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Andere invalshoek voor beoordeling van NIAS

Risicobeoordeling  
voedselcontactmaterialen

verbindingen te detecteren zijn:
•  Headspace of Solid-Phase Micro  

Extractie GC-FID/MS voor vluchtige  
verbindingen;

•  GC-FID/MS voor semi-vluchtige  
verbindingen;

•  LC-UV/ELSD/MS voor niet-vluchtige  
verbindingen.

De analyses resulteren in chromatogrammen 
waarin met behulp van interne standaarden 
wordt vastgesteld welke stoffen de regulatoir 
vastgestelde drempelwaarde overschrijden, 
zoals schematisch weergegeven in het linker-
deel van figuur 1. De drempelwaarde 
bedraagt voor de FoP-screening doorgaans 
10 µg/kg voedsel. Van de gevonden stoffen 
onder deze drempelwaarde wordt aangeno-
men dat zij niet leiden tot relevante gezond-
heidsrisico’s; mits deze stoffen geen mutage-
ne, carcinogene of reprotoxische potentie 
hebben en deze stoffen door de wetgever niet 
zijn uitgesloten voor gebruik in voedselcon-
tactmaterialen. Alle NIAS die boven de 
drempelwaarde uitkomen, moeten worden 
geïdentificeerd en beoordeeld op hun toxico-
logische veiligheid. Soms is er voldoende 
toxicologische informatie aanwezig in de lite-

Grond- en hulpstoffen van verpakkingsmate-
rialen of gebruiksartikelen die in contact 
komen met voedsel, kunnen naar het voedsel 
migreren. Dat geldt ook voor eventuele 
onzuiverheden die deze grond- en hulpstof-
fen bevatten en voor eventuele reactie- en 
ontledingsproducten die tijdens de fabricage 
van voedselcontactmaterialen worden 
gevormd. Een beoordeling van de veiligheid 
van deze NIAS (‘non-intentionally added 
substances’) in het geval ze kunnen migreren 
vanuit het voedselcontactmateriaal naar het 
voedsel, is noodzakelijk om te beoordelen of 
er geen gevaar is voor de gezondheid van de 
consument. Door de toenemende complexi-
teit van de samenstelling van voedselcontact-
materialen en de steeds strenger wordende 
regelgeving, is een traditionele veiligheidsbe-
oordeling niet altijd haalbaar. Daarom is een 
meer pragmatische aanpak noodzakelijk die 
bovendien mogelijk proefdierstudies overbo-
dig maakt.

Traditionele veiligheidsbeoordeling
De traditionele veiligheidsbeoordeling van 
een voedselcontactmateriaal bestaat uit een 
compliance check op basis van de volledige 

samenstelling van het voedselcontactmateri-
aal, een administratieve controle van de 
samenstelling aan de hand van relevante 
regelgeving en een analytische controle van 
de totale migratie, specifieke migraties en/of 
residuele gehaltes van individuele stoffen.
Om een eventuele blootstelling aan NIAS 
vanuit een voedselcontactmateriaal vast te 
stellen, worden migratieproeven met geschik-
te voedselsimulanten onder relevante test-
condities uitgevoerd. De simulanten worden 
vervolgens met analytisch chemische tech-
nieken gescreend op de aanwezigheid van 
migrerende stoffen. Dit is schematisch weer-
gegeven in het linkerdeel van figuur 1 (zie 
figuur 1). 
Deze benadering, ook wel de ‘Forest-of-
Peaks’ (FoP)-screening genoemd, wordt door 
TNO Triskelion op dit moment toegepast om 
te kijken naar het risico in specifieke en veelal 
veeleisende segmenten in de voedingssector, 
zoals verpakkingsmaterialen voor babyvoe-
ding. Bij de FoP-screening wordt zo uniform 
mogelijk gekeken naar de migratie van NIAS 
uit het verpakkingsmateriaal. Analytische 
technieken die vaak bij FoP-screening wor-
den gebruikt om verschillende klassen van 

eU-wetgeving verplicht tot evaluatie van mogelijke risico’s van 
niet opzettelijk toegevoegde stoffen (Nias) in voedselcontactma-
terialen. de traditionele aanpak om Nias te beoordelen is onvol-
ledig, langdurig en duur. tNo heeft in samenwerking met tNo 
triskelion een pragmatische benadering ontwikkeld, gebaseerd 
op het ‘threshold of toxicological Concern’-concept.
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ratuur, in andere gevallen zijn genotoxiciteits- 
en/of sub-chronische toxiciteitsstudies in 
proefdieren nodig.
 
