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‘In die  
verpakking  
gebeurt wat’

Migratiestudies inkten en lijmen in ontwikkelingsfase

enkele Pet-preforms, schalen en can-ends 

die tNo triskelion voor voedingsproducenten 

onderzoekt op migratiegedrag. de rvs-ring 

linksonder dient voor migratieonderzoek met 

simulanten. 
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TNO Triskelion doet contractonderzoek naar migratie van stof-
fen uit levensmiddelenverpakkingen, waaronder ook inkten en 
lijmen. Voor deze onderdelen wordt bekeken of ze niet schade-
lijk zijn voor de volksgezondheid volgens artikel 3 van de wet-
geving voor voedselverpakkingsmaterialen. Aan migratiestudies 
met simulanten gaat een voorstudie naar de chemische samen-
stelling van verpakkingen, lijmen en inkt vooraf. Dit om beter 
in te schatten waar de risico’s liggen.
Projectmanager Henriette Veenendaal wijst op de problematiek 
bij het bedrukken van folieverpakkingen. Door het bedrukken 
van folies kan het gebeuren dat de bedrukte zijde nog niet hele-
maal droog is, waardoor zich bij het oprollen inkt afzet op de 
onbedrukte voedselcontactzijde. Door ‘set-off ’ kan deze inkt bij 
het verpakken direct contact maken met het levensmiddel, zoals 
bij een zak chips. “Steeds vaker kijken we daarom naar de set-off.”

Strengere normen
Björn Torfs, Technology Application mana-
ger bij Siegwerk, waarschuwt voor kruisbe-
stuiving met niet-voedselgeschikte inkten 
van een voorgaande drukserie. “Contami-
natie met NIAS – not intentionally added 
substances – kan lang doorgaan en is nu 
het grootste risico. Daarom hebben wij een aparte site voor  
voedingsverpakkingen in Spanje. We hebben een productielocatie 
met alleen grondstoffen die goedgekeurd zijn voor bedrukking 
voor voedingsverpakkingen.”
Torfs stelt dat de eerste probleemstoffen al vijftien jaar geleden zijn 
aangepakt. “De leden van de EuPIA (European Printing Ink Asso-
ciation, red.) zijn gebonden aan een wettelijk kader van stoffen die 
niet mogen worden gebruikt of slechts tot een bepaalde grens 
mogen gaan migreren. Ook leggen convertors en voedingsprodu-
centen strengere normen op. In 1998 zaten er in UV-inkten nog 
stoffen als EDB en hexachloorbenzeen, een aromatische benzeen-
verbinding. De jaren daarna kwamen de benzofenonen in kwaad 
daglicht. Dit soort stoffen is nu verboden of is soms in lage concen-
traties nog toegestaan, maar klanten willen het niet meer. Voor 
zware metalen geldt dat oxidatieve, droge stoffen als mangaan- en 
kobaltverbindingen niet meer mogen. Ook de minerale olie-pro-
blematiek in inkt is voorbij door toepassing van plantaardige oliën. 
Dat stelt ons wel voor nieuwe uitdagingen in het drukproces.” 

Innoveren
Inkten drogen door oxidatie en wegslag, de snelheid waarmee 
de minerale oliën vanuit de inkt door het papier of karton wor-

den geabsorbeerd. De beperkingen aan het gebruik van foto- 
initiatoren en -oxidatoren en de overstap van minerale naar 
plantaardige oliën in drukinkten voor voedselverpakkingen 
bemoeilijken het droogproces. “We hadden een snelle wegslag, 
maar die haalden we bij vegetale oliën aanvankelijk niet. Nu zijn 
de grondstoffen verder ontwikkeld, zodat we toch een goede 
wegslag bereiken. Dat is een kwestie van innoveren in de keten, 
zowel bij onszelf als bij onze leveranciers, de drukkerijen en de 
eindklant.”

Omzettingsproducten 
Prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer van de Universiteit Gent doet 
migratieonderzoek aan levensmiddelenverpakkingen en toont 
zich terughoudend over de risico’s. Hij geeft aan dat er over de 
migratie vanuit inkten en lijmen relatief weinig bekend is. “We 
kennen een massa verbindingen die uit plastics kunnen migre-

ren, maar dit onderzoek wordt 
pas vijf tot tien jaar gedaan. De 
sector ziet ook dat er een pro-
bleem is. Wij zijn nu een pro-
ject aan het uitvoeren voor het 
ministerie van Volksgezond-
heid. Daarbij kijken we naar de 

stabiliteit van de componenten die kunnen migreren, vooral die 
in inkten aanwezig zijn. Het gaat dan om bedrukte folies. We 
kijken niet alleen naar de moedercomponenten, maar ook naar 
de stoffen die bij migratie omgezet kunnen worden. Die omzet-
tingsproducten zijn toxicologisch gezien dikwijls niet onder-
zocht en moet je ook meenemen in je risico-evaluatie.” 

