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Voedselveiligheid

Voedselveiligheid kent een objectieve, wetenschappelij-

ke benadering, maar niet minder belangrijk is de sub-

jectieve (consumenten)perceptie. Tijdens de tweejaar-

lijkse Euro Food Chem XII conferentie verbreedden de

meer dan driehonderd deelnemers hun blikveld door

zich niet alleen te laten informeren over nieuwe analyti-

sche methoden die de veiligheid moeten garanderen,

maar zich ook te buigen over risicocommunciatie. De

wetenschap moet de communicatiekloof dichten. 

Overbrug de kloof tussen wetenschap en perceptie

Risicocommunicatie vo
miscommunicati

Onderzoek toont aan dat vaak een
foutieve beoordeling van de relatieve
risico’s rond voedselveiligheid plaats-
vindt door consumenten. In sommige
gevallen is er zelfs nauwelijks ver-
band tussen de werkelijke, weten-
schappelijk bewezen risico’s en de
risicoperceptie. Zo wordt het gezond-
heidsrisico van roken onderschat en
het risico van bacteriën en contami-
nanten of residuen in voedsel over-
schat. Een perceptiefilter, dat fun-
geert als een spiegel tussen weten-
schappelijke realiteit en menselijke,
subjectieve perceptie veroorzaakt
deze foutieve beoordeling. Diverse
factoren beïnvloeden de perceptiefil-
ter. Communicatie, situationele en
individuele factoren zijn daarbij door-
slaggevend. Uiteindelijk bepaalt de
menselijke, subjectieve perceptie van
feiten de houding en voorkeuren
waarop aankoop- en consumptiebe-
slissingen worden genomen. 

Perceptiefilter

Illustratie: René Janssen

De kloof die bestaat tussen wetenschap en perceptie rond voedselveiligheid gevisu-
aliseerd.

Perceptiefilter
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Dat de organisatie het aandurfde om
deze conferentie voor chemici (eind sep-
tember te Brugge) te laten beginnen met
een sessie waarin zowel het vaststellen
van risico’s als de communicatie hierover
aan de orde kwam, maakt duidelijk dat
de chemie de zorg voor veilig voedsel
voor een deel uit handen moet geven.
Was het traditioneel de taak van de che-
micus (samen met de microbioloog en
toxicoloog), vandaag de dag moet het
denken vanuit de gammawetenschappen
te hulp worden geroepen. Tevens wordt
een dringend beroep gedaan op de
gedragswetenschappen om de wegen
aan te geven die moeten worden bewan-
deld in tijden van crises. 

Perceptie verklaard
De plenaire lezing waarmee Wim Verbeke
(Universiteit Gent) deze sessie opende,
bleek in dit opzicht een voltreffer. Verbe-
ke wees erop dat wanneer de angst bij
consumenten in de ogen van deskundi-
gen onevenredig groot is, niet de objec-
tieve veiligheid van belang is voor de
voedselkwaliteit maar de perceptie van

de voedselveiligheid de kritische factor
is. “Het verwijt van wetenschappers aan
het adres van consumenten dat ze ver-
keerde inschattingen en foutieve beoor-
delingen maken, is naar mijn mening een
volledige misvatting.”
Verbeke noemde drie factoren die helpen
te begrijpen waarom de ene gebeurtenis
slechts een incident blijft en het ander
voorval uitmondt in een crisis: angstfac-
toren, paniekelementen en media-‘trig-
gers’. In de tabel zijn de verschillende
aspecten van de drie factoren voor
bekende affaires/risico’s uitgewerkt.
Angstfactoren hebben betrekking op de
individuele perceptie van een risico.
Paniekelementen refereren aan het risico
zelf. In hoeverre de media geboeid raken
(media-‘trigger’) is cruciaal voor het ver-
loop van de crisis. “Omdat geen van deze

factoren aan de orde zijn bij risico’s als
roken, autorijden of vetrijke voedingspa-
tronen, monden deze niet uit in een cri-
sis”, zo verklaarde spreker eenvoudig. 

