
vmt | 16 december 2005 | nr 2640

Voedselveiligheid

Mycotoxinen vormen ook in de toekomst een

gezondheidsprobleem, zo bleek op het derde

World Mycotoxin Forum. Goede wetgeving en

analysemethoden zijn op korte termijn effectief

in ontwikkelde landen. Wereldwijd succes op

lange termijn wordt verwacht van preventieve

maatregelen.

Internationaal en toch kleinschalig, dat
waren de succesfactoren van het derde
World Mycotoxin Forum in november.
220 Beleidsmakers, wetenschappers en
vertegenwoordigers van de industrie uit
35 landen discussieerden in het sfeervol-
le Hotel Huis ter Duin in Noordwijk over
problemen, preventie en analyse van my-
cotoxinen (zie kader). In de paneldiscus-
sie kregen gezondheidseffecten, econo-

mische gevolgen en regelgeving extra
aandacht.
In het Westen is de mycotoxinenproble-
matiek redelijk onder controle dankzij
scherpe regelgeving, strikte handhaving
en een oplettende industrie. In armere
delen van de wereld, zoals Afrika en Azië,
veroorzaken mycotoxinen naast chroni-
sche gezondheidseffecten ook acute pro-
blemen  door het voorkomen van ex-
treem hoge concentraties. Noten, maïs
en tarwe blijven belangrijke risicoproduc-
ten, aflatoxine en deoxynivalenol de
belangrijkste mycotoxinen.

Pistache en maïs
Dat mycotoxinen een probleem vormen,
blijkt uit het feit dat ze in 2004 in Europa
verantwoordelijk waren voor bijna 900
Rapid Alerts: waarschuwingen in het

systeem voor voed-
selveiligheidspro-
blemen binnen de
Europese Unie. Dit
is 6% van het tota-
le aantal. Hiervan
waren 844 meldin-

gen toe te schrijven aan aflatoxine. Be-
smet waren pistache- en andere noten,
vijgen en paprikapoeder, vooral afkom-
stig uit landen als Iran, China en Turkije.
Lang werd gedacht dat aflatoxine voor
Europa alleen een importprobleem
vormde. In Italië bleek in 2003 het
tegendeel. In Italiaanse melk werden
verhoogde concentraties aflatoxine M1
gevonden, een minder schadelijke vari-
ant die koeien vormen uit aflatoxine. De
oorzaak was maïs in veevoer, waarin
gedurende de extreem warme zomer
aflatoxine was gevormd door droog-
testress in de maïsplanten. In 2003 was
het nodig om melk te vernietigen, in
2004 en 2005 waren de problemen min-
der ernstig door ander weer en alertheid
onder de boeren.

In Europese gewassen zijn deoxynivale-
nol, zearalenon en fumonisine, geprodu-
ceerd door de schimmelfamilie Fusari-
um, en ochratoxine, gevormd door Peni-
cillium, de meest voorkomende myco-
toxinen. Uit onderzoek van SCOOP
(Scientific Cooperation on Problems
Relating to Food, bepaalt de belasting
van EU-bewoners aan ongewenste stof-
fen), blijkt dat voor beide toxinen de
besmettingsroute via tarwe en andere
granen het belangrijkst is.

Afrika
Terwijl in Europa de richtlijnen, controles
en analyses van mycotoxinen worden
aangescherpt, verslechtert de situatie in
ontwikkelingslanden. Door blootstelling
aan aflatoxine komt in Afrika leverkanker
veelvuldig voor. Bovendien treden er acu-
te vergiftigingen op. In Kenia zijn in 2004
ruim 100 doden gevallen door consump-
tie van maïs, waarin gehalten van 8.000
ng/g werden aangetroffen. In Europa
worden producten met een gehalte van
meer dan 2 ng/g al afgekeurd voor men-

Mycotoxinen blijve

De schimmel Fusarium produceert mycotoxinen in tarwe en andere
granen.

De Nederlandse inbreng in de normen
verloopt via de NEN-normcommissie

Landbouw en levensmiddelen

Mycotoxinen zijn door schimmels ge-
produceerde gifstoffen die op plant-
aardige levensmiddelen als maïs, no-
ten, zuidvruchten en tarwe kunnen
voorkomen. Vorming van mycotoxinen
kan optreden tijdens groei van de
plant of tijdens opslag, vaak onder
warme en vochtige omstandigheden.
Gezondheidseffecten zijn meestal pas
na langdurige inname van besmet
voedsel merkbaar, alleen bij consump-
tie van extreem hoge hoeveelheden

bestaan acute risico’s. Het bekendste
mycotoxine is aflatoxine, geprodu-
ceerd door de schimmels Aspergillus
flavus en A. parasiticus. Het kan bij
langdurige inname leverkanker ver-
oorzaken, bij extreem hoge concentra-
ties treden acuut neurotoxische effec-
ten op. In Nederland/Europa gelden
voor aflatoxine, DON, ochratoxine A
en patuline wettelijke richtlijnen.
Sinds april 2004 gelden voor baby- en
peutervoeding strengere normen.
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selijke consumptie. Oorzaken van deze
problemen zijn het overschakelen van
teelt van inheemse granen naar maïs,
slechte opslagomstandigheden, gebrek
aan ander voedsel en gebrek aan kennis
en laboratoria.

