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Rikilt-onderzoeker Ron 

Hoogenboom (links):  

“Verschillende toxische 

stoffen kunnen elkaars 

werking versterken,  

vermenigvuldigen,  

maar ook afremmen.”

Bewust blijven van
nieuwe risico’s 

Een van de sprekers op VMT’s symposium 
Chemische Contaminanten van 15 septem-
ber was onderzoeker Ron Hoogenboom 
van Rikilt Wageningen. Volgens hem is  
het erg belangrijk om als industrie scherp  
te blijven op de risico’s van toxische stoffen 
in voedingsmiddelen en die tijdig te onder-
kennen. Daarbij moet de industrie altijd 
kunnen terugvallen op de EFSA. Die is  

Voedingsmiddelen op de Europese markt zijn bijzonder veilig 
dankzij strenge risicobeoordelingen in de keten. Toch krijgt de 
industrie zo nu en dan met problemen te maken, zoals nieuwe 
toxische stoffen die aan het licht komen of oude vraagstukken 
die weer opspelen. Bewust blijven van de risico’s, die tijdig 
onderkennen en aanpakken is het devies.

Chemische contaminanten centraal op symposium

kelijk mogelijk gevormd en kent daarom 
geen nationale vertegenwoordiging.”

Oude problemen
De Europese voedselveiligheidsautoriteit 
buigt zich onder meer over toxische stoffen 
zoals dioxines, pcb’s, pak’s, residuen van  
gewasbescherming, acrylamide, antibiotica 
en zware metalen in voedingsmiddelen. 
Hoewel de meeste chemische contaminan-
ten vaak al jaren bekend zijn en zoveel mo- 
gelijk worden teruggedrongen, doemen nog 
altijd nieuwe vraagstukken op. Naast nieu-
we contaminanten zijn het vooral al langer 
bekende problemen die zich opnieuw of in 
een andere vorm aandienen. Hoogenboom 
haalt als voorbeeld een oude bekende 

immers opgericht om de risico’s te kunnen 
beoordelen. “Dat gebeurt op basis van de 
wetenschap en niet op basis van emotie. 
Dat vindt misschien niet iedereen leuk, 
maar het voorkomt wel dat ieder land zijn 
eigen wensen gaat doorvoeren. Een van de 
wetenschappelijke EFSA-panels dealt met 
de vraagstukken rondom chemische conta-
minanten. Dit Contam-panel is zo onafhan-



VMT   .    23 OKTOBER 2015    .   NR  13  

034

CONGRES

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

aan: de dioxinecrisis in 1999, een schandaal 
dat losbrak in België, waarbij bleek dat di-
oxine in de voedselketen was geraakt. Vorig 
jaar speelde dit vraagstuk opnieuw toen de 
organisatie Toxicowatch de noodklok luid-
de nadat ze hoge gehaltes had ontdekt in 
eieren bij particulieren in de omgeving van 
Harlingen. Toxicowatch bracht dit in ver-
band met de opening van een nieuwe vuil-
verbrander in Harlingen. Uit nader onder-
zoek van Rikilt bleek echter dat de eieren bij 
particulieren in heel Nederland nu en dan 
verhoogde dioxineconcentraties bevatten. 
Dat kon onmogelijk te maken hebben met 
de vuilverbrander in Harlingen. “Een zorg 
van mij is of particulieren zich daarvan al 
voldoende bewust zijn. Om te beginnen is 
het goed om voer in een bakje te doen. Bij 
boeren is dit probleem al langer bekend en 
die zijn gebonden aan strenge zelfcontrole. 
Incidenteel komen daar nog problemen met 
pcb’s voor.” Volgens Hoogenboom met een 
vaak verrassende oorzaak: “Kippen pikken 
voer van een erf op een ondergrond van 
oud bouwpuin, met daarin soms nog oude 
verf, kitten en coatings die pcb’s bevatten. 
Ook kunnen pcb’s op het erf komen door 
een gecoat golfplaten dak af te spoelen. Er 
lijkt relatief weinig aandacht voor deze bron 
van pcb’s, maar het gebruik van bouwpuin 
als erfverharding wordt afgeraden.”

Nieuwe problemen
Maar ook nieuwe problemen blijven zich 
aandienen. Hoogenboom noemde als voor-
beeld de tropaanalkaloïden. Deze toxische 
stoff en doken enkele jaren geleden op in 
babypappen op basis van graan. “Ze kun-
nen daarin terecht zijn gekomen door  
onkruiden tussen het graan op het veld. 
Met beter uitsorteren kun je dit voorkomen 
en liefst verwijder je die planten al in het 
veld.” Nadat er met producenten van de 
besmette producten over was gesproken, 
lijkt er in 2014 sprake te zijn geweest van 
een forse daling. “Maar waakzaamheid blijft  
dus geboden”, vindt Hoogenboom.

Mengsels
Een groot vraagstuk dat nog open ligt voor 
de komende jaren, zijn de mogelijke toxi-

sche eff ecten van mengsels van chemische 
stoff en in voedingsmiddelen. Grapefruit is 
daarvan al decennia lang een bekend voor-
beeld. Het sap ervan remt de afb raak van 
veel medicijnen, waardoor die een toxi-
sche uitwerking kunnen hebben. Volgens 
Hoogenboom is de aandacht voor dergelij-
ke mengsels belangrijk maar zeer complex. 
Dat vereist de komende jaren veel meer 
onderzoek. “Want verschillende toxische 
stoff en bij elkaar kunnen immers elkaars 
werking versterken, vermenigvuldigen, 
maar wellicht ook afremmen. Ook komen 
er steeds meer groepsnormen voor stoff en 
met eenzelfde werking.”

Antibiotica
Een ander actueel probleem zijn residuen 
van antibiotica in voedingsmiddelen, stelde 
onderzoeker Jos van der Vossen van TNO. 
In het verleden zijn al veel maat regelen ge-
nomen die de kans daarop moeten verklei-
nen. Mensen kunnen er namelijk allergisch 
voor zijn. Daarnaast zijn sommige antibioti-
ca toxisch en kunnen ze eff ect hebben op de 
menselijke samenstelling van de microbioti-
ca in de darmen. Daarom wordt sinds jaar 
en dag alle melk gecontroleerd en gehand-
haafd op een Maximale Residu Limit (MRL), 
hetgeen bij vlees steekproefsgewijs gebeurt.  
Ook daar blijft  waakzaamheid geboden. 
De ontwikkeling van anti biotica-resistentie 
bij ziekteverwekkende micro-organismen 

vereist prudenter antibioticagebruik in de 
veterinaire sector. Gelukkig is de sector zich 
daarvan bewust en worden noodzakelijke 
stappen gezet, wat al resulteerde in reductie.  

NVWA
Joyce de Stoppelaar, coördinerend specialis-
tisch inspecteur bij de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA), maakte 
duidelijk dat dit controleorgaan van de 
overheid steeds meer risicogericht werkt 
bij de controles op contaminanten in voe-
dingsmiddelen. Zo wordt het toezicht op 
de notenimporteurs een van de aandachts-
punten in 2016. In geïmporteerde noten 
worden niet zelden kankerverwekkende 
mycotoxinen – afl atoxinen – gevonden. 
Speciale wetgeving is er voor de controle 
op import van risicoproducten uit risico-
landen. Extra controles ondergaan bijvoor-
beeld pistachenoten uit Iran, hazelnoten uit 
Turkije en watermeloenzaden uit Nigeria. 
Na het vaststellen van een foute zending 
wordt die teruggezonden, behandeld, ver-
nietigd of gebruikt voor andere doeleinden. 
Daarnaast wil de NVWA volgend jaar 
superfoods en eetbare insecten onder de 
loep nemen en controleren. Verder blijft  
acrylamide een speerpunt en komt er hand-
having van nieuwe normen voor onder 
meer arseen, pak’s en tropaanalkoïden. 

• WILLEM-PAUL DE MOOIJ •

Een LC-MS/MS-chromatogram van een gecontamineerd monster. Het gaat om een multimethode voor 

ergotalkaloïden, waarin ook tropaanalkaloïden zijn opgenomen. Tropaanalkaloïden in voeding zijn een relatief 

nieuw probleem.


