
Chemische 
Feitelijkheden

Alarmerende berichten over bestrijdingsmiddelen op 
groente en fruit, hormonen in vlees of Salmonella in kip 
doen misschien anders vermoeden, maar ons voedsel 

is nog nooit zo veilig geweest als nu. Gelukkig maar, want van 
pathogene bacteriën of chemische verontreinigingen kunnen 
we behoorlijk ziek worden. Als consument moeten we erop 
kunnen vertrouwen dat producenten, leveranciers en koks 
goed opletten en veilig met etenswaren omgaan. 
De inspecteurs van de Voedsel en Waren Autoriteit contro-
leren of iedereen zich inderdaad aan de regels houdt. Zij 
waken over de complete keten: van grondstof tot eindproduct. 
Desondanks zal voedsel nooit 100 procent veilig zijn. Alles 
controleren is nu eenmaal onmogelijk, en bovendien liggen 
er altijd gevaren op de loer. Denk maar aan afvalstoffen die 
plotseling via het milieu in de voedselketen opduiken, schim-
mels die er lustig op los leven dankzij de klimaatverandering, 

of aan die ene fabrikant die het net even wat minder nauw 
neemt met de regels. 
Goede controle is en blijft noodzakelijk. Om dit adequaat 
aan te pakken ontwikkelen wetenschappers slimme meet-
technieken, bijvoorbeeld een gistcel die oplicht bij detectie 
van verboden hormonen of intelligente verpakkingen die 
laten zien of een product nog steeds eetbaar is. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Welke gevaren liggen op de loer bij ons  

voedsel? En wie controleert of voedsel veilig is?
• De Basis: Wat is het verschil tussen voedselinfectie en 

voedselvergiftiging? Hoe schakelen we de ziekteverwek-
kers uit?

• De Diepte: Wetenschappers ontwikkelen steeds slimmere 
detectietechnieken om voedsel te screenen.  |

Graag onbesmet
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de Context Veiliger dan ooit

de Basis Venijnig gevaar

de diepte speuren naar sporen
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dankzij jarenlange verbeteringen lijkt voedselveiligheid tegenwoordig geen 
issue meer. Maar waakzaamheid blijft geboden. inspecteurs zijn alert op 
malafide praktijken en op ongewenste indringers in de productieketen.
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Naar schatting overkomt het 
jaarlijks 300.000 tot 750.000 
Nederlanders: een heftige voed-

selvergiftiging. Na afloop besef je weer dat 
veilig voedsel een groot goed is. Toch is 
ons voedsel veiliger dan ooit, zo oordelen 
experts onder meer in het RIVM-rapport 
Ons eten gemeten uit 2004. 

Voedselveiligheid en voedselkwaliteit 
worden vaak in één adem genoemd, ter-
wijl het om heel verschillende zaken gaat. 
Veiligheid is – naast smaak, geur, kleur 
en mondgevoel – een onderdeel van de 
kwaliteit. Het is een minimale vereiste 
voor voedselkwaliteit. Een product kan 
bijvoorbeeld best veilig zijn, maar tege-
lijkertijd niet echt lekker smaken of er 
gewoon heel onaantrekkelijk uitzien. Het 
predikaat ‘veilig’ garandeert slechts dat 
het eten of drinken van een product geen 
nadelige gevolgen heeft voor iemands 
gezondheid. Een voorwaarde is wel dat 
het op de juiste manier wordt gebruikt 
en bereid, want je kunt behoorlijk ziek 

worden van voedsel dat besmet is met 
micro-organismen of gifstoffen.

Beruchte Boosdoeners 

Microbiologische verontreinigingen, 
zoals bacteriën, schimmels of para-

sieten, vormen de belangrijkste oorzaak 
van acute voedselvergiftigingen. Met 
name oude of zieke mensen met een 
verzwakt afweersysteem worden gemak-
kelijk de dupe. Berucht is de Salmonella-
bacterie in vlees- en visproducten. Ook 
kent iedereen wel iemand die verschrik-
kelijk ziek is geworden na het eten van 
mosselen. Dit laatste wordt meestal ver-
oorzaakt door opgehoopt gif afkomstig 
van algen; één ‘verkeerde’ mossel kan al 
voldoende zijn. 

Virussen kunnen eveneens een voed-
selvergiftiging veroorzaken. Bijvoorbeeld 
het Norwalk-virus, dat vooral voorkomt in 
schaaldieren zoals garnalen. Het meren-
deel van de microbiële besmettingen 
wordt echter veroorzaakt door de consu-
ment zélf en is terug te voeren op slechte 
hygiëne tijdens het bereiden en bewaren 
van etenswaar.

