteel in het
maïsmeelproduct polenta relatief
hoge niveaus aangetroffen (1,4 tot
3,8 mg/kg). In hetzelfde gebied is de
incidentie van slokdarmkanker hoger
dan normaal. Vooralsnog is niet dui-
delijk of hier sprake is van een oorza-
kelijk verband. Fumonisine B1 komt
ook regelmatig voor in geïmporteer-

*Dr.ir. P.M.F.J. Koenraad1,
Ir. H.P. van Egmond2, Dr.
P. Wareing3, Drs. E.S.
Hoekstra4 en Dr. R.A.
Samson4, 1NIZO food
research, Ede, 0318-
659511, info@nizo.nl,
www.nizo.com, 2Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid
en Milieu, Bilthoven,
3Leatherhead Food Interna-
tional, Engeland, 4Centraal
Bureau voor Schimmelcultu-
res, Utrecht. 

Schimmels zorgen niet alleen voor bederf van levensmiddelen, ze kunnen ook een gezondheidsrisico vormen door de

productie van mycotoxinen. Vooral granen, pinda’s en noten zijn gevoelig hiervoor. Sommige mycotoxinen, zoals

aflatoxinen, worden alleen gevormd bij temperaturen rond 30°C en komen dus vooral voor in producten afkomstig uit de

(sub)tropen. Via importcontrole wordt de productkwaliteit in Europa beheerst. Andere mycotoxinen, zoals ochratoxine A

(OTA) en deoxynivalenol (DON) worden ook in gematigde streken gevormd. Maatregelen ter preventie van

mycotoxinenvorming zijn mogelijk tijdens de groei van de gewassen. Ook koele en droge opslag en hygiëne bij de

verwerking werken preventief. Zijn mycotoxinen eenmaal gevormd, dan zijn slechts in beperkte mate acties als sorteren en

bewerking mogelijk. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, luidt dan ook het devies.
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Fig 1   Aflatoxine B1 is een van de meest bekende mycotoxinen. Als

koeien aflatoxine B1 binnenkrijgen met het voer, wordt dit omgezet

in aflatoxine M1 dat in de melk wordt teruggevonden. Ook

aflatoxine M1 wordt van kankerverwekkende eigenschappen

verdacht, hoewel het carcinogene effect een factor 10 minder sterk is

dan van aflatoxine B1.

Fig 2   Overzicht van de landen die in 2002 mycotoxinenwetgeving kenden (Bron:

H.P.van Egmond en M.A. Jonker. De informatie is afkomstig van een internationale

enquête verricht door het RIVM in opdracht van de FAO. Het FAO-rapport wordt

eind 2003 gepubliceerd). 

Groen: landen met mycotoxinenwetgeving.

Rood: landen zonder mycotoxinenwetgeving.

Wit: niet bekend.



33vmt • 14 maart 2003 • nr 6

formeel vastgesteld, wat hun toepas-
sing voor officiële doeleinden
beperkt. Ontwikkelingen zijn gaande
om mycotoxinen op snelle wijze te
detecteren met behulp van onder
andere biosensoren en nabij-infra-
roodtechnieken.

Relevant
Bij een mycotoxinenonderzoek is de
manier van monstername, de grootte
van de steekproef en de zorg voor
‘Analytical Quality Assurance’ bijzon-
der relevant. De EU heeft voor die
mycotoxinen, waarvoor geharmoni-
seerde regelgeving bestaat, bemon-
steringsprotocollen voorgeschreven
en eisen gesteld aan de prestatieken-
merken van de gehanteerde analyse-
methoden. Inmiddels zijn voor een
aantal mycotoxinen gecertificeerde
referentiematerialen beschikbaar en
een aantal is in ontwikkeling (tabel
2). Gebruik van deze referentiemate-
rialen vergroot de betrouwbaarheid
van de analyse-uitslagen, evenals het
regelmatig deelnemen aan ‘profi-
ciency’ studies, die door enkele orga-
nisaties worden georganiseerd (bij-
voorbeeld Food Analysis Performan-
ce Assessment Scheme (FAPAS)). ■

de maïs bestemd voor diervoeder. Op
dit moment bestaan in Europa geen
wettelijke eisen voor fumonisine B1.
Een discussie is gaande over eventu-
ele EU-normstelling in de toekomst,
zowel voor voedings- als voor voeder-
middelen.

Vrijwillig
Graan, vooral tarwe, is frequent
besmet met DON, een mycotoxine
dat wordt gevormd door hoofdzake-
lijk Fusarium graminearum en F. culmo-
rum. In 1999 heeft het ministerie van
VWS naar aanleiding van vrij hoge
gehalten in tarwe (onder andere
import uit de Verenigde Staten) en
tarweproducten maatregelen getrof-
fen door limieten af te kondigen. De
graanverwerkende bedrijven hebben
toen vrijwillig de verwerking van een
aantal besmette partijen stilgelegd.
Op dat moment bestonden geen
Europese normen voor DON in graan
en VWS heeft voor Nederland des-
tijds versneld een voorlopige limiet
van 0,5 mg/kg ingevoerd. Deze norm
is door de EU als aanbeveling overge-
nomen en wordt waarschijnlijk bin-
nenkort opgenomen in officiële EU-
regelgeving. Chronische blootstel-
ling aan DON kan leiden tot vermin-
dering van voedselopname, groei en
weerstand.

