
De consument treft in voedsel 
regelmatig productvreemde 
delen aan, zoals glas, hout-

snippers of metaaldeeltjes. In de 
eerste acht maanden van 1999 ont-
ving de Meldkamer van de Inspectie 
Gezondheidsbescherming, Waren & 
Veterinaire Zaken /Keuringsdienst 
van Waren (Inspectie W&V/KvW) 
1702 klachten over voedsel. Daarvan 
hadden er 257 (15%) te maken met 
aangetroffen vreemde delen en 108 
(6%) met ongedierte. De belang-
rijkste groepen producten waar-
over consumenten in verband met 
vreemde delen of ongedierte klachten 
hadden, waren brood (57), land- en 
tuinbouwproducten (58), maaltijden 
(32), vlees (30), zuivel (28), koks-
waren (18) en limonade (15). Over 
eventueel opgelopen letsel of andere 
nadelige gevolgen van de aanwezig-
heid van die vreemde delen zijn geen 
gegevens beschikbaar.

Ook in de VS komen consumenten 
regelmatig zaken in levensmidde-
len tegen die er niet in thuishoren. 
Bijna 11.000 klachten registreerde de 
Amerikaanse Food and Drug Admi-
nistration (FDA) in een jaar (1989). 
Zo’n 25% betrof vreemde delen [1] 
en bij 14% daarvan was verwonding 
of ziekte het gevolg. 

Gezondheidsklachten
Vreemde delen kunnen niet alleen 
leiden tot ergernis of afkeer bij de 
consument, maar ook tot schade aan 
de gezondheid. Die loopt uiteen van 
gering tot ernstig [1]. De gevolgen 
zijn met name beschadiging en/of 
perforatie van weefsels van mond, 
keel of maagdarmkanaal, al dan niet 
gevolgd door een secundaire infectie. 
Ook kan het gebit worden bescha-
digd.

Hyman e.a. [1] specificeerde de 

gezondheidsklachten van 123 perso-
nen met een frequentieverdeling voor 
de verschillende ziekteverschijnselen 
of aard van het letsel (tabel 1). Olsen 
bracht de nadelige gevolgen voor de 
consument in kaart in een literatuur-
overzicht [2].

Een ingeslikt vreemd voorwerp kan 
zich ook vastzetten in het gebit, de 
slokdarm, luchtweg of het maag-
darmkanaal. Dan is ingrijpen van 
tandarts, huisarts of chirurg noodza-

kelijk. Verder kan de consument als 
reactie op de aanwezigheid van een 
vreemd voorwerp zich verslikken of 
braken [3, 4]. Bij baby’s kan braken 
zelfs tot verstikking leiden [4].

Beoordeling risico’s
De FDA beschikt over een commissie 
die aan haar voorgelegde incidenten 
van gevaren in voedsel evalueert en 
uitspraak doet over de risico’s daar-
van [5]. Deze Health Hazard Evalua-
tion Board (HHEB) bestaat uit weten-
schappers uit diverse disciplines, 
zoals artsen, veterinaire pathologen, 
epidemiologen, microbiologen, toxi-
cologen en anderen. De commissie 
deed van 1972-1997 voor meer dan 
4000 gevallen uitspraak. In 190 geval-
len (5%) ging het om harde of scher-
pe voorwerpen in voedsel. Verreweg 
de meeste (155) van die incidenten 
betroffen glas (37%) en metaaldelen 
(44%). Binnen die categorieën is in 
twintig gevallen gezondheidsschade 
gedocumenteerd.

De commissie gebruikt bij haar 
beoordeling in de eerste plaats een 
indeling naar de algemene aard van 
gezondheidsgevaren [6]:
— ernstig, redelijke waarschijnlijk-
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heid van duidelijk lichamelijk onge-
mak, zelden sterfte;
— matig, redelijke mogelijkheid van 
een tijdelijk, maar duidelijk licha-
melijk ongemak, of van een blijvend 
klein ongemak;
— gering, redelijke mogelijkheid van 
een klein tijdelijk ongemak, hinder-
lijke fysieke klachten.