Veiligheidsbeoordeling 
Het rechterdeel van figuur 1 toont schema-
tisch de nieuwe aanpak die is ontwikkeld 
door TNO om de efficiëntie van de veilig-
heidsbeoordeling van complexe producten te 
verhogen. Deze multidisciplinaire en op 
blootstelling gebaseerde strategie maakt 
gebruik van een pragmatische veiligheidsbe-
oordelingstool die bekend staat als de ‘Thres-
hold of Toxicological Concern’ (TTC) (1).
Het TTC-concept is gebaseerd op gezond-
heidskundige drempelwaarden ten aanzien 
van de blootstelling aan stoffen (inclusief de 
minder potente genotoxisch carcinogene ver-
bindingen). Deze blootstellingsdrempelwaar-
den, waarbij er een zeer geringe kans is op 
een risico voor de volksgezondheid, zijn 
gebaseerd op een uitgebreide evaluatie van 
toxiciteitsgegevens beschikbaar in de weten-
schappelijke literatuur. Het gaat hierbij om 
een grote verscheidenheid van verbindingen 
(2). Met het TTC-concept kan de veiligheid 
van stoffen met een bekende chemische 

Figuur 1. Conventionele risico-evaluatie (links) ten opzichte van innovatieve benadering (rechts)  

voor het aantonen van de veiligheid van voedselcontactmaterialen.

Nieuw risicobeoordeliNgscoNcept

Focus: toxicologische relevaNtie

•  DrempelwaarDe voor iDentificatie is  
90 µg/Kg Voedsel*

•  risicobeoorDeling van stoffen boven  
De blootstellingsDrempelwaarDe.

•  stoffen met hoog risico zijn geDekt  
Door analyse en/of expert opinie.

•  carcinogeniteit, mutageniteit en  
reprotoxiciteit is afgeDekt.

* AAnnAme 6 dm2 VCm in ContACt met 1 kg  
Voeding. dit kAn hoger/lAger zijn Voor  
speCifieke VCm.
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Fop screeNiNg

Focus: volledige ideNtiFicatie

•  risicobeoorDeling van alle stoffen of
•  DrempelwaarDe (Detectie limiet) voor  

iDentificatie 10 µg/Kg Voedsel
•  risicobeoorDeling van stoffen boven  

De DrempelwaarDe
•  aanname: geen stoffen met een hoog  

risico onDer DrempelwaarDe
•  carcinogeniteit, mutageniteit en  

reprotoxiciteit is niet afgeDekt.  
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structuur maar waarvan geen toxiciteitsin-
formatie beschikbaar is, worden beoordeeld.

TCC voor complexe stoffen
Het TTC-concept is ontwikkeld en geaccep-
teerd voor de veiligheidsbeoordeling van 
individuele stoffen. TNO heeft een aanpak 

ontwikkeld voor de veiligheidsbeoordeling 
van stoffen aanwezig in complexe producten 
(dus bestaande uit meerdere stoffen). Het 
product hoeft bij deze aanpak niet volledig te 
worden geïdentificeerd en alleen stoffen die 
boven bepaalde drempelwaarden komen, 
moeten op veiligheid worden beoor-
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deeld. Zie figuur 2 voor een weergave van de 
veiligheidsbeoordelingsaanpak voor NIAS. 

Stapsgewijze aanpak
In stap 1 worden door middel van de eerder 
beschreven FoP-screening migrerende stof-
fen gemeten. De in de chromatogrammen 
gevonden response van migrerende stoffen 
wordt vertaald naar inname per dag. Vervol-
gens wordt gekeken hoeveel van de gemeten 
stoffen kunnen migreren boven een niveau 
dat overeenkomt met de blootstellingsdrem-
pelwaarde van 90 µg/kg voedsel, zijnde de 
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TTC-drempelwaarde voor Cramer III stof-
fen. Als blijkt dat een (te) groot aantal stoffen 
boven de blootstellingsdrempelwaarde uit-
komt, wordt gekeken naar de haalbaarheid 
van de veiligheidsbeoordelingsaanpak. Het 
kan nodig zijn om de vertaling van de res-
ponse naar inname per dag te maken, reke-
ning houdend met een meer realistische 
blootstelling aan het voedingsmiddel. Bij 
geen of relatief weinig stoffen boven de bloot-
stellingsdrempelwaarde is de veiligheidsbe-
oordelingsaanpak het meest efficiënt.
In stap 2 wordt de aanwezigheid van specifie-
ke groepen verbindingen met een hoge toxi-
citeit en stoffen die niet met het TTC-concept 
zijn te evalueren, onderzocht. De aanwezig-
heid van deze stoffen wordt uitgesloten op 
basis van analytisch chemische metingen en/
of expertopinie. Met expertopinie wordt 
bedoeld dat op basis van de samenstelling 
van het voedselcontactmateriaal en kennis 
van experts, ondersteund met literatuuron-
derzoek, de (on)waarschijnlijkheid wordt 
beoordeeld dat een bepaald type verbinding 
aanwezig kan zijn in de voeding.
Vervolgens wordt in stap 3 gecontroleerd of 
er (potentieel) genotoxische stoffen aanwezig 
zijn. Door het uitsluiten van hoog-toxische 
en/of potentieel genotoxische stoffen kan dan 
voor de veiligheidsbeoordeling van de migre-
rende, veelal onbekende verbindingen, een 
drempelwaarde worden gebruikt van 90 µg 
inname per dag (op basis van het TTC-con-
cept). Omdat traditioneel wordt uitgegaan 
van een dagelijkse consumptie van 1 kg ver-
pakt voedsel per dag (en dat 1 kg voedsel in 
contact is met 6 dm² verpakking) is deze 
drempelwaarde gelijk aan 90 µg/kg voedsel.
In stap 4 worden de stoffen boven deze drem-
pelwaarde geïdentificeerd en volgens de tra-
ditionele veiligheidsbeoordelingsstrategie 
beoordeeld op hun veiligheid bij consumptie 

van het voedsel. Ten slotte wordt, indien dit 
relevant wordt geacht door de experts, in stap 
5 gekeken naar het risico van potentiële aller-
geniciteit van het voedselcontactmateriaal.

Voordelen 
De nieuwe benadering is de eerste strategie 
voor de beoordeling van de veiligheid van 
onbekende stoffen zoals NIAS. Voordeel van 
de nieuwe veiligheidsbeoordelingsstrategie 
gebaseerd op het TTC-concept is dat door de 
efficiëntie van deze aanpak zowel de ‘time-to-
market’ als de productontwikkelingstijd 
wordt verkort. Tweede voordeel is dat de 
grenswaarde een gezondheidskundige basis 
heeft, terwijl het bij de traditionele beoorde-
ling om een regulatoire drempelwaarde gaat. 
Daarnaast hoeft de nieuwe veiligheidsbeoor-
delingsstrategie maar op een beperkt aantal 
stoffen plaats te vinden, terwijl bij de analyti-
sche FoP-screening nog een veiligheidsbe-
oordeling voor het overgrote deel van de stof-
fen moet worden uitgevoerd.

Figuur 2. stapsgewijze aanpak van 

het innovatieve concept van tNo 

om de veiligheid van voedselcon-

tactmaterialen te beoordelen.

stap 1
• screening van migrerenDe verbinDingen
•  vertalen van De analytische response in 

inname per Dag
•  iDentificatie van verbinDingen met een  

iNName > 90 µg/Kg Voedsel

stap 2
uitsluiteN
•  eiwitten (of assess 

safety)
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stap 4
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liNg
•  verbinDingen 

met iNName > 
90 µg/Kg Voedsel
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Response
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Blootstellingsdrempelwaarde

voor meer informatie 
over Dit onDerwerp