Behalve ziekmakende microben kunnen 
in voeding ook ongewenste chemische 
verbindingen voorkomen. Dat kan gaan 

om verboden – of te grote hoeveelheden 
– voedseladditieven als smaakversterkers, 
kleurstoffen of conserveringsmiddelen. 
Resten van diergeneesmiddelen of gewas-
bestrijdingsmiddelen horen evenmin in 
voeding thuis. Voor het gebruik van deze 
chemische stoffen gelden strikte regels: 
de eisen voor maximaal toegestane hoe-
veelheden in voedingswaren zijn streng. 
Het grote chemische gevaar schuilt ech-
ter in giftige verbindingen als dioxines, 
PCB’s (polychloorbifenylen) en zware 
metalen zoals kwik en cadmium. Veel 
van deze stoffen worden geloosd in het 
milieu en kunnen via landbouwgewassen 
en veevoer in de voedselketen worden 
opgenomen en ten slotte terechtkomen 
in producten. Een groot probleem van 
deze chemische verontreinigingen is dat 
ze soms pas laat worden opgemerkt door-
dat ze pas op langere termijn een nadelig 
effect hebben op de gezondheid.

Een heel ander soort ‘verontreiniging’ is 
van biotechnologische origine: genetisch 

Veiliger dan ooit

Voedsel is veiliger dan ooit. Niet besmet voedsel, 
maar ongezonde voeding is tegenwoordig een 
grote bedreiging voor onze volksgezondheid.

hierboven een verzameling van producten die 
in 2007 in nederland van de markt werden 

gehaald omdat achteraf bleek dat er iets mis mee 
was. een recall of terughaalactie gebeurt niet erg 
vaak, omdat de ‘foute’ producten meestal de winkels 
niet bereiken. De redenen om een product terug te 
roepen kunnen heel verschillend zijn: verontreiniging 
met schadelijke stoffen of vreemde materialen (glas, 
metaal, plastic), kwaliteitsverlies, bederf, pathogene 
bacteriën of onjuiste informatie over allergenen.      |

Foutje?

Fabrikanten van voeding hebben te maken 
met steeds strengere wetgeving op het 

gebied van productieprocessen. De keten 
staat bol van certificaten, procedures 

en kwaliteitsystemen, zoals GMP (good 
manufacturing practice) en HACCP  

(Hazard Analysis Critical Control Points).
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gemodificeerde organismen. In de EU 
mogen deze al jaren niet zomaar in levens-
middelen worden gebruikt. Eerst moet de 
Europese autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) ze beoordelen en voldoende veilig 
vinden. Alle EU-lidstaten moeten toe-
zien op naleving van de Brusselse regels. 
Zo gaan bij de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit (VWA) tegenwoordig de 
seinen op rood bij rijst uit China, nadat 
herhaaldelijk illegale transgene rijst is 
aangetroffen. 

WaarschuWen

Zodra een Europese controle-instantie 
iets vreemds ontdekt, moet ze dat 

aan Brussel melden. Via het zogeheten 
RASFF, het Rapid Alert System for Food 
and Feed, worden dan meteen alle EU-lan-
den gewaarschuwd en worden de grenzen 
gesloten. Om snel de bron van een veront-
reiniging op te sporen is een tracking- and 
tracing-systeem opgezet: sinds 2005 moet 
ieder bedrijf binnen vier uur de herkomst 
van grondstoffen en de bestemming van 
ingrediënten en producten kunnen achter-
halen. Dat betekent dat in maximaal zes-
tien uur de bron van een verontreiniging 
is achterhaald, want er zitten zelden meer 
dan vier schakels in de productieketen. 

Naast traceerbaarheid is in de Europese 
voedselwet expliciet vastgelegd dat de 
eerste verantwoordelijkheid voor de vei-
ligheid van levensmiddelen ligt bij de pro-
ducenten. Zij hebben er ook zelf belang 
bij dat de zaak op orde blijft. Die enkele 
keer dat het toch misgaat en een potje 
pindakaas met glassplinters ongezien de 
fabriek verlaat, haalt een bedrijf het pro-
duct meestal onmiddellijk van de markt. 
Zo’n recall is weliswaar duur, maar bijna 
altijd goedkoper dan de imagoschade 
die ontstaat als consumenten in het zie-
kenhuis zouden belanden. Incidenten 
met glasscherven (fysische verontreini-
ging) zijn overigens vrij uitzonderlijk. 

Doorgaans worden productiefouten al 
opgemerkt vóórdat een product de fabriek 
verlaat. Zo gaan bijvoorbeeld alle broden 
door een metaaldetector, omdat het nu 
eenmaal kan gebeuren dat een moertje of 
een metaaldraadje van een kapotte meel-
zeef in het deeg terechtkomt.

op scherp

Ondertussen wensen consumenten 
graag zo vers mogelijke voedings-

waren met zo min mogelijk toevoegingen 
en conserveermiddelen. Bovendien moet 
de bereiding snel en eenvoudig zijn. Dat 
kan als je de verschillende producten in 
een en dezelfde kant-en-klaar verpakking 
combineert, bijvoorbeeld rauwe vis, saus 
en groente. Dit stelt wel hoge eisen aan 
de houdbaarheid en veiligheid. 