Er is ook een categorie levensbe-
dreigend, maar die is niet van 
toepassing op fysische gevaren in 

voedsel. Daarnaast worden de geva-
ren naar hun klinische aard geclas-
sificeerd. Dit levert de categorieën 
acuut (grootste effect binnen 1 dag), 
sub-acuut (effect binnen 1 week) en 
chronisch (effecten duren langer dan 
1 week).

Bij de toepassing van deze classi-
ficaties voor de 190 gevallen merkte 
de commissie er 29 (15%) aan als 
matig tot ernstig, 119 (63%) als 
gering-acuut en 42 (22%) als zonder 
risico. Het percentage gering-acute 
gevallen is in lijn met de bevindingen 
van Hyman [1] voor de door hem 
gerapporteerde klachten van consu-
menten die medische hulp hadden 
ingeroepen.

Glas
Bij 13 incidenten met glasdelen 
was het gevaar matig of ernstig. In 
zes van die gevallen waren stukken 
glas met een grootste diameter van 
circa 12,5 tot 75 mm de oorzaak en 
in drie gevallen stukjes van 3 tot 6 
mm. De vier overige gevallen betrof 
glas in kindervoedsel. De commissie 
schaalde het gevaar hier gezien de 
doelgroep eerder in als matig dan als 
gering. Kinderen lopen bij dit type 
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Het voorkomen in voedsel van harde en scherpe delen van 7 mm 

of groter vormt een onaanvaardbaar risico voor de consument. 

Voor voedsel dat bestemd is voor kleine kinderen of andere risi-

cogroepen is de gevarengrens 2 mm of groter. Die conclusies van 

de Amerikaanse FDA neemt de Inspectie W&V/KvW vooralsnog 

over. Matthé van den Broek van de Inspectie zet de gegevens op 

een rij waarop de Inspectie haar opstelling baseert. 

Inspectie hanteert gevarengrens van 7 mm; 2 mm voor  risicogroepen

Productvreemd gevaar langs de meetlat

voeDselveiligheiD

Reacties
De Inspectie W&V/

KvW staat open voor 

reacties op de in dit 

artikel beschreven 

opstelling ten aan-

zien van risico’s van 

scherpe en harde 

voorwerpen in levens-

middelen. Reacties 

kunnen (bijvoorkeur 

schriftelijk) worden 

gericht aan de auteur 

(adres: De Stoven 22, 

7206 AX Zutphen).

Tabel 1   Frequentieverdeling van verschijnselen van ziekte of letsel bij 

123 gevallen met fysische oorzaak (= vreemde delen) die in een jaar 

(1989) bij de FDA zijn gemeld. 

Verschijnselen	 Aantal*	

Weefselbeschadiging van mond- of keelholte 46

Ongemak van maag en darmen, incl. misselijkheid,  

braken en diarree 44

Beschadiging van gebit 18

Kortademigheid of verstikkend gevoel 5

Hoofdpijn 4

Duizeligheid 3 

Andere verschijnselen kwamen elk minder dan drie maal voor. 
*Bij ieder persoon kan meer dan één verschijnsel voorkomen

257 klachten in de eerste acht maanden van 1999 

hadden te maken met aangetroffen vreemde delen



33vmt • 4 februari 2000 • nr 3

Inspectie hanteert gevarengrens van 7 mm; 2 mm voor  risicogroepen

Productvreemd gevaar langs de meetlat
gevaren een verhoogd risico, omdat 
ze hier zelf niet op kunnen letten, 
laat staan het gevaar ‘elimineren’.

Voorts waren er vijftig gevallen aan-
geduid als gering-acuut en acht als 
ongevaarlijk. De commissie zag geen 
gevaar voor glasdeeltjes van 6 mm of 
kleiner.

Metaal
Voor metalen voorwerpen in voedsel 
was in 16 gevallen het risico matig 
tot ernstig. Eén incident met kinder-
voedsel werd ernstig genoemd. De 
andere 15 incidenten kregen matig 
als stempel. In 13 gevallen ging het 
om stukken metaaldraad of andere 
metaaldelen met een grootste dia-
meter van 12,5 mm of meer, bij twee 
incidenten in kindervoedsel om 
delen van circa 6  mm. Tot de geval-
len waarin de commissie geen gevaar 
zag, behoorden tien incidenten met 
metaaldelen kleiner dan of gelijk aan 
6 mm in diameter. Vijf maal was er 
geen afmeting bekend. Bij één inci-
dent met een stuk metaal van 9 mm 
gaf de commissie geen motivatie bij 
de classificatie ‘ongevaarlijk’.