Communicatiestrategie
Om de kloof tussen wetenschap en per-
ceptie te overbruggen moeten consu-
menten volgens Verbeke allereerst ken-
nis krijgen van productiemethoden en
processen, zodat ze zich bewust worden
van de specifieke eigenschappen van
natuurlijke producten. Vooral voor de
onderzoekers ligt er de tweede uitdaging:
probeer de redenering en logica van con-
sumenten te begrijpen. Hierin ligt name-
lijk de basis voor wat genoemd wordt de
verkeerde perceptie van consumenten
van wetenschappelijk bewijs. Bovendien
is het belangrijk te beseffen dat consu-
menten een heterogene groep van indivi-
duen vormen. Segmentatie en doel-
groepcommunicatie zijn dan ook erg
belangrijk.”
Op basis van ervaring met crises in België
noemde Verbeke als sleutelelementen
voor risicocommunicatie: achtergrondin-
formatie, details over het incident, actie
ondernemen, sympathie en de consu-
ment opnieuw de veiligheid (her)bevesti-
gen. “Deze eerste zaken moeten snel
gebeuren en mogen geen dagen vragen.
Het vertrouwen van de consument her-
winnen duurt langer, want dit kan alleen
op basis van wetenschappelijk bewijs.
Pas ook daarbij op, want dit kan leiden
tot een nieuwe ronde van foutieve per-
ceptie. Dan echter begrijpt de weten-
schapper zowel het probleem als de reac-

oorkomt
ie

Tabel   Wordt een voorval wel of niet een crisis? De factoren die dat
bepalen nader toegelicht. Een hoge score maakt het uitmonden in
een crisis waarschijnlijker.
Omstandigheden BSE Dioxine Coca-Cola vetrijk 

voedingspatroon

Angstfactoren
Niet vrijwillig +
Onvermijdelijk ++ +
Tegenstrijdige berichtgeving + ++
Moeilijk te begrijpen +++ +++
Paniekelementen
Algemeen +
Nieuw +++ +
Geloofwaardig + + ++ +
Onwaarschijnlijk ++ ++ ++
Media-‘triggers’
Beschuldigd/verdacht + ++
Persoonlijkheden ++ ++
Misdaad +
Visuele ‘impact’ +++ +

1. accepteer en betrek het
publiek als een deelgenoot

2. plan voorzichtig en evalueer 
de inspanningen

3. luister naar de specifieke
bezorgdheden van het publiek

4. wees eerlijk en open
5. werk met andere betrouwbare

bronnen
6. kom tegemoet aan de wensen

van de media
7. praat duidelijk en met 

toewijding

Zeven basisregels voor
risicocommunicatie:
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tie van de consument en uiteindelijk
helpt deze kennis om tot een adequate
communicatiestrategie voor veilig voed-
sel te komen.”

Voortouw
Volgens R. Battaglia (Migros, Zwitser-
land) voert het ontstaan van de commu-
nicatiekloof tussen de wetenschap en de
media c.q. de consument terug naar het
einde van de 19e eeuw. Toen ontstonden
de alfa- en beta-wetenschappen als
afzonderlijke stromingen. “Deze twee
culturen denken en praten anders, geen
wonder dat ze problemen hebben om
elkaar te begrijpen. Ze moeten leren te
communiceren en het siert de (beta-)
onderzoekers om daar het voortouw in te
nemen.”
Battaglia omschreef de risico-communi-
catie tijdens de BSE-affaire als ‘that was
too much’. De consument werd over-
voerd. De risicocommunicatie rond acryl-
amide ‘went from bad to worse’. “Er
heerst nu communciatiechaos en het zal
een enorme inspanning vragen om het
vertrouwen van consumenten te herwin-
nen in wat wetenschappers over acryla-
mide vertellen.”

Rol analyse
Vanzelfsprekend kwam op deze (chemi-
sche) conferentie ook de plaats van ana-
lyse en het belang van betrouwbare ana-
lyseresultaten in de moderne risicobe-
heersing voor het voetlicht. Validatie en
het EG-besluit no. 2002/657/EC dat
betrekking heeft op kwaliteitscriteria
voor analytische procedures, kwamen
meermalen aan de orde.
Ook lag het voor de hand om in de sessie