Strikte bewaking van de 
volledige productieketen 
– van grondstof tot con-
sumptie – blijft dus nood-
zakelijk. Jaarlijks contro-
leert voedselwaakhond 
VWA ongeveer 130.000 
monsters op stoffen die 
niet thuishoren in voeding 
of voedingscomponenten. 
Zo’n 60 procent van de 
gevonden verontreinigin-
gen blijkt van chemische 
oorsprong. Ook brand-
vertragers staan inmid-
dels op de lijst verboden 
stoffen en sinds kort zijn 
de perfluorverbindingen 
toegevoegd, verbindingen 
die worden gebruikt bij 
de productie van anti-aan-
baklagen. Onbekende en 
onverwachte stoffen die 
plotseling kunnen opdui-
ken in de voedselketen 
baren veiligheidsexperts 
de meeste zorgen. 

Incidenten zetten inspecteurs op scherp. 
Zoals de Belgische fabrikant die enkele 
jaren geleden dacht afgewerkte motorolie 
ongemerkt te kunnen bijmengen aan 
frituurvet – dat hij vervolgens doodleuk 
verkocht als veevoer. Hij viel door de 
mand toen boeren melding maakten van 
een onbegrepen sterfte onder hun kip-
pen. In het kippenvoer, kippenvlees en 
eieren werd vervolgens een honderdvou-
dige overschrijding van de dioxinenor-
men gemeten. Een ander voorbeeld is de 
merkwaardige biggensterfte in Brabant, 
waar het varkensvoer vrouwelijke hormo-
nen bevatte. Het was vermengd met afval 
(melasse) van een farmaceutisch bedrijf. 
Als de gevolgen overduidelijk zijn, komt 
bedrog en gesjoemel gelukkig snel aan 
het licht.           |

Vreemde eenden in de bijt 

chemisch
additieven en 
hulpstoffen

contaminaties

bewaarmiddelen, smaakmakers, voedingszuren, gewas-
beschermers, dierenmedicijnen, etc. 

om technische of gezondheidskundige redenen bewust 
toegevoegd tijdens de productie. De hoeveelheden moeten 
onder de norm blijven.

dioxines, mycotoxinen, acrylamide

niet opzettelijk aan voedingsmiddelen toegevoegd, maar 
komen vanuit de omgeving in voedingsmiddelen terecht.

fysisch stukjes metaal, glas of plastic

kan gebeuren tijdens de oogst of het productieproces. 
Detectieapparatuur moet vreemde voorwerpen opspo-
ren en verwijderen.

microbiologisch schimmels, gisten, bacteriën en virussen

Besmetting kan plaatsvinden tijdens de productie, 
bewaring, verwerking, distributie en bereiding.

biotechnologisch genetisch gemodificeerde organismen (gMo’s)

mogen alleen na europese goedkeuring (van de eFsA) 
worden gebruikt. in mais mag 0,9 procent genetisch 
gemodificeerd eiwit aanwezig zijn.

productie 
grondstoffen 

tarwe, mais, soja, 
gluten

industriële 
verwerking 

veevoer

(pluim)veehouderij

koeien, varkens, 
kippen, schapen

productie vlees 
en zuivel

vlees, melk, eieren

slachterijen en 
zuivelindustrie

geslacht vee en 
zuivelproducten

supermarkt

producten in de 
schappen

consument

eten van vlees en/of 
zuivelproducten

Van grond tot mond



4 5De BAsisDe BAsis

de belangrijkste bedreiging voor de voedselveiligheid zijn bacteriën, 
virussen en schimmels. strenge hygiëne, nieuwe bewaartechnieken 

en vroege opsporing moeten ziektes voorkomen.
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gebruikt zonder ze eerst goed schoon te 
maken. In de strijd tegen onnodige voed-
selbesmetting in de keuken probeert het 
Nederlandse Voedingscentrum de consu-
ment dan ook regelmatig bij te scholen in 
schoon en veilig voedsel bereiden. 

uitschakelen

Eenmaal geoogst of geslacht gaat de 
kwaliteit van voedsel per definitie ach-

teruit. Hierbij vormen niet alleen micro-
organismen een belangrijke bron van 
bederf, maar ook enzymen en zuurstof. 
Veel enzymen, die van nature aanwezig 
zijn in voedsel, blijven actief nadat een 
dier is geslacht of een plant is geoogst. 
Deze enzymen breken eiwitten, vetten 
en koolhydraten af. Zuurstof geeft pro-
blemen doordat het allerlei oxidatiepro-
cessen versnelt, waardoor vethoudende 
levensmiddelen ranzig kunnen worden.