Voorts werden 52 gevallen aange-
duid als gering-acuut gevaar.

Hout
De commissie beoordeelde zeven 
incidenten met houtdelen, zoals  
splinters. In drie van de gevallen 
waren afmetingen en vorm bekend: 
twee kregen het stempel ‘gering-
acuut’ (afmetingen 3 en 38 mm), het 
derde geval (afmeting 3 mm) vormde 
geen gevaar. Helaas ontbreekt de 
motivatie van die beoordelingen door 
de FDA in het overzicht van Olsen 
[2].

Overige vreemde delen
De commissie kreeg ook een aan-
tal incidenten met andere vreemde 
delen - met onbekende afmeting 
- in levensmiddelen voorgelegd. De 
betrokken consumenten hadden 
hierbij geen letsel opgelopen. Het 
ging onder andere om zand, een 
stukje rubber en stukjes pitten in 
olijven. Geen van die delen werd als 
gevaar gezien.

Het (beperkt) voorkomen van pit-
ten of pitdelen in ontpitte vruchten 
geldt niet direct als gevaar omdat de 
consument hierop bedacht is.

Afmetingen
Afgaande op de grootte van de aan-
getroffen deeltjes - in 98 gevallen 
was die bekend - werden deeltjes van 
1-6 mm 22 maal als gering-acuut 
gevaar beschouwd en 17 maal als 
ongevaarlijk. Deeltjes van 7 mm of 
groter behoorden op twee gevallen 
na allemaal (57) tot de gering-acute 
gevaren.

Conclusie
Op basis van deze gegevens en 
evaluaties karakteriseert de FDA 
scherpe of harde voorwerpen met als 
grootste afmetingen 7 mm of meer, 
als een gevaar voor de consument 
in het algemeen. Diezelfde grens 
hanteert het Amerikaanse ministerie 
van Landbouw (USDA) [7]. Kleinere 
voorwerpen (2-6 mm) vormen min-
der vaak een gevaar voor de consu-
ment. Ze worden echter wel als een 
risico beschouwd voor kwetsbare 
mensen die voor hun eten en drinken 
afhankelijk zijn van de zorg en oplet-
tendheid van anderen, zoals kleine 
kinderen.

Relatief grote voorwerpen worden 
normaliter niet als een risico aan-
gemerkt, omdat de consument ze 
meestal al vindt voor consumptie. Dit 
geldt echter niet voor risicogroepen 
als psychogeriatrische en psychiatri-
sche patiënten en verstandelijk gehan-

dicapten. Ze kunnen door  schrokken 
ook grotere voorwerpen inslikken, met 
soms verslikking of verstopping van de 
keel als gevolg [8].

Beheersing 
Artikel 30 van de Warenwetregeling 
Hygiëne van levensmiddelen ver-
plicht een levensmiddelenbedrijf bij 
bereiding, verwerking, behandeling, 
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verpakking, vervoer, distributie of 
verhandeling van eet- en drinkwaren 
de potentiële risico’s te analyseren. 
Op basis daarvan moet het bedrijf 
afdoende beheersmaatregelen nemen 

om de veiligheid van de producten 
te waarborgen (zie ook kader Wetge-
ving). Gezien de risico’s van vreemde 
voorwerpen in levensmiddelen, is 
ook beheersing van dit soort gevaren 
noodzakelijk.

Dankzij ontwikkelingen in de 
techniek zijn vreemde voorwerpen 
in levensmiddelen steeds beter te 
detecteren [9]. Met de juiste techniek 
op de juiste plaats en op het juiste 
moment, is het risico van harde en 
scherpe voorwerpen in levensmid-
delen te beheersen. Daarbij zal de 
ondernemer uiteraard ook de kosten-
batenverhouding meewegen.

