
Zo’n 200 bezoekers uit 25 ver-
schillende landen bezochten
op 17 en 18 februari het

Second World Mycotoxin Forum,
georganiseerd door Bastiaanse Com-
munication. In de sfeervolle locatie
van Huis ter Duin in Noordwijk aan
Zee wisselde het gemêleerde gezel-
schap afkomstig van universiteiten,
onderzoeksinstituten, levensmidde-
len- en diervoederindustrie ervarin-
gen uit over de verschillende aspec-
ten van mycotoxinen. Het congres
trok meer bezoekers dan het vorige

World Mycotoxin Forum in 2001, een
teken van groeiende belangstelling
voor dit vakgebied. 

De sprekers waren voornamelijk
afkomstig van universiteiten en
onderzoeksinstituten. De industrie
speelde een minder prominente rol
bij de voordrachten, maar was wel
goed vertegenwoordigd onder de toe-
hoorders. 

Voedselvoorziening
Alle werelddelen passeerden de revue
op de eerste ochtend van het con-
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gres. De verschillen ten aanzien van
de problematiek van mycotoxinen ble-
ken groot. Zo vertelde dr. Deepak
Bhatnagar van het US Department of
Agriculture dat de Verenigde Staten
druk bezig zijn om de mechanismen
van de mycotoxinevorming te ontra-
felen via high tech-omics-technieken,
terwijl de Afrikaanse spreker dr. Gor-
don Shephard van het Medical
Research Centre in Zuid-Afrika, dui-
delijk maakte dat voor Afrika het heb-
ben van voldoende voedsel voor de
gehele bevolking prioriteit nummer
één is. “We kunnen ons pas druk
maken om voedselveiligheid als we
ons niet druk hoeven te maken over
sterven van de honger.” In Afrika
wordt de voedselvoorziening bedreigd
door droogte en conflicten tussen
bevolkingsgroepen. Mycotoxinen spe-
len een ondergeschikte rol voor de
volksgezondheid. De belangrijkste
problemen zijn verwondingen en
geweld, infectieziektes en de algeme-
ne voedingstoestand van de bevol-
king.

Ook dr. John Pitt van Food Science
Australia illustreerde de relativiteit
van de westerse problematiek: “In
Europa worden discussies gevoerd
over grenzen van 10 of 20 ìg aflatoxi-
ne per kg levensmiddel, terwijl in
Indonesië per jaar 20.000 mensen
sterven aan leverkanker door een
hoge consumptie van maïs en pinda’s
besmet met aflatoxine.”

Ketendenken
Shephard en Pitt vragen van westerse
industrieën medewerking om het
mycotoxinenprobleem aan het begin
van de keten aan te pakken: “Alleen
het afkeuren van partijen pinda’s die
niet voldoen aan de steeds strengere
aflatoxinenorm verbetert de product-
kwaliteit niet. Afgekeurde partijen
betekenen wel minder inkomsten in
ontwikkelingslanden. Het meest zijn
ontwikkelingslanden gebaat bij
inspanningen van het westen om de
teelt en de opslag te verbeteren.” Zo
leveren gewasrotatie, ziektebeheer-
sing, een vroeg tijdstip van oogsten,
een effectief droogproces en opslag
onder koele en droge omstandighe-
den een belangrijke bijdrage aan
beheersing van mycotoxinen. Om
deze maatregelen toe te kunnen pas-

Mycotoxinen zijn door schimmels geproduceerde gifstoffen. Ze vormen een bedreiging

voor de volksgezondheid. Steeds meer landen onderkennen dit probleem en maken

aparte wetgeving voor mycotoxinen. Voor een goede handhaving van deze regels is een

efficiënte organisatie van de controle noodzakelijk, naast goede monsternemings- en

analysemethoden. Om de problematiek van mycotoxinen daadwerkelijk aan te pakken, is

analyse van partijen echter onvoldoende. Alleen een ketengerichte aanpak van grondstof

tot eindproduct biedt hier een oplossing.