Tijdens de voedselproductie stellen 
fabrikanten alles in het werk om etenswa-
ren zo lang mogelijk houdbaar te maken, 
bijvoorbeeld door schadelijke micro-orga-
nismen uit te schakelen, enzymen te 

Jaarlijks krijgen honderdduizenden 
mensen diarree, buikgriep of ‘zomer-
griep’ na het eten van voedsel dat 

besmet is met pathogene micro-orga-
nismen. Een bekende veroorzaker van 
zo’n voedselinfectie is Salmonella. Andere 
bacteriële bedreigingen zijn Clostridium, 
Campylobacter en Listeria voor vis- en 
vleesproducten of de Bacillus cereus voor 
rijst- en pastagerechten en gepasteuri-
seerde melk. Ook virussen kunnen een 
voedselinfectie veroorzaken, bijvoorbeeld 
Norovirussen die net zo vaak de boosdoe-
ner blijken als Salmonella. 

Vooral schelpdieren, rauwe voedings-
middelen en koude levensmiddelen (sala-
des, desserts, groenten en fruit) vormen 
belangrijke bronnen van virale voedselin-
fecties. En dan zijn er ook nog ziektever-
wekkende parasieten zoals de lintworm, 
spoelworm of trichinella. Deze bronnen 
van besmetting zijn dankzij strenge hygië-
ne maatregelen behoorlijk onder controle. 
Maar een parasitaire voedselinfectie – bij-
voorbeeld na het nuttigen van etenswaren 
in exotische oorden – is niet uitgesloten.

Een microbiologische besmetting kan 
plaatsvinden in elke schakel van de voed-
selproductieketen. Tijdens de teelt, in het 
slachthuis of bij de verwerking in de 
voedingsmiddelenindustrie, maar ook tij-
dens de opslag en distributie, of in onze 
eigen keuken bij de bereiding van de 
maaltijd. Door goede hygiëne op boerde-
rijen en grondige controle in slachthui-
zen is de kans op microbiële besmetting 
sterk afgenomen. Maar een ziekmaker 
als Salmonella is hardnekkig. Daarom wil 
de EU dat in 2011 al het kippenvlees sal-
monellavrij in de winkels ligt. Nederland 
is daar overigens al ver mee, want in ons 
land is amper 0,8 procent van het kippen-
vlees besmet, terwijl het Europese gemid-
delde nog op 11 procent ligt. 

Met een salmonellavrije kip zijn we er nog 
niet. Kip bevat ook andere ziekteverwek-
kers, zoals de Campylobacter. Bovendien 
garandeert een bacterievrije productie nog 
geen bacterievrije consumptie. Ook in de 
keuken kan er nog veel misgaan. Vaak 
worden borden, bestek of snijplanken na 
gebruik voor rauwe etenswaren opnieuw 
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giFtige SCHimmeLS

aflatoxinen (B1, B2, g1, g2) ochratoxine a don (deoxynivalenol) zearalenon patuline ergot alkaloïden

Aspergillus flavus Penicillium verrucosum, 
Aspergillus ochraceus

Fusarium graminearum e.a. Fusarium graminearum e.a. Penicillium griseofulvin Claviceps purpurea 
(moederkoren)

kankerverwekkend kankerverwekkend braken, groeiremming immunotoxisch immunotoxisch o.a. darmkrampen

noten, vijgen, graan, 
rijst, specerijen

granen, mais, rijst, 
koffie, varkensnier

mais, gerst en 
andere granen

mais, gerst en 
andere granen

fruit, met name appels
granen, met name 

rogge
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inactiveren en producten zuurstofvrij te 
verpakken. Via pasteurisatie (bij 72 °C) en 
sterilisatie (bij 120 °C) worden de meeste 
micro-organismen gedood en raken enzy-
men geïnactiveerd. Omdat een warmtebe-
handeling ten koste kan gaan van smaak, 
kleur of textuur gebruiken producenten 
ook koudetechnieken. Door koelen of 
bevriezen raken de meeste enzymen inac-
tief en wordt de groei van bacteriën sterk 
geremd.

levensgevaarlijk

Soms zijn niet micro-organismen zélf 
de ziekmaker, maar de stoffen die ze 

produceren. In dat geval speken we van 
voedselvergiftiging in plaats van voedsel-
infectie. Sommige schimmels op granen, 
noten, specerijen en gedroogde vruchten 
kunnen levensgevaarlijke giffen produ-
ceren. Deze mycotoxinen vormen een 
serieus probleem en behoren tot de opko-
mende gevaren voor onze voedselveilig-
heid. Nu we te maken hebben met een 
warmer en vochtiger wordend klimaat, 
veranderen opslagschuren vol graan en 
andere landbouwgewassen in lustoorden 
voor deze toxineproducenten. Experts ver-
wachten overigens geen onbekende gif-
stoffen aan te treffen, maar wel méér – en 
op andere producten – dan ze gewend 
zijn. Vooral tarwe, maïs en pinda’s lopen 
gevaar, maar ook gedroogde vruchten, 
noten, koffie, kruiden en specerijen. 
Doordat schimmelgiffen voorkomen in 
grondstoffen en ingrediënten, zitten ze 
ook in eindproducten zoals brood, bier, 
wijn, gedroogd fruit en pindakaas.
De bekendste mycotoxine is aflatoxine, 
een gif dat vooral in pinda’s wordt aan-

