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‘Bundeling labs nu 
doorzetten’

Werkzaamheden Rikilt 
75 procent van de activiteiten verricht  
Rikilt voor de Nederlandse overheid.  
Van de overige 25 procent betreft het  
15 procent internationale samenwerking  
en 10 procent opdrachten. Of dat percen-
tage de komende jaren nog verder stijgt,  
is de vraag. Op de Europese onderzoeks-
agenda Horizon 2020 staan slechts twee 
onderwerpen over voedselveiligheid. Het 
instituut richt zich daarom steeds meer op  
onderzoeksopdrachten buiten Europa. De 
afgelopen 10 jaar heeft het voor ruim 25 
landen allerlei trainingen verzorgd. Zo helpt 
Rikilt in Chili bij het opzetten van referentie-
laboratoria. 
Behalve dat onderzoek bijdraagt aan de  
financiering van het instituut, bouwt Rikilt 
aan een internationaal netwerk. “Hoe beter 
de contacten, hoe beter informatie is uit te 
wisselen, zeker als je met een crisis te 
 maken krijgt”, aldus Robert van Gorcom. 

Rikilt Wageningen UR bestond in oktober al 40 jaar. Op  
de eerste 25 heeft toenmalig directeur Kees de Gooijer  
uitgebreid teruggekeken in VMT 12 van 2001. Wat er  
daarna bij het onderzoeksinstituut voor voedselveiligheid  
is gebeurd, belicht de huidige directeur Robert van Gorcom. 
Ook blikt hij vooruit: “Bundel de labs van de Nederlandse  
Voedsel- en Warenautoriteit en Rikilt en breng ze onder 
in een wetenschappelijke omgeving”. 

Directeur Robert van Gorcom over 40 jaar Rikilt 

plementair geworden. Daardoor zijn we 
 beter gaan samenwerken. Het afstemmen  
verloopt soepeler en de kwaliteit van het 
onderzoek is verbeterd. Bij de risicobeoor-
deling bijvoorbeeld ligt, met uitzondering 
van de ggo’s, de primaire verantwoordelijk-
heid bij het RIVM. Rikilt levert daarvoor 
veel data aan en gee� terugkoppeling op  
de bevindingen van het RIVM. Daarmee is 

“Een van de belangrijkste ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren is de bundeling van 
het systeem voor voedselveiligheidstoe -
zicht in de NVWA. Voor die tijd vielen de 
Keuringsdienst van Waren en het RIVM 
onder VWS, en de Rijksdienst voor de  
Keuring van Vee en Vlees, Algemene  
Inspectiedienst, Plantenziektenkundige 
Dienst en Rikilt onder Landbouw, inmid-
dels Eco nomische Zaken. De NVWA hee� 
reorganisatie na reorganisatie meegemaakt. 
Nog steeds overigens, nu de organisatie  
anders wordt ingedeeld. 
Alle zes NVWA-labs zijn geconcentreerd 
sinds 2012 in één lab dat in hetzelfde ge-
bouw huist als Rikilt. Beide organisaties 
 ondersteunen de NVWA en hebben over-
lappende werkterreinen. Dat geldt alleen 
voor het (bio)chemisch onderzoek; het  
labonderzoek van Rikilt en RIVM is in  
2010 ontdubbeld en herverdeeld. Al het  
microbiologische onderzoek is in 2010  
verplaatst naar het RIVM en al het (bio)
chemische onderzoek is ondergebracht bij 
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Rikilt. Van het Rikilt en NVWA-lab, met 
respectievelijk circa 200 en 130 medewer-
kers, zou je één heel nieuw kennisinstituut 
of laboratorium moeten maken, met de 
NVWA als  belangrijkste opdrachtgever.  
De Gooijer zei dat al in het interview in 
2001. Destijds was dat politiek niet haal-
baar, maar feitelijk is dit nu niet langer te 
vermijden. De nieuwe laborganisatie moet 
beslist in een kennis intensieve omgeving 
opereren en dat ona�ankelijk kunnen 
doen. Dat zou binnen Wageningen UR 
kunnen zijn, waarvan het Rikilt al deel uit-
maakt. Het wetenschappelijke onderzoek 
van het Rikilt behoudt daarmee voldoende 
kritische massa waardoor dit nieuwe lab in 
het internationale onderzoek een belang-
rijke rol kan blijven spelen. Iedereen die 
 logisch redeneert, snapt dat een dergelijke 
bundeling er moet komen.

