
011

Nieuws & AchtergroNd vmt   .   15 mAArt 2013   .   Nr 6

Paardenvlees-DNA  
detecteren
de paardenvleesaffaire bracht het bepalen van de diersoort 
waarvan het vlees afkomstig is, in een stroomversnelling: is het 
rund- of paardenvlees? de Pcr-bepaling is de gebruikelijke 
methode om dit te meten. er zijn goedkopere en snellere alter-
natieven, maar die krijgen geen voet aan de grond.

De ontwikkelingen in op DNA-gebaseerde 
technieken, zorgden ervoor dat deze metho-
den momenteel het meest worden gebruikt 
(1). DNA is beter bestand tegen hogere tem-
peraturen, is aanwezig in de meeste cellen en 
zorgt mogelijk voor identieke informatie uit 
elk weefsel van hetzelfde dier. Met PCR is het 
mogelijk om een kleine hoeveelheid DNA te 
vermenigvuldigen, waardoor een laag gehalte 
aan vreemd DNA is aan te tonen. Realtime 
PCR (waarbij een kwantitatieve inschatting is 
te maken van de hoeveelheid DNA) is de 
meest gebruikte techniek op dit moment. Dit 
is ook de analysemethode die de NVWA 
gebruikt om de honderden monsters te ana-
lyseren die de instantie heeft genomen bij 
bedrijven, variërend van slachthuizen tot 

Sinds de Ierse voedselveiligheidsorganisatie 
(FSAI) half januari een onderzoek publiceer-
de naar de authenticiteit van rundvleespro-
ducten in Ierse supermarkten, is de Europese 
vleesketen van slag. Het onderzoek van de 
FSAI was onderdeel van een routineonder-
zoek om na te gaan of de levensmiddelen op 
de Ierse markt aan de eisen van de levens-
middelenwetgeving voldeden.  
Hoewel er in 85% van de onderzochte mon-
sters sporen van varken werden aangetroffen, 
zorgde de aanwezigheid van paardenvlees-
DNA in een kwart van de vleesproducten 
voor een grote schok. De aanwezigheid van 
varkensvlees was te verklaren door contami-
natie in de fabriek. Paardenvlees was dat niet, 
omdat de Ieren van oudsher geen paarden-
vlees consumeren. De aanwezigheid van het 
paarden-DNA kon worden herleid tot de 
gebruikte grondstoffen die onder andere van 
een Nederlands bedrijf afkomstig waren. Dit 
leidde tot een hausse aan testen en ontdek-
kingen van paardenvlees-DNA in rundvlees-
producten in vele Europese landen (zie kader 
op pag. 12). 
Zowel overheden als bedrijven laten testen 
uitvoeren op rundvleesproducten om na te 
gaan of er DNA van niet-gelabelde dieren in 

voorkomt. De meest gebruikte techniek om 
dit te detecteren is de Polymerase Chain 
Reaction (PCR). Ook de FSAI in Ierland en 
de NVWA in Nederland passen deze tech-
niek toe.

Lage concentraties DNA
Om de diersoort aan te tonen in een monster, 
werd in het verleden het type eiwit gemeten. 

de rundvleeslasagne van het bedrijf Findus was 

een van de eerste producten waarin paarden-

vlees-dNA werd aangetroffen.
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Paardenvlees in Europa
Tien miljoen hamburgers zijn in januari uit 
de Britse schappen gehaald nadat de Ierse 
voedselveiligheidsautoriteit sporen van 
paarden-DNA in deze producten aantrof. 
Naast hamburgers bleken ook lasagne en 
bevroren kant-en-klare spaghettiproducten 
bij de retailketens Aldi en Tesco verdacht. In 
Frankrijk wordt het bedrijf Spanghero 
beschuldigd van het verkopen van foutief 
gelabeld rundvlees. Dit vlees heeft het 
Franse bedrijf Comigel verwerkt in lasagne 
die in verschillende landen wordt verkocht. 
In Italië en Spanje haalde Nestlé twee 
gekoelde pastarecepten van de markt. 
De Zweedse meubelgigant Ikea vond in de 
gehaktballetjes paarden-DNA. De Zweedse 
producent van de gehaktballetjes zegt te 
zijn opgelicht door een van zijn leveranciers. 
Iglo Food Group was in Nederland de klos. 
Een chili con carne is positief getest op 
paarden-DNA.

uitvoeren voor de schakels in de voedings-
middelen. Het bedrijf Greiner Bio-One heeft 
een testkit ontwikkeld, ook op basis van 
DNA-extractie, waarmee de resultaten bin-
nen drie uur beschikbaar zijn, veel sneller 
dan realtime PCR. Dit komt doordat de Car-
noCheck DNA-testkit acht diersoorten, 
paard, varken, ezel, schaap, rund, kip, kal-
koen en geit, tegelijk kan detecteren. Rob Eli-
asar, directeur verkoop & marketing van 
Greiner Bio-One, merkt ondanks de vele 
analyses die nu worden uitgevoerd, nog maar 
een lichte stijging in de vraag naar de Carno-
Check. “Aangezien een micro-arrayplaatje 
moet worden afgelezen, vergt deze analyse-

methode een initiële investering van circa 
€33.000 voor een scanner, een computer en 
software. Dat vormt een belemmering.” Eli-
asar verwacht niet dat op korte termijn de 
vraag naar snelle detectiemethoden zal toe-
nemen, ook als het paardenvleesschandaal 
voorbij is. “Wel hebben zich inmiddels een 
tweetal servicelaboratoria, Benilabs en Certi-
chem, gemeld voor CarnoCheck.”
Tussen 1 en 31 maart zullen alle autoriteiten 
in de lidstaten testen uitvoeren. In de hele EU 
zullen de inspecteurs 2.500 monsters nemen 
van verwerkte vleesproducten en zo’n 4.000 
monsters uit slachthuizen. Van die 4.000 
bestaan er 2.500 uit paardenvlees en 1.500 
zijn van niet-paardenvlees. De resultaten van 
al die controles, die in totaliteit drie maanden 
duren, maken de voedselautoriteiten op 15 
april bekend aan de Europese Commissie. 
Het bedrijf GlobalData voorziet dat tijd een 
belemmering vormt om deze enorme hoe-
veelheid monsters te verwerken. Het bedrijf 
gelooft dat Raman spectroscopie een snellere 
methode is om fraude aan het licht te bren-

gen. Bij deze techniek wordt lichtemissie 
gebruikt om verschillen te detecteren tussen 
soorten vlees, zonder het uit de verpakking te 
halen. Volgens Andrew Thompson, senior 
analist In Vitro Diagnostics, heeft de ontwik-
keling van goedkope, compacte diode-lasers 
ervoor gezorgd dat ‘at-line’ meten tot de 
mogelijkheden behoort.

Aandacht voor authenticiteit
Van Ruth zag al eerder de belangstelling voor 
de authenticiteit van producten toenemen, 
ook in Brussel en los van het huidige paar-
denvleesschandaal. De onlangs aangenomen 
aanbeveling voor een gecoördineerd contro-

leplan ter opsporing van frauduleuze 
praktijken bij de handel van bepaalde 
levensmiddelen (2013/99/EU) om 
paard, ezel en muilezel te meten in 
rundvlees, is wel direct een gevolg 
van het paardenvleesschandaal. “De 
recente affaire is misschien een hype, 
maar illustreert wel de impact van 
fraude met levensmiddelen.” 
Het systematisch uitvoeren van 

DNA-controles op zowel de grondstoffen als 
de eindproducten is een voorstel dat in het 
Europees Parlement ter sprake is gekomen. 
“Onmogelijk”, reageert directielid Bart Serras 
van Culinor in de Belgische media. Culinor 
produceert wekelijks 100 ton vers bereide 
maaltijden voor diverse Europese landen. 
“Hier worden meerdere keren per week 
grondstoffen geleverd. Daar elke keer DNA-
tests op uitvoeren, kost te veel geld.” Iglo (ook 
getroffen door het paardenvleesschandaal, zie 
kader) heeft wel een doorlopend DNA test-
programma geïntroduceerd. Hoe het verder 
zal gaan, hangt van de politiek af.

• Dionne irving •
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supermarkten. Het onderzoeksinstituut 
RIKILT Wageningen UR ondersteunt de 
overheidsinstantie indien gewenst, vertelt 
Saskia van Ruth, professor Voedselauthentici-
teit en -integriteit aan de Wageningen Uni-
versiteit en werkzaam bij RIKILT. “We zijn 
inderdaad erg druk met analyses, met name 
met de fenylbutazon analyses.” De afdeling 
van Van Ruth houdt zich al jaren bezig met 
de ontwikkeling van meetmethoden om frau-
de met voedingsmiddelen te detecteren. De 
onderzoeksgroep kan sinds vorig jaar het 
verschil tussen biologische en gangbare       
eieren detecteren.
“Op zich zijn de DNA-methoden om paar-
denvlees aan te tonen niet moeilijk. Het is vrij 
routinematig werk. De weg naar het lab is wel 
altijd nodig. De metingen bij realtime PCR 
kunnen niet on- of at-line worden gedaan”, 
legt Van Ruth uit.

Alternatieven
Behalve RIKILT kunnen analysebedrijven 
zoals Silliker, Eurofins en SGS PCR-testen 

‘ De recente affaire 
illustreert de impact 
van fraude met  
levensmiddelen’

voor het
volledige dossier