Annemarie Barbier-
Schenk
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Mycotoxinen staan 
wereldwijd op de kaart
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Vorming van

mycotoxinen kan

plaatsvinden in veel

verschillende producten,

zoals graan, maïs en

pinda’s. Het aanpassen

van het tijdstip van

oogsten, roulatie van

gewassen en opslag

onder koele en droge

omstandigheden kunnen

een bijdrage leveren aan

de beheersing van de

problematiek.



sen, moet meer kennis over myco-
toxinen beschikbaar komen voor gro-
te en kleine boeren. 

Europa
In Europa, zo liet dr. Angelo Visconti
van het Institute of Sciences of Food
Production in Italië weten, wordt op
dit moment veel aandacht besteed
aan deoxynivalenol (DON) en ochra-
toxine A (OTA), mycotoxinen die
vooral voorkomen in granen. In
tegenstelling tot aflatoxine, dat
alleen via import ons land bereikt,
kan vorming van DON en OTA wel
plaatsvinden onder gematigde klima-
tologische omstandigheden. Onder-
zoek richt zich enerzijds op studie
naar de mechanismen van vorming
van mycotoxinen, om zo preventieve
maatregelen te kunnen nemen, en
anderzijds op het ontwikkelen van
analysemethoden en referentiemate-
rialen. 

Keuzes in de landbouw blijken een
belangrijke rol te spelen. Zo is bij de
veredeling van graan de voorkeur uit-
gegaan naar korte stengels omdat
deze makkelijker te verwerken waren.
Bij deze beslissing was geen reke-
ning gehouden met schimmels uit de
bodem, die een kortere afstand hoef-
den af te leggen naar de graankor-
rels. Ook de trend om minder diep te
ploegen heeft tot gevolg dat schim-
mels meer aan de oppervlakte blijven
en volgende gewassen sneller
besmetten. 

Naast oplossingen in landbouwme-
thoden bieden genetisch gemodifi-
ceerde gewassen ook perspectief bij
het verminderen van mycotoxinen-
vorming. Behalve de technische
noodzaak om mogelijke vorming van
nieuwe schadelijke stoffen te onder-
zoeken, vormt acceptatie door de
consument een belangrijk aandachts-
punt bij deze aanpak. 

Detoxificatie van producten met een
te hoog aflatoxinegehalte is tech-
nisch gezien een oplossing, in de
praktijk valt er weinig te verwachten.
Voor de veevoederindustrie kan
detoxificatie middels adsorptie soe-
laas bieden, voor humane voeding
komt dit niet in aanmerking. 

Grenzen
Met betrekking tot importcontrole-
systemen gelden binnen de EU uni-
forme regels voor producten van
dierlijke afkomst, maar nog niet voor
plantaardige producten. Momenteel
wordt nog niet op uniforme wijze
omgegaan met de analytische mee-
tonzekerheid. De wettelijke limiet
voor aflatoxine B1 ligt bij 2 µg/kg,
maar in Nederland wordt pas actie
genomen bij een gehalte hoger dan
2,6 µg/kg. In andere landen kan de

actiegrens lager of hoger liggen. Dit
kan tot gevolg hebben dat pinda’s in
de haven van Rotterdam worden
afgekeurd vanwege een te hoog afla-
toxinegehalte, maar dat ze via een
haven in een ander EU land de Euro-
pese Unie binnenkomen. Door de
vrije handel binnen de EU kunnen ze
dan alsnog in Nederlandse winkel-
schappen belanden, zo maakte drs.
Hans Jeuring van de Algemene Direc-
tie van de Keuringsdienst van Waren
duidelijk. Op Europees niveau wordt
in 2004 uniforme regelgeving ver-
wacht, door het van kracht worden
van de “Feed and Food Control
Directive”. Als de handhaving gehar-
moniseerd is, wordt in alle EU lidsta-
ten identiek opgetreden.