Scheiding labonderzoek
Met de herverdeling van de labtaken is het 
onderzoek van Rikilt en RIVM meer com-

032-034_VMT16_HA_Rikilt.indd   32 10-12-15   11:21



033

Robert van Gorcom: “Als 

overheid en bedrijfsleven 

meetresultaten uitwisselen, 

kun je een early-warning- 

systeem creëren”.

niet alleen een controle binnen de organi-
saties gecreëerd maar ook tussen RIVM en 
Rikilt. Nanomaterialen zijn een voorbeeld 
van een onderzoeksterrein waarop beide 
instituten goed samenwerken. Wij ontwik-
kelen meetmethodes en doen veel onder-
zoek naar waar nu precies de gevaren kun-
nen optreden (hazard characterization, 
red). Inmiddels weten we dat deze deeltjes 
worden opgenomen in de vorm zoals die  
in het voedingsmiddel aanwezig zijn of  
in andere consumentenproducten, denk  
aan titaniumoxide in zonnebrandcrèmes. 
We onderzoeken nu in welke hoeveelheden 
deze deeltjes in menselijke cellen aanwezig 
zijn – dat kan alleen bij overleden mensen 
– en welke e�ecten deze deeltjes hebben  
op celniveau. Voor de beoordeling van die  
e�ecten ligt de eindverantwoordelijkheid bij 
het RIVM.

Grootste referentielab 
In Europa zijn 34 referentietaken gede�ni-
eerd. Daaronder vallen alle chemische ver-
ontreinigingen en natuurlijke toxines, maar 
bijvoorbeeld ook antibiotica en voedsel-
pathogenen. Voor enkele ‘nieuwere’ onder-
werpen, zoals allergenen en plantentoxinen, 
zijn geen referentietaken gede�nieerd. Die 
gaan er zeker komen.
In 2008 hee� Rikilt bij de verdeling van  
de taken tussen RIVM, Rikilt en NVWA  
19 referentietaken gekregen. Sindsdien is  
er één nieuwe taak bijgekomen, een heel 

bijzondere: het testen van alternatieven 
voor dierproeven. De NVWA, next door, 
beheert ook vier taken, waarbij wij hen zo 
nodig ondersteunen. 
Voor hormonale sto�en, kalmeringsmidde-
len en mycotoxinen in dierlijke producten 
is Rikilt zelfs het Europese referentielab. 
Daarmee en door deelname in veel EU- en 

EFSA-projecten behoort het instituut tot de 
absolute top van het onderzoek. Een tweede 
Europese referentietaak, die voor Salmonel-
la, beheert het RIVM. Voor Nederland een 
prima positie.
Belangrijke taken van referentielabs zijn:  
ervoor zorgen dat bepalingsmethoden  
worden geharmoniseerd, de ontwikkeling 
van nieuwe testmethoden stimuleren, maar 
bijvoorbeeld ook databases met meetresul-
taten gebruiken voor opsporingsonderzoek. 
Dat laatste doen we bij dioxines al bijna 25 
jaar. Als we nu bijvoorbeeld een bepaald  
patroon in een uitslag zien, dan kun we 
haast met zekerheid zeggen dat bijvoor-
beeld verontreinigde klei de dioxinebron is. 

Bundeling referentietaken
Voor elk van de 34 referentietaken bestaat 
een netwerk van 28 nationale referentielabs  

‘We zijn nu complementair 
en werken beter samen’

en het Europese referentielab. Vanuit de be-
lastingbetaler gezien is ook hier een verdere 
bundeling mogelijk door voor meerdere 
landen te gaan werken. Ieder hee� natuur-
lijk zijn belangen, ook wij als Rikilt. Daar-
om zouden we hiermee kleinschalig moeten 
experimenteren. Waarom zouden we niet 
eens binnen de Benelux kijken naar een 

bundeling en herverde-
ling van taken. We heb-
ben dit de Belgen wel 
eens voor gesteld, maar 
dat is toch vooral een 
politieke afweging. Toch 

verwacht ik dat die krachtenbundeling er 
gaat komen. Vergeet ook niet dat enkele 
 referentietaken van Rikilt door slechts één 
specialist wordt ingevuld. Ook dergelijke 
zaken zou je bij een herverdeling kunnen 
laten meewegen.
Microscopie is bij ons een smal expertise-
gebied, maar erg belangrijk omdat dit een 
goede ingang is voor het bepalen van welke 
onderzoeksmethode je gaat inzetten. In  
tegenstelling tot DNA-methoden krijg  je 
vaak een completer beeld – denk aan deel-
tjesvorm, -grootte en percentage. Of de  
aanwezigheid van glas, plastic, ongedierte 
of plantenzaden. Dat is bijvoorbeeld bij het 
bepalen van dier- en beendermeel belang-
rijk, maar ook bij kruiden. Door eerst met 
een microscoop de soort te bepalen, zijn de 
risico’s beter in te schatten en kan het ver-
dere onderzoek daarop worden afge-
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Rikilt Wageningen UR werkt aan draagbare spectroscopische applicaties waarmee de authenticiteit van voedselproducten 

in een oogopslag kan worden bepaald, zonder dat de verpakking moet worden geopend en het product wordt beschadigd. 
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stemd. Als het microscopisch onderzoek 
van twee landen wordt gebundeld,  is het 
voor hen gemakkelijker om een of meer 
goede specialisten in de lucht te houden. 

Massaspectrometrie
Een techniek als massaspectrometrie is  
vij�ien jaar geleden al goed ingevoerd, 
maar sindsdien zijn er enorm veel moge-
lijkheden en toepassingen bijgekomen.  
Vij�ien jaar geleden deden we speci�eke 
gewichtsbepaling: we zochten naar indivi-
duele sto�en, terwijl we nu het hele spec-
trum bepalen. We kijken dus veel breder,  
en zien behalve dat wat we zochten moge-
lijk nog andere pieken.
Dankzij de opgebouwde databases met  
chemische vingerprints en geavanceerde 
statistische methodieken kunnen mini- 
male verschillen in spectra worden her-
kend. Daardoor kunnen we onderscheid 
maken tussen biologische en gewone melk, 
melk van koeien met en zonder weidegang 
en het legaal en illegaal gebruik van antibio- 
tica bij pluimvee. 

Early-warningsysteem
We willen nu onderzoeken of we op natio-
naal niveau data van massaspectrometers 
– ook die uit bedrijfslaboratoria – kunnen 
verzamelen en onderzoeken. We zouden 
dan per product de spectra in tijd kunnen 
volgen en zo verschuivingen van pieken in 
spectra kunnen ontdekken. Dan ontstaat  
er een soort early-warningsysteem voor  
op komende sto�en; sto�en die we nu niet 
of vaak bij toeval opmerken of zelfs pas  
nadat mensen ziek zijn geworden. Dat is 
nu nog science �ction, maar hopelijk snel 
mogelijk. 
Belangrijk daarbij is dat we de anonimi - 
teit van bedrijven kunnen garan deren en 
dat hun resultaten niet tegen hen worden 
ge bruikt. Denk aan boetes of rechtsvervol-
ging. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij  
zoveel mogelijk preventie.

Nieuwe risico’s
De afgelopen jaren hebben we veel onder-
zoek gedaan naar plantaardige toxines. 
Planten produceren de meest gi�ige sto�en 

ter wereld. Met het toenemende gebruik 
van kruiden zoals basilicum, kaneel en 
 sterrenmix nemen ook de risico’s voor de 
gezondheid toe, bijvoorbeeld bij onbedoel-
de verwisseling van soorten. Dat gebruik 
wordt nog eens versterkt door de noodzaak 
tot zoutreductie. 
Ook moeten we er steeds vaker voor waken 
dat er bij de oogst van gewassen zeer gi�ige 
planten worden meegenomen. Uit vinger-
hoedskruid wordt een hartmedicijn gewon-
nen, maar het is bij hogere doseringen  
uiterst gi�ig. Over al deze zaken hebben  
we veel kennis opgebouwd.”

• HANS DAMMAN EN WILLEM-PAUL 
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Alternatieven onderzoeken 
voor dierproeven
Rikilt verricht veel onderzoek naar alter-
natieven voor dierproeven. Voor het aan-
tonen van chemische stoffen die door  
algen worden geproduceerd en zich  
soms opstapelen in mossels, zijn chemi-
sche testen ontwikkeld. Jaarlijks worden 
hierdoor in de EU 300.000 muizen en  
ratten minder ingezet. 
Het voordeel van dierproeven was dat toxi-
sche stoffen – ook al waren ze niet bekend 
– altijd tot merkbare effecten leiden bij de 
dieren. Daarom ontwikkelt het Rikilt nu  
vitro-assays – cellen – voor de verschillen-
de soorten marine toxines, zoals gifsoorten 
die diarree, geheugenverlies of een hartstil-
stand veroorzaken. Voor al die klassen zijn 
veelal door aio’s bio-assays ontwikkeld. 
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