getroffen. Het werd in 1960 ontdekt na 
een massale sterfte van kalkoenen. Men 
sprak aanvankelijk van Turkey X Disease, 
totdat bleek dat die stof X afkomstig 
was van het pindameel in het voer. De 
schuldige schimmel is Aspergillus flavus 
(kortweg A. flavus), waaraan het toxine de 
naam aflatoxine dankt. Inmiddels zijn er 
honderden mycotoxinen bekend. Ze zijn 
schadelijk voor de mens en kunnen een 
voedselvergiftiging veroorzaken die leidt 
tot maag-darmstoornissen zoals overge-
ven en diarree. Voor ons lichaam is dat 
de effectiefste manier om snel van het gif 
af te komen. Als dit niet gebeurt kunnen 
de mycotoxinen onder meer kanker en 
groeistoornissen veroorzaken. Wat het 
bestrijden van schimmelgifstoffen bij-
zonder lastig maakt is dat ze zeer stabiel 
en hittebestendig zijn. De giftige werking 
blijft zelfs overeind bij verhitting tot 200 
à 300 °C. Bakken of koken helpt in dit 
geval dus niet afdoende.

Om de hoeveelheid mycotoxinen terug 
te dringen, controleert de Voedsel en 
Waren Autoriteit vooral vooraan in de 
voedselketen. Dat is het efficiëntst. 
Bovendien is Rotterdam de mainport van 
Europa voor de invoer van pinda’s, gra-
nen en rijst. Inspecteurs bemonsteren de 
grondstoffen bij de importcontrole in de 
haven, maar ook in distributiecentra van 
grootwinkelbedrijven, bij grote impor-
teurs en handelaren en in de detailhan-
del. Intensieve importcontrole blijkt hard 
nodig. Want stelselmatig worden nog 
steeds schadelijke stoffen aangetroffen, 
zoals te veel ochratoxine A in rozijnen 
of aflatoxine B1 in specerijen, kruiden en 
partijen pinda’s.          |

Zoönoses heten ze officieel, de ziektes die van 
dieren worden overgedragen op de mens. 

meestal gebeurt dit via de voeding en vrijwel altijd 
zijn bacteriën of virussen de oorzaak. een verhaal 
apart is echter de gekkekoeienziekte (Bse, Bovine 
Spongiforme Encephalopathie), een hersenziekte 
bij runderen die veroorzaakt wordt door afwijken-
de eiwitten. Deze zogeheten prioneiwitten ofwel  
prionen bevinden zich met name in de hersenen 
van zieke dieren, maar kunnen ook in merg, ogen 
of darmen aanwezig zijn. Bij mensen kunnen Bse-
prionen de dodelijke ziekte van Creutzfeldt-jacob 
veroorzaken, maar gelukkig is besmetting via 
spiervlees of zuivel haast onmogelijk doordat daar 
geen prionen in voorkomen. om verspreiding van 
dier naar mens tegen te gaan is het bovendien ver-

boden om slachtafval van zoogdieren te verwerken 
in veevoer. organen waarin zich prionen kunnen 
bevinden worden daarom vernietigd.                    |

gekkekoeienziekte

De huidige vers- en gemaktrend heeft geleid tot 
de ontwikkeling van nieuwe en mildere metho-

den om etenswaren langer houdbaar te maken. 
Bij het Wageningse Food technology Center staat 
bijvoorbeeld een pilot-installatie voor hogedruk-
sterilisatie. hogedrukpasteurisatie van vruchten-
sappen en ham bestaat al langer. Die techniek 
doodt levende cellen en enzymen in het voedsel, 
maar niet de sporen – vandaar dat gepasteuriseerde 
producten nog wel in de koelkast bewaard moeten 
worden. Bij hogedruk sterilisatie (enkele minuten, 
bij 7.000 bar en 115 °C) worden ook de sporen 
geïnactiveerd. gewone hittesterilisatie heeft op 
zich hetzelfde effect, maar dat duurt minstens een 
uur en geeft veel kwaliteitverlies. De nieuwe aanpak 
belast etenswaren minder; sperziebonen behouden 
bijvoorbeeld gewoon hun stevigheid.