Dat overleg wel degelijk tot resulta-
ten kan leiden, maakte dr. Thomas
Whitaker van het US Department of
Agriculture duidelijk. Hoewel ver-
schillen bestaan tussen de Ameri-
kaanse en de Europese aflatoxinewet-
geving, is overeenstemming bereikt
over het testen van producten in de
Verenigde Staten voor goedkeuring
volgens de Europese normen. Op
deze manier wordt voorkomen, dat
partijen duizenden kilometers afleg-
gen voordat ze mogelijk worden
afgekeurd in Europa. De rol van de
handel maakt ir. Jan-Willem van der
Kamp van de Association for Cereal
Science and Technology en van TNO
duidelijk in zijn samenvatting van het
dagdeel over levensmiddelen: “It’s all
about trade.”

Monsters
Bij mycotoxinen worden niet alleen
eisen gesteld aan de analysemethode,
ook de monstername is wettelijk
geregeld. Reden is dat mycotoxinen
vaak zeer inhomogeen verdeeld zijn
binnen grote partijen, bijvoorbeeld
door verschillende herkomst van
gedeelten van de partij of door ver-
schillen in opslag- of transportom-
standigheden. Dr. Thomas Schatzki
van het US Department of Agricultu-
re liet horen, dat ook de manier van
monstervoorbereiding invloed heeft
op het analyseresultaat. Zo levert
homogeniseren van granulaire pro-
ducten in een natte slurrie, zoals
gebruikelijk in de EU, hogere gehal-
ten aan aflatoxine op met een gerin-
gere spreiding dan droog malen,
zoals gebruikelijk in de Verenigde
Staten. 

Voor het uitvoeren van testen zijn
veel snelle methoden op de markt. Ze
maken gebruik van onder andere bio-
sensoren, infrarood en akoestische
technieken. Om zeker te weten of
snelle methoden een alternatief kun-
nen zijn voor de officiële methoden,
is het nodig om ze daarmee te verge-
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lijken aan de hand van de eigen pro-
ducten van het bedrijf. Het gebruik
van (gecertificeerde) referentiemate-
rialen, tegenwoordig beschikbaar
voor diverse mycotoxinen-matrix
combinaties, verdient aanbeveling.
Ze zijn verkrijgbaar via het ECJoint
Research Centre /Institute for Refe-
rence Materials and Measurements in
Geel, Belgie Goede testmethoden
zijn essentieel om normen goed te
kunnen handhaven, gaf ir. Hans van
Egmond van het RIVM aan. Hij liet
weten dat wetgevers niet altijd wach-
ten tot adequate, gevalideerde, analy-
semethoden beschikbaar zijn. 

Derde World Mycotoxin Forum
Het eerste World Mycotoxin Forum
bood een momentopname over
mycotoxinen in levensmiddelen. Op
dit congres was de blik ook op de
toekomst gericht en ging het niet
alleen om levensmiddelen, maar ook
om diervoeders. Relatief nieuwe
onderzoeksgebieden zijn synergisti-
sche effecten van mycotoxinen, wet-
geving gebaseerd op goede risico-
evaluatie, preventieve maatregelen op
het gebied van landbouw en een goe-
de organisatie in de gehele keten.
Over een paar jaar is er zekere vol-
doende stof voor een derde World
Mycotoxin Forum. ■

Mycotoxinen
Achtergrondinformatie over mycotoxinen is elders in dit nummer

te vinden. 

Wageningen Academic Publishers brengt een Engelstalig boek

uit met de complete artikelen van vrijwel alle lezingen op het

World Mycotoxin Forum. Het boek verschijnt in augustus en kan

worden besteld bij Wageningen Academic Publishers, 0317-

476514, sales@wageningenacademic.com.

Bezoekers uit 25 verschillende landen wisselden op het tweede

World Mycotoxin Forum ervaringen uit over nieuwe ontwikkelingen

op het gebied van mycotoxinen. Naast onderzoekers van

universiteiten en instituten woonden ook veel vertegenwoordigers

van de levensmiddelen- en diervoederindustrie het congres bij.
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