Laatste nanogram
De lijmindustrie is volgens Veenendaal flink in beweging en 
zoekt naar nieuwe toepassingen. TNO Triskelion doet onder-
zoek aan peel-off verpakkingen die worden gebruikt voor 
gemaksproducten op versafdelingen. De gebruikte lijmsoorten 
moeten hierbij goed luchtdicht afsluiten, maar voor de consu-
ment ook eenvoudig te openen zijn. Migratieonderzoek is een 
uitdaging, want de verpakkingsmaterialen zijn meerlaags en de 
lijmsoorten bestaan uit complexe, innovatieve componenten. 
Bovendien kunnen ze veel bestanddelen bevatten. Het blijkt een 
ware zoektocht om uit te vinden hoe ze zijn samengesteld, weet 
Veenendaal. “Je moet de hele ladder van producenten af om de 
laatste nanogram te weten te komen. Indien nodig bekijken we 
samen met de leverancier of er alternatieven mogelijk zijn voor 
stoffen die een veiligheidsrisico kunnen vormen.” 

een verpakking van tomatensoep in een flexibele stazak kleurt knalrood. soep migreert naar de verpak-
king en kan processen op gang brengen waardoor lijm- en inktbestanddelen in de soep terecht kunnen 
komen. over deze problematiek is nog vrij weinig bekend. devies is daarom de veiligste lijm en inkt te 
gebruiken per specifieke situatie om risico’s te minimaliseren. 

‘ De omzettingsproducten 
zijn toxicologisch gezien 
dikwijls niet onderzocht’
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Routinescreening
TNO heeft in samenwerking met TNO Triskelion een pragmati-
sche methode ontwikkeld voor de risicobeoordeling van migre-
rende stoffen. Waar vroeger elk migrerend stofje werd geïdenti-
ficeerd, richten de onderzoekers zich nu op de blootstelling aan 
stoffen en bepalen dan welke stoffen worden onderzocht. Veilige 
drempelwaarden voor groepen van stoffen zijn gebruikt om 
deze methode vorm te geven. Zo kan er snel worden gescreend 
op stoffenklassen met een routineanalyse. Bepaalde stoffen met 
een hoge toxiciteit, die al in minieme concentraties gevaarlijk 
zijn, kunnen met deze routinetesten worden gemist. Als een 

risico-evaluatie daartoe aanleiding 
geeft, kunnen ze apart worden 
geanalyseerd met specialistische 
technieken.
Sander Koster, senior scientist bij 
TNO, legt uit: “Je kunt wel elke piek 
in het chromatogram willen identi-

ficeren en hier een risicobeoordeling voor doen, maar zolang je 
onder de veilige drempelwaarde zit, is daar geen noodzaak voor. 
Voor relevante klassen van verbindingen, zoals organofosfaten, 
kun je een generieke drempelwaarde afleiden, waarbij je geen 
risico voor de mens hoeft te verwachten. Zo kun je risico’s snel 
uitsluiten met een routinescreening.” 
Hij vervolgt: “Voor de hoogrisicostoffen met extreem lage 
drempelwaarden, beredeneer je eerst of ze in het verpakkings-
materiaal, de lijm of de inkt kunnen zitten. Dit gebeurt op basis 
van inschattingen door experts. Is uit de literatuur of andere 

Nieuwe lijmen
Johan Schuur, eigenaar van Scanflex, stelt dat de voedselveilig-
heid rond lijmproducten voor voedselverpakkingen behoorlijk 
onder controle is. Voorwaarde is wel dat fabrikanten hun pro-
cessen op orde hebben en de nieuwe generatie lijmen toepassen. 
“Voor flexibele verpakkingen heb je oplosmiddelhoudende en 
-vrije lijmen. In 65% van de gevallen is dat op basis van iso- 
cyanaat. Die polyurethaansystemen harden uit in een reactie 
met alcoholgroepen. Er kunnen hierbij primaire amines ont-
staan. Dit klinkt heftig, want PAA’s zijn terecht verboden omdat 
ze kankerverwekkend zijn, maar als het uitharden volgens de 
procedures in enkele dagen 
gebeurt, heb je een voedselveilig-
heidssysteem dat aan alle normen 
voldoet. Dit is een theoretisch 
probleem. Gaat het uitharden niet 
goed, dan heb je een risico, maar 
loopt ook je verpakkingsmachine 
in de regel vast. En de auditoren, denk aan controles van de 
NVWA en BRC, controleren streng op de gebruikte lijmen,  
verklaringen en procedures, alleen niet op het uitharden zelf. In 
Europa is er weinig aan de hand. Er wordt meestal binnen de 
normen geproduceerd.” 
Het kan nog veiliger door toepassing van de nieuwe generatie 
lijmen op basis van alifatische iso-cyanaten. “Ja, die reageren 
niet aromatisch en kunnen geen PAA creëren. Die lijm is 
beschikbaar en wordt meer en meer gebruikt, maar is een stuk 
duurder.” 

‘ Het kan nog veiliger door 
toepassing van de nieuwe 
generatie lijmen’

deze monsterbuisjes staan klaar voor onderzoek naar migratie van stoffen uit verpakkingen, inkten of lijmen met highres-massaspectrometrie. 
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bronnen bekend dat er risico’s zijn, dan kan er een aparte analy-
se worden gedaan op bijvoorbeeld dioxines. Voor dioxines zijn 
dit geavanceerde en kostbare analysemethodes die je niet stan-
daard inzet. Andere hoogrisicostoffen kunnen met relatief 
goedkope analyses worden gemeten. Verwacht je in inkten bij-
voorbeeld foto-initiatoren, dan wordt specifiek op die klasse 
stoffen getest. Daarna wordt de drempelwaarde toegepast voor 
het bepalen van eventuele overschrijdingen.”

Goede keuze maken
Schuur beaamt dat migratiestudies van verlijmde verpakkingen 
lastig zijn, het is eigenlijk ondoenlijk alles te onderzoeken. 
“Kijk, toepassingen van die laminaten kunnen ook problemen 
creëren. Steriliseren van folieverpakkingen kan lijmen aantas-
ten. Dan kun je een omkeringsreactie krijgen, waardoor PAA 
ontstaat. Denk aan de soepzak en kant-en-klare magnetronrijst. 
Open een zak tomatensoep en alles is rood. De soep is in het 
laminaat gedrongen. Dus die verpakkingen moeten worden 
gemaakt met lijmen die aan de hoogste eisen voldoen, dat geldt 
ook voor de inkten. Want in die verpakking gebeurt wat! Ga 
daar maar eens testen voor ontwikkelen, laat staan gestandaar-
diseerde. Je moet daarom die lijm en inkt gebruiken die het vei-
ligst is voor de specifieke situatie en steeds de goede keuze 
maken. Overigens zijn portals, zoals die van Henkel, hierbij een 
uitstekende bron van informatie.” 

Duister
De grote voedingsfabrikanten zijn zich goed bewust van de 
migratierisico’s van inkten en lijmen, besluit De Meulenaer. 
“Een aantal verbindingen staat op de zwarte lijst. Nestlé bijvoor-
beeld weert daarom bepaalde stoffen, hoewel ze deze wettelijk 
mogen gebruiken. Hier zie je een verhoogde aandacht voor de 
problematiek. Een kleiner bedrijf tast echter in het duister.” De 
Meulenaer ziet geen nieuwe componenten in inkten en lijmen 
die risico’s opleveren. “Nu niet, maar dit kan morgen anders 
zijn, als we iets bij het onderzoek ontdekken.”

• Vincent Hentzepeter •

V. hentzepeter is freelance journalist

Risicopunten lijmen en inkten 
• Contaminatie door niet food-grade inkten uit eerdere batches.
•  Set-off, inkt op bedrukte buitenzijde van een folie belandt bij 

oprollen op onbedrukte binnenzijde van verpakking.
•  Omzettingsproducten inkten en lijmen kunnen onbekende risico’s 

opleveren. Over metabolieten is vrijwel niets bekend. Gehaltes 
zijn zeer laag en niet te traceren met een standaard screening.

•  Migratie van ongewenste stoffen in het product door (omkeer)
reacties tussen het levensmiddel en de inkten en lijmen in het 
laminaat.  

•  De samenstelling van inkten en lijmen is zeer complex en divers. 
Niet van alle componenten zijn migratiegedrag en risico’s bekend, 
(wettelijke) richtlijnen ontbreken. 

•  De wetgever loopt achter de toxicologische feiten aan. Gestan-
daardiseerde testen voor het bepalen van de veiligheid zijn nog in 
ontwikkeling en niet verplicht.

soep verpakt in een flexibele foliezak 

dringt zichtbaar het verpakkings- 

materiaal in, waaruit weer stoffen naar 

de soep kunnen migreren. 