over nieuwe chemische en fysische
methoden voor de levensmiddelenmicro-
biologie het vaststellen van risico’s voor
de voedselconsumptie te behandelen.
Pathogene micro-organismen zijn
immers de oorzaak van veel kwaad. Tech-
nieken die gebruik maken van genprobes
en PCR- (polymerase chain reaction)-
methodieken maken opgang, naast de al
weer vele jaren in gebruik zijnde immu-
nologische methoden. Via ‘predictive
microbiology’ worden modellen ontwik-
keld om de uitgroei van micro-organis-
men te voorspellen en zijn vooraf uitspra-
ken te doen over de houdbaarheidster-
mijn van producten, zo vertelde Frank
Devlieghere van de Universiteit Gent.
De rol van virussen bij voedselinfecties
begint minder ongrijpbaar te worden.
Bepalingsmethoden zoals reverse trans-
cription polymerase chain reaction (RT-
PCR) kunnen virusgenomen aantonen en
dus in principe de aanwezigheid van
virussen vaststellen. Meyer (Nestlé, Zwit-
serland) besprak dit voor norovirussen en
rotavirussen in een onderzoek van mine-
raalwater. Er werden overigens geen aan-
wijzigingen verkregen dat deze virussen
hierin aanwezig waren. 

Ggo-dectectie
Ruim aandacht was er op de conferentie
voor het aantonen van genetisch gemodi-
ficeerde producten. Duidelijk werd dat de
PCR-technieken op dit terrein een leiden-
de rol hebben. Eiwitten uit Ggo’s zijn
goed te onderscheiden met behulp van
tweedimensionale electroforese of door

DNA-analyse met behulp van nucleïnezu-
ren waarvan de suikerfosfaatstreng is ver-
vangen door een pseudopeptideketen.
Deze DNA-techniek wordt op biomedisch
terrein al geruime tijd gebruikt. Er zijn
zeer efficiënte probes te maken waarmee
gevoelige detectie mogelijk is. 

Ongewenste reactieproducten
Oxidatie van cholesterol door blootstel-
ling van voedingsmiddelen aan warmte,
licht en UV kwam ook ter sprake. De
oxysterolen die daarbij mogelijk worden

gevormd, zijn volgens velen te beschou-
wen als gezondheidsbedreigend. Het
conserveermiddel nitriet kan de vorming
van oxysterolen verhinderen, zo bleek uit
een poster. 
Er waren twee posters over chloorpro-
paandiol, een ongewenste contaminant
die tijdens verhitting ontstaat aan het
oppervlak van producten die vet en zout
bevatten. In het algemeen waren veel
posters gewijd aan sensoren. De Russen
werken aan een ‘chemische tong’ (c.q.
neus), een term die ook in een Italiaanse
poster opdook. 

Ad Ruiter*
*Prof. dr. A. Ruiter is correspondent van VMT. Nadere

inlichtingen over de Euro Food Chem XII conferentie zijn

verkrijgbaar via a.ruiter@hetnet.nl. 

De Proceedings van de Euro Food
Chem XII conferentie omvatten het
grootste deel van de ruim 150 poster-
presentaties en 35 mondelinge inlei-
dingen, verdeeld over de zes sessies:
1. Risk assessment, risk management
and risk communication;
2. Novel chemical and physical
methods in food microbiology;
3. Food additives, gmo’s and process-

related substances;
4. Contaminants and residues;
5. Naturally occurring toxicants
(vooral mycotoxinen);
6. Miscellaneous.
De proceedings zijn te bestellen bij
het congressecretariaat: rudy.sen-
ten@antwerpen.be. Prijs: ¤ 175 (ook
leverbaar op CD-Rom voor ¤ 50). 

Meer informatie

In sessie vier passeerden alle
groepen van contaminanten en
residuen de revue, met verhou-
dingsgewijs veel aandacht voor
residuen van dierbehandelings-
middelen, zoals groeibevorde-
raars. Aan dit onderwerp was ook
de Czedik-Eysenberg-lezing
gewijd, ingesteld ter nagedachte-
nis van de in 2001 overleden
oprichter van de Euro Food
Chem-conferenties. De EuroResi-
due V-conferentie, die van 10-12
mei 2004 in Noordwijkerhout
plaatsvindt, zal geheel gewijd zijn
aan de residuproblematiek.

Residuproblematiek

Sessievoorzitter dr. Katja de Wasch en
rechts voorzitter van het Wetenschappelijk

Comité dr. Trygve Eklund.

De risicocommunicatie 
rond acrylamide ‘went from

bad to worse’