Inspraak bij wetgeving
Wereldwijd hebben al meer dan 100 lan-
den wetgeving op het gebied van myco-
toxinen, zo blijkt uit een inventarisatie die
het RIVM uitvoerde in opdracht van de
FAO. De normen in de EU zijn de streng-
ste ter wereld. Sinds 2004 gelden aparte
normen voor aflatoxine en ochratoxine in
baby- en kindervoeding, voor andere
mycotoxinen zijn ze op komst en voor
veevoeder liggen voorstellen in Brussel.
Soms wordt wetgeving uitgesteld omdat
geschikte analysemethoden ontbreken en
handhaving nog niet mogelijk is.
De CEN, de Europese normalisatiecom-
missie, heeft onlangs van de Europese
Commissie het mandaat gekregen voor
de standaardisatie van 11 nieuwe analyse-
methoden voor mycotoxinen. Daarbij
worden laboratoria uit heel Europa be-
trokken, uit Nederland zijn dat de VWA,
TNO en het RIVM. De Nederlandse in-
breng in de normen verloopt via de NEN-
normcommissie Landbouw en levens-
middelen, waaraan belangstellenden
kunnen deelnemen (zie kader). Via deze
weg kan de industrie invloed uitoefenen
op normen en methoden.

Economische schade
Een discussie over de wenselijkheid van
wereldwijde harmonisatie van normen
vindt plaats. Zo is bijvoorbeeld de ge-
middelde dagconsumptie van maïs in
Zuid-Afrikaanse plattelandsgebieden cir-
ca 300 g, terwijl die in Europa minder
dan 10 g bedraagt. Bij dezelfde limiet
voor, bijvoorbeeld, fumonisine sta je dan
een verschillende blootstelling toe. De
andere optie, verschillende limieten,
maakt handhaving voor de handel moei-
lijk.
Strengere wetgeving in Europa heeft ook
economische gevolgen. Een kleine ge-
zondheidswinst in het rijke Westen kan
indirect grote gezondheidsverliezen in
arme landen tot gevolg hebben, was de
verwachting. Uit onderzoek van de We-
reldbank blijkt dat de economische scha-
de minder groot is dan voorspeld. Wetge-
ving in de EU zet exporterende landen
vaak aan tot actie en de genomen hygië-
nemaatregelen komen ook de eigen be-
volking ten goede. Tegen welke prijs is
moeilijk te schatten.

Preventie
Mycotoxinen zijn niet uit te bannen, maar
de schade kan wel worden beperkt. Deze
gedachtegang leidt tot verschillende ini-
tiatieven voor preventie. Genetische mo-
dificatie van gewassen is mogelijk, maar
op dit moment nog niet economisch
haalbaar. Het inbouwen van resistentie

leidt tot opbrengstreductie, aldus een
woordvoerder van Monsanto. In Canada
is een computerprogramma ontwikkeld
dat op basis van de lokale weersverwach-
ting boeren adviseert over oogstmomen-
ten en fungicidenbehandeling. In Neder-
land werkt de VWA samen met FAO en
RIVM aan een voorspellend computermo-
del voor mycotoxinerisico’s, gebaseerd
op onder andere klimaat, gezondheids-
status van de bevolking en landbouw-
praktijken. In de Verenigde Staten zijn
met succes proeven uitgevoerd met com-
petetieve uitsluiting. Daarbij worden a-
toxicogene schimmels toegevoegd aan
de bodem, zodat de mycotoxinevormers
minder kans hebben.
Zijn mycotoxinen eenmaal gevormd, dan
zijn maatregelen nodig die de schade
beperken. De toevoeging van bindmidde-
len aan veevoer zorgt voor adsorptie van
mycotoxinen zodat ze niet biobeschik-
baar zijn, blijkt uit praktijkproeven in de

VS. Vooral kleideeltjes voor de adsorptie
van aflatoxine lijken veelbelovend. Dit
onderzoek wordt uitgebreid naar men-
sen, een belangrijke stap in het voorko-
men van aflatoxicose in Afrika. Ander
onderzoek richt zich op microbiële af-
braak van mycotoxinen in het maag-
darmkanaal van vee.

Informatie
www.vwa.nl
www.rivm.nl
www.tno.nl/food
www.fao.org\es\esn\index_en.stm
www2.nen.nl
www.mycotox-society.org
www.mycotoxins.org
Volgend World Mycotoxin Forum: 6 en 7 novem-
ber 2006 in Cincinnati (OH), USA, www.basti-
aanse-communication.com.

jven een bron van zorg
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In de paneldiscussie kregen gezondheidseffecten, economische gevolgen en regelgeving
extra aandacht. Van links naar rechts: F. Verstraete (Europese Commissie), F. Wu (University
of Pittsburg, USA), H. van Egmond (RIVM), J.W. van der Kamp (International Association for
Cereal Science and Technology, Oostenrijk), D. Bhatnagar (US Department of Agriculture),
Chris Wild (University of Leeds), Denis Ketabi (CAP Industries, Frankrijk).
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