Opstelling Inspectie W&V/KvW
De Inspectie W&V/KvW neemt voor-
alsnog de conclusies van de FDA over 
wat betreft het risico van product-
vreemde harde delen in levensmid-
delen. De gegevens uit de vermelde 
wetenschappelijke literatuur en de 
bevindingen van de evaluatiecom-
missie van de FDA vormen daartoe 
voldoende grond. Dit betekent dat de 
Inspectie de aanwezigheid in voed-
sel van harde en scherpe delen van 7 
mm of groter als een onaanvaardbaar 
groot risico beschouwt voor de con-
sument. Voor voedsel dat bestemd 
is voor kleine kinderen of andere 
risicogroepen hanteert de Inspectie 

een grens van 2 mm. Als in voedsel 
incidenteel kleinere delen  worden 
aangetroffen dan is het gevaar gering 
of afwezig.

De Inspectie W&V/KvW ziet erop 

toe dat toegepaste beheersmaatre-
gelen in voedselveiligheidssystemen 
ten minste gericht zijn op het voor-
kómen en/of elimineren van vreemde 
delen die groter dan of gelijk zijn aan 
de gestelde afmetingen, zodat daar-
mee de risico’s voldoende worden 
beheerst. ■
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De FDA karakteriseert scherpe of harde voorwerpen 

met als grootste afmetingen 7 mm of meer als een 

gevaar voor de consument

Wetgeving
Grondstoffen die minderwaardig zijn door aanwezigheid van ongewenste of 

afschuw-opwekkende stoffen, zoals zand, uitwerpselen van muizen of ratten 

e.d., mogen niet voor de bereiding van eet- en drinkwaren worden gebruikt 

(artikel 3, tweede lid onder c van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling 

van levensmiddelen). Datzelfde geldt voor grondstoffen die door hun ondeug-

delijkheid de gezondheid of veiligheid van de mens in gevaar kunnen brengen 

(artikel 18, lid b Warenwet).

Voorts is het verboden om eet- of drinkwaren te verhandelen die door hun 

ondeugdelijkheid de gezondheid of veiligheid van de mens in gevaar kunnen 

brengen (artikel 18, lid b Warenwet).

Ten slotte is een levensmiddelenbedrijf de verplicht om de veiligheid van produc-

ten te beheersen door toepassing van een voedselveiligheidssysteem (artikel 30 

van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen). 

Bijzondere leerstoel
Het College van Bestuur van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
(KUN) heeft Stichting Zuivel, Voe-
ding en Gezondheid te Maarssen 
bevoegd verklaard tot het vesti-
gen van een bijzondere leerstoel 
‘Voeding in relatie tot gezond-
heid en ziekte’ aan de Faculteit 
der Medische Wetenschappen. 
Met ingang van 1 januari is dr. 
C.E. West (1939) benoemd tot 
bijzonder hoogleraar op deze leer-
stoel. West zal één dag per week 
werkzaam zijn als hoogleraar aan 
de KUN, de overige vier dagen is 
hij als universitair hoofddocent 
humane voeding verbonden aan 
Wageningen Universiteit. Tevens 
is hij sinds 1993 een gasthoogle-
raarschap bij het Center for Inter-
national Health, Emory University 
School of Public Health in Atlanta 
en is hij co-directeur van TNO-WU 
Centrum voor Micronutriënten 
Onderzoek en co-directeur van de 
European Nutrician Leadership 
Programme.

Ocean Spray
Ocean Spray ITG heeft Ron 
McMillan benoemd tot algemeen 
directeur van haar Europese divi-
sie. Als zodanig zal hij worden 
belast met het promoten van een 
zo breed mogelijke toepassingen 
van cranberry’s in de voedings-
middelenindustrie. In zijn nieuwe 
positie is McMillan verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van 
nieuwe en het uitbreiden van 
bestaande commerciële mogelijk-
heden in Europa en het coördine-
ren van verkoop- en marketing-
activiteiten. Hij bekleedde in de 
afgelopen zeven jaar diverse func-
ties bij Ocean Spray, waaronder 
regionaal sales manager, export 
sales manager en international 
business development manager.

CPH
J.A. Schaap is sinds begin februari 
algemeen directeur van Cheese 
Partners Holland (CPH). CPH 
bestaat uit een samenwerkings-
verband tussen DOC Hoogeveen, 
CV Rouveen en Westland Huizen. 
Schaap heeft in het verleden ver-
schillende commerciële functies 
bekleed bij Schaap Kaas, Coberco 
Kaas en als laatste bij Frico 
Cheese. Hij wordt verantwoorde-
lijk voor de totale organisatie bij 
CPH.
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