overigens is niet elk soort voedsel geschikt voor 
deze aanpak. etenswaren met veel lucht van binnen 
gaan kapot: van een champignon blijft niets meer 
over. maar verpakte vleeswaren, vruchtensappen en 
koelverse kant-en-klaarmaaltijden komen er goed 
uit. omdat de producten tijdens de hogedruksteri-
lisatie al in hun verpakking zitten, treedt bovendien 
geen ‘nabesmetting’ op. na een behandeling zijn 
de etenswaren een half jaar tot een jaar houdbaar 
buiten de koelkast.
Andere (nieuwe) conserveringstechnieken maken 
gebruik van pulserende elektrische velden, extreem 
fel licht, koud plasma of advanced heating met 
behulp van microgolven. het effectiefst is behan-
deling met radioactieve gammastraling. Daarbij 
worden alle ziektekiemen gedood zonder nadelige 
gevolgen voor de smaak en kleur. in europa is dit 
echter nog grotendeels taboe en mag deze methode 
alleen worden gebruikt voor de behandeling van 
kruiden en specerijen.
een breed geaccepteerde techniek is speciale stof-
fen toevoegen om de houdbaarheid te verbeteren. 
Voorbeelden van dergelijke additieven zijn ver-
bindingen die de zuurgraad verhogen waardoor 
microbiële groei geremd wordt, of anti-oxidanten 
die verhinderen dat vetten te snel oxideren.           |

Lekker Lang VeiLig

prioneiwit PrP-c



7De Diepte6 De Diepte

onze verre voorouders leerden met gissen en missen veilig voedsel te onderscheiden 
van onveilig voedsel. dankzij moderne analyse- en detectiemethoden is het 

tegenwoordig gewoon een kwestie van meten en weten.

speuren 
naar sporen

V e i l i g  V o e D s e l  ChemisChe FeitelijkheDen  |  juni 2008

In voedsel mogen geen microbiële ver-
ontreinigingen zitten. Ook additieven 
of resten van gewasbeschermers en 

veterinaire middelen horen er niet in 
thuis. De crux van voedselinspecties is 
om overschrijdingen van grenswaarden 
zo snel mogelijk op het spoor te komen. 
Ook de fabrikanten willen graag zeker 
weten of hun afgeleverde waren aan de 
normen voldoen. Om voedsel nauwkeu-
rig te analyseren en zelfs de kleinste 
verontreinigingen te detecteren, beschik-
ken controleurs tegenwoordig over een 
arsenaal aan moderne en geavanceerde 
meettechnieken: gas- en vloeistofchro-
matografie, eventueel in combinatie met 
massaspectrometrie of DNA-analysetech-
nieken zoals PCR-technologie en zoge-
heten microarrays – een chip met daarop 
karakteristieke stukjes DNA. De ontwik-
keling en verfijning van deze analyse-

methoden staat volop in de wetenschap-
pelijke belangstelling. 

traceren en identiFiceren

Hoe sneller een voedselfabrikant 
schadelijke bacteriën achterhaalt, 

hoe beter. De klassieke microbiologische 
analyses zijn echter vrij lastig en gaan 
te langzaam. Het Nederlands bedrijf 
Check-Points heeft daarvoor een oplos-
sing bedacht: een test die gebaseerd is 
op het herkennen van bacterieel DNA. 
Het gaat om een combinatie van PCR 
en microarrays om genetisch materiaal 
uit voedselmonsters te isoleren en te ver-
menigvuldigen, zodat er voldoende DNA 
beschikbaar komt om te meten. De eerste 
toepassing is inmiddels op de markt: een 
DNA-microarray voor de detectie van de 
beruchte Salmonella-bacterie en zijn vele 
varianten (serotypes). Deze nieuwe test 

kan vele verschillende soorten Salmonella 
tegelijk bepalen. Op die manier is de bron 
van een besmetting gemakkelijker op te 
sporen.

Om het hoofd te bieden aan het steeds 
grotere probleem van schimmelbesmet-
tingen (vooral van rozijnen, pinda’s, spe-
cerijen en kruiden) controleert de inspec-
tie deze producten bij aanvoer in de 
haven. Daarbij kijkt men niet alleen naar 
aflatoxines op pinda’s, maar naar een 
breed spectrum van schimmelgiffen. Dit 
gebeurt met een combinatie van vloeistof-
chromatografie en massaspectrometrie. 
Via zo’n analyse kunnen 35 verschillende 
toxines worden aangetoond. Daarmee 
gaat de inspectie al verder dan de wettelijk 
verplichte controle, want volgens Brussel 
moeten grondstoffen in ieder geval op 
tien componenten worden geanalyseerd. 
Ligt de concentratie van een bepaalde 
verbinding boven de norm, dan wordt de 
partij in kwestie uit de handel genomen.

oplichtend gevaar

Een heel andere test komt van het 
RIKILT Instituut voor Voedselveilig-

heid in Wageningen, dat een bioassay 
heeft ontwikkeld om in vlees en veevoer 
de residuen aan te tonen van hormonen 
en groeibevorderaars. Het gebruik van 
stoffen als oestradiol en testosteron is 
namelijk al jaren verboden in de EU, maar 
incidenteel duiken ze toch op in de voed-
selketen. Met de RIKILT Estrogen Assay 
(REA) kan oestradiol worden gedetec-
teerd. De werking van deze test berust op 
genetisch gemodificeerde gistcellen. Deze 
gistcellen bevatten extra stukjes DNA 
die ervoor zorgen dat gist de humane  
oestrogeen-receptor tot expressie brengt 
en dat na binding van de oestrogene stof 

Zogeheten bioschakelaars zijn bruikbaar in 
slimme verpakkingen. Ze kunnen bederf van 

etenswaar voorkomen door een bacteriedodende 
stof vrij te laten zodra de verpakte voeding besmet 
raakt. De bioschakelaars worden aangebracht op 
het oppervlak van het verpakkingsmateriaal. Ze 

bevatten een matrix van polysacchariden, die bij 
een microbiële besmetting worden afgebroken 
door enzymen uit de bacteriën. Door deze afbraak 
van de kooi komt een antimicrobiële verbinding 
vrij die de bacteriën doodt. Dit release on demand-
concept is ontwikkeld door tno.           |

verpakking

kooi

antibacterieel
middel

bacterie

polysaccharidenkooi met 
bacteriedodend middel

SLimme Verpakking
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aan deze receptor een groen fluoresce-
rend eiwit wordt aangemaakt. Als de 
meetcel groen oplicht, is de aanwezig-
heid van oestradiol aangetoond. De test 
is niet alleen gevoelig voor het natuur-
lijke vrouwelijke geslachtshormoon  
17β-oestradiol, maar ook voor metabolie-
ten van oestradiol en voor synthetische en 
illegale hormonen.

De eenvoud, snelheid, robuustheid en 
gevoeligheid maken dit bioassay een ele-
gante methode om onbekende stoffen in 
voedsel te ontdekken. De familie testgis-
ten groeit dan ook gestaag. Een test voor 
de detectie van testosteronachtige andro-
genen is al gevalideerd. En voor proges-
teronen en corticosteroïden (ontstekings-
remmers) zijn gisten in de maak. Juist 
doordat deze gisttest reageert op een hele 
groep verbindingen met dezelfde biolo-

gische werking, is de methode geschikt 
als een ‘early warning’-systeem dat alarm 
slaat zodra een bioactieve stof opduikt in 
veevoer, voedingssupplementen of vlees.

Het RIKILT had eerder al een soortge-
lijk bioassay ontwikkeld om dioxines en 
polychloorbifenylen (PCB’s) op te sporen 
in koemelk, voedsel en veevoer. Hiervoor 
gebruiken de onderzoekers genetisch 
gemodificeerde rattencellen en luciferase 
als detectie-enzym. Het voordeel van gist-
cellen is dat ze robuuster zijn en eenvou-
dig te bewaren op een voedingsbodem. In 
de koelkast is een testgist een jaar lang 
houdbaar als stand-by. Voor gebruik in 
een nieuwe testreeks kan men de gist ver-
volgens snel en goedkoop opkweken.

verpakte detectie

Intelligente verpakkingssystemen ver-
tellen via een kleurverandering van een 

indicator of het verpakte voedingsmiddel 
nog eetbaar is. De indicator zit in een 
sensor, die reageert op temperatuursver-
anderingen of op stoffen die vrijkomen 
bij bederf. Zo’n kleurcode zegt alleen 
iets over de status van het product, maar 
heeft daar verder geen invloed op. Dit in 
tegenstelling tot ‘actieve’ verpakkingen 
die stoffen opnemen of juist afgeven, bij-
voorbeeld biociden om microbiële groei 
tegen te gaan. 

Het populairst voor deze aanpak zijn 
tijd-temperatuur indicatoren (TTI’s), die 
vrij goedkoop zijn. Hun werking berust 
op het feit dat de houdbaarheid van voed-

sel afneemt bij hogere temperaturen. Er 
worden drie verschillende reacties toe-
gepast om een label van kleur te laten 
verschieten: enzymatisch, fysisch of che-
misch. Een enzymatische kleurreactie 
berust doorgaans op de enzymatische 
splitsing van een vetzuur. In de sensor lig-
gen dan twee kleine vloeistofzakjes naast 
elkaar. Het ene bevat een mengsel van 
een pH-indicator en een enzym (lipase). 
Het andere zakje bevat een oplossing met 
lipiden. Tijdens het verpakken wordt een 
membraan tussen beide zakjes verbro-
ken, waardoor de inhoud mengt en de 
indicator geactiveerd raakt. Aanvankelijk 
is die groen gekleurd, maar doordat het 
lipase de lipiden geleidelijk afbreekt daalt 
de pH en wordt de indicator langzaam 
geel. Hoe hoger de temperatuur, des te 
sneller verloopt dit proces en des te eerder 
verkleurt het label.

Fysische TTI’s zijn daarentegen geba-
seerd op de migratie van stoffen langs 
een sensor, die hierdoor verkleurt. De dif-
fusiesnelheid is weer afhankelijk van de 
temperatuur. De chemische TTI’s werken 
dankzij een polymerisatiereactie waarbij 
een ongekleurd monomeer overgaat in 
een gekleurd polymeer. Een kleurenindex 
geeft aan wanneer het product rijp is 
voor de afvalbak. Door andere kleurstof-
fen te gebruiken kan de snelheid van de 
verkleuring worden aangepast aan de 
bederfsnelheid van een bepaald product. 
Kennis van de kinetiek van het bederf is 
hierbij wel belangrijk.         |

in natuurlijke systemen berust de hormonale werking van oestragenen en progesteron op binding van deze 
hormonen aan een intracellulaire receptor. na receptorbinding en de vorming van een receptordimeer komt 
het effect tot stand via transcriptie van het DnA. op precies dezelfde manier werkt de detectie van oestra-
diol in de aangepaste gistcel. het hormoon passeert het celmembraan van de gistcel en gaat de celkern 
binnen, waar zich de oestrogeenreceptor (er) bevindt. na binding van oestradiol aan de receptor vormen 
twee receptoren samen een dimeer. Deze dimeer klikt – als een sleutel op een slot – vast aan het DnA op 
een specifieke regulatieplek: het oestrageen response-element (ere). hierdoor wordt het naastliggende gen 
(ggFp) aangezet, dat codeert voor een groen fluorescerend eiwit (gFp, green fluorescent protein). nadat 
het DnA is afgelezen wordt dit eiwit aangemaakt. Bij een positief monster lichten de gistcellen groen op. 
Deze methode is overigens niet geschikt om hormonen te identificeren. Dat moet gebeuren met behulp van  
massaspectrometrietechnieken zoals lC-ms of gC-ms.             |
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middel nog te consumeren is. De werking 
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onderzoekers van de afdeling productontwerpen 
en kwaliteitskunde bij de Wageningen ur werken 
aan een slim verpakkingssysteem voor verse vis. Vis 
is een lastig en bederfelijk product waarvan de kwa-
liteit al bij de vangst sterk kan verschillen. sommige 
mensen vinden vis altijd stinken, maar is er pas écht 
sprake van rotte vis als vluchtige amines vrijkomen 
(waaronder trimethylamine). Dan ontstaat er over-
last door bacteriën, de belangrijkste veroorzakers 
van visbederf. De onderzoekers ontwikkelen een 
sensor die amines kan detecteren. Deze sensor 
is gebaseerd op een verandering in de elektrische 
geleidbaarheid zodra amines oplossen.            |
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voor op sChool
 1. Wat is het verschil tussen een voedselinfectie en een voedsel-

vergiftiging?
 2. Wat zijn de symptomen van een voedselinfectie? En wat zijn 

de remedies ertegen?
 3. Geef opvallende verschillen tussen onveilig voedsel en  

ongezond voedsel.
 4. Patat bakken gaat ook in motorolie. Geef de chemische en 

biologische verschillen en overeenkomsten tussen motorolie 
en frituurvet.

 5. Bedorven mosselen maken een zilveren lepel zwart. Waarop 
is deze detectiemanier gebaseerd?

 6. Voor de aanwezigheid van kleurstoffen, conserveringsmid-
delen en milieuverontreinigingen in voedingsmiddelen 
gelden MAC-waarden. Wat betekent MAC? Hoe is de MAC-
waarde bepaald?

 7. Veel chemische additieven hebben E-nummers. Welke  
stoffen met een E-nummer komen van nature in voedings-
middelen voor?

 8. Pasteurisatie, sterilisatie en bestraling zorgt voor inactive-
ring van enzymen. Wat gebeurt er dan met de enzymen? 
Waardoor zijn ze niet meer werkzaam?

 9. Detectie van (gif)stoffen gaat met GC-MS en LC-MS. Leg uit 
waarop deze technieken zijn gebaseerd.

 10. Een verpakking kan de ‘versheid’ van de inhoud weergeven. 
Bij organisch-chemische reacties verdubbelt de reactiesnel-
heid veelal bij een temperatuurverhoging van 10 °C. Na 
tien dagen in de koeling (5 °C) verkleurt de verpakking van 
biefstuk van groen naar geel. Stel, je bewaart de biefstuk bij 
25 °C. Na hoeveel dagen verkleurt de verpakking?
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Eind jaren tachtig waren dioxines in de voedselketen plots een hot item. 
Dioxines en PCB's (polychloorbifenylen) ontstaan bij verbrandings-

processen en komen via het milieu en het voedsel terecht bij de mens.
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