Wereldwijd
Een groot aantal landen in de wereld
kent mycotoxinenregelgeving in voe-
dings- en voedermiddelen. Tot voor
kort was die vooral gericht op afla-
toxinen, en in veel mindere mate op
andere mycotoxinen. Daar begint nu
verandering in te komen, vooral in de
EU. In 1995 hadden wereldwijd circa
77 landen specifieke regelgeving voor
mycotoxinen. In 2002 is dit aantal
toegenomen tot circa 100 landen (zie
figuur 1). Ook is de regelgeving uit-
gebreider geworden en bestaat een
tendens naar lagere limieten.

De limieten lopen soms sterk uit-
een. Zo bedraagt bijvoorbeeld de EU-

tolerantie voor aflatoxine M1 in melk
0,05 ng/g, terwijl de Verenigde Staten
een tien keer zo hoge limiet hante-
ren. Eind 2003 wordt een nieuw FAO-
rapport verwacht dat een gedetail-
leerd inzicht biedt in de huidige
wereldwijde regelgeving voor myco-
toxinen in voedings- en voedermid-
delen (meer inlichtingen hierover
zijn eind 2003 verkrijgbaar bij ir. H.P.
van Egmond van het RIVM, red.).

Aantonen
De effecten van een langdurige bloot-
stelling aan lage concentraties myco-
toxinen kunnen zeer ernstig zijn,
variërend van een geïrriteerd maag-
darmkanaal tot baarmoederhalskan-
ker. Om deze redenen zijn geschikte,
betrouwbare analysemethoden van
belang, die lage concentraties myco-
toxinen kunnen aantonen. De erken-
de analysemethoden voor mycotoxi-
nen bestaan in hoofdlijnen uit:
extractie, zuivering van het extract,
concentratie (omdat naar zeer gerin-
ge hoeveelheden wordt gezocht),
scheiding van stoffen die de bepaling
kunnen storen en tot slot detectie en
kwantificering. De methode is afhan-
kelijk van het type mycotoxine, het
voedingsmiddel, de beoogde presta-
tiekenmerken zoals nauwkeurigheid
en precisie, de benodigde detectiel-
imiet en de gewenste snelheid van
analyse. 

Voor scheiding en detectie zijn ver-
schillende systemen commercieel
beschikbaar, zoals chromatografi-
sche scheidingsmethodieken (TLC,
LC of GC), en UV, FL, FID en MS als
detectoren. Voor screeningsdoelein-
den zijn immuno-assays beschikbaar
die eenvoudig en snel kunnen wor-
den uitgevoerd. Deze hebben echter
veelal een semi-kwantitatief karakter
en de meeste zijn niet gevalideerd in
interlaboratoriumonderzoek. Hier-
door zijn de prestatiekenmerken niet
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Meetmethoden
Scheidingstechnieken

TLC dunne laag chromatografie

LC vloeistofchromatografie

GC gaschromatografie

Detectietechnieken

UV ultraviolet

FL fluorescentie

FID vlamionisatie detectie 

MS massaspectrometrie

Tabel 1. Samenvatting van EU mycotoxinenlimieten (in mg/kg) in levensmiddelen, maart 2003.

Nederland volgt deze geharmoniseerde mycotoxinenregelgeving en kent momenteel geen andere limieten voor myco-

toxinen in levensmiddelen.

Product Toxine(n) Maximum 

gehalte(n)

Aardnoten, noten, gedroogde vruchten, en producten daarvan Aflatoxine B1/afla.B1+B2+G1+G2 2/4

Aardnoten, die worden gesorteerd Aflatoxine B1/afla.B1+B2+G1+G2 8/15

Noten en gedroogde vruchten, die worden gesorteerd Aflatoxine B1/afla.B1+B2+G1+G2 5/10

Granen en graanproducten Aflatoxine B1/afla.B1+B2+G1+G2 2/4

Granen, die worden gesorteerd Aflatoxine B1/afla.B1+B2+G1+G2 2/4

Verschillende specerijen Aflatoxine B1/afla.B1+B2+G1+G2 5/10

Melk Aflatoxine M11 0,05

Onbewerkte granen Ochratoxine A 5

Graanproducten Ochratoxine A 3

Gedroogde druiven Ochratoxine A 10

Tabel 2   Mycotoxinen referentiematerialen, ontwikkeld binnen het

‘Measurements and Testing Programme van de EC’ (voorheen BCR) (Sta-

tus november 2002)

Referentiemateriaal Beschikbaarheid (Her)ontwikkeling

Aflatoxine M1 in melkpoeder x (x)1

Aflatoxine M1 kalibratieoplossing x

Aflatoxinen in pindakaas  x (x)1

Aflatoxine B1 in pindameel x

Aflatoxine B1 in diervoer x

Ochratoxine A in tarwe x

DON in tarwe en maïs x

Zearalenon in maïs (x)2

Zearalenon kalibratieoplossing (x)2

DON kalibratieoplossing  X

(x)1 = Deze referentiematerialen worden momenteel opnieuw geproduceerd om de

verbruikte voorraden aan te vullen.

(x)2 = in 2003 beschikbaar. 


