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Acrylamide: 6 jaar onderzoek
hoe schadelijk is acrylamide via de voeding?

Stephan Peters Voedingscentrum Den Haag

Acrylamide komt in de voeding vooral voor in gebakken, 
zetmeelrijke voedingsmiddelen. Het is een bekend neurotoxische 
stof en een bekend genotoxische en carcinogene stof. Minder 
duidelijk is of langdurige blootstelling aan lage gehalten in de 
voeding schadelijk is. De EFSA wijdt deze maand een speciale 
bijeenkomst aan de risico’s van acrylamide in de voeding. De 
industrie heeft op vrijwillige basis de gehalten in enkele producten 
al succesvol teruggebracht. Dit artikel geeft een overzicht van de 
meest recente ontwikkelingen.

Zes jaar geleden werden voedselveiligheidsexperts verrast door 
nieuws uit Zweden. In 2002 publiceerde het Zweedse Voedselagent-
schap (Swedish National Food Agency) resultaten van analyses naar 
acrylamide in alledaagse voedingsmiddelen. Hieruit bleek dat er aan-
zienlijke acrylamidegehalten aanwezig waren in voornamelijk zetmeel-
rijke voedingsmiddelen als patat, chips, ontbijtgranen enzovoort (1). 
De ontdekking in Zweden schokte de voedingswereld omdat tijdens 
verhitten een schadelijke component wordt gevormd in alledaagse 
voedingsmiddelen. Acrylamide staat bekend als neurotoxisch voor 
de mens en als waarschijnlijk kankerverwekkend (IARC 2A-classifica-
tie). Tot 2002 dachten wetenschappers dat mensen voornamelijk via 
roken en hun werk aan significante hoeveelheden acrylamide werden 
blootgesteld. Acrylamide wordt op grote schaal (ongeveer 100 miljoen 
kg per jaar) geproduceerd en voornamelijk gebruikt in de gepoly-
meriseerde vorm polyacrylamide voor het zuiveren van water en het 
dichten van scheuren bij de constructie van tunnels.

AcrylAmidevorming  Acrylamide wordt gevormd uit aminozu-
ren (voornamelijk asparagine) en reducerende suikers (vooral glucose 
en fructose) in de zogenaamde reactie van Maillard. Dat is de reactie 

Blootstelling acrylamide ook via roken en werk in industrie
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Frites leveren een belangrijke bijdrage aan de inname van 
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die bij het bakken en braden zorgt voor de bruinkleuring van het 
voedsel, maar ook voor een deel van de geur en smaak. De reactie 
wordt ook wel niet-enzymatische bruinkleuring genoemd. Acrylamide 
is één van de vele stoffen die tijdens de reactie van Maillard worden 
gevormd. De vorming begint bij een temperatuur van ongeveer 120°C 
en bereikt (afhankelijk van het voedingsmiddel) een maximum tussen 
de 160°C en 180°C (2). Dit verklaart waarom acrylamide wél wordt 
gevormd bij het bakken, braden en roosteren van voedingsmiddelen 
en niet bij het koken ervan. In tabel 1 zijn de belangrijkste producten 
weergegeven waarin acrylamide is aangetoond. 

Blootstelling  De mediane inname van acrylamide voor de 
Nederlandse bevolking ligt op ongeveer 0,5 µg/kg lichaamsgewicht 
per dag en 95 procent blijft onder de 1,2 µg/kg lichaamsgewicht per 
dag. Voor kinderen liggen deze schattingen ongeveer twee keer zo 
hoog (4). Bij deze innamen zijn de te verwachten neurotoxische effec-
ten te verwaarlozen, maar carcinogene effecten kunnen niet worden 
uitgesloten (3). 
Op basis van acrylamidegehalten in producten en voedselconsump-
tiepeilingen is onderzocht welke producten een belangrijke bijdrage 
leveren aan de inname van acrylamide van de Nederlandse bevolking. 
Deze zijn (van hoog naar laag) gefrituurde/gebakken aardappelpro-
ducten (31 %), chips (15 %), koffie (13 %), koekjes (11 %), brood (10 
%), peperkoek en ontbijtkoek (8 %) en overigen (14 %). Dit kan ver-
schillen per subpopulatie. Zo leveren bij postmenopauzale vrouwen 
koffie en ontbijtkoek de belangrijkste bijdrage (7). De data van deze 

studies zijn echter van voor 2005. In de tussentijd heeft de industrie 
er veel aan gedaan om acrylamidegehalten in producten terug te drin-
gen. Het kan dus zijn dat op dit moment de percentages gewijzigd 
zijn. 

toxicologie  Acrylamide wordt snel opgenomen in het maag-
darmkanaal en het wordt vervolgens over bijna alle organen verdeeld. 
Een deel conjugeert in de lever met glutathion en wordt vervolgens 
uitgescheiden in de urine en een deel wordt in de lever omgezet in 
het nog actievere glycidamide. Zowel acrylamide als glycidamide zijn 
stoffen die kunnen reageren met DNA en eiwitten, waaronder hemo-
globine, waarmee ze een schadelijke verbinding (adducten) kunnen 
vormen. Glycidamide is de meest agressieve van de twee en wordt 
daarom ook beschouwd als de genotoxische metaboliet van acrylami-
de. Deze omzetting van acrylamide in glycidamide is bij dieren veel 
hoger dan bij de mens. Dat kan betekenen dat in de vertaling van dier-
proeven naar de mens het risico voor de mens wordt overschat (6).

inschAtting risico  Na de ontdekking in 2002 is er in 2005 een 
speciaal belegde bijeenkomst gehouden over de risico’s van langdu-
rige blootstelling aan lage hoeveelheden acrylamide (5). Er waren toen 
nog te weinig studies voorhanden om een goede risico-evaluatie te 
maken. Als er te weinig studies voorhanden zijn, kan als alternatieve 
risico-inschatting de Margin of Exposure (MOE) worden gebruikt. Dit 
is de relatie tussen een dosis die kanker veroorzaakt in dierproeven 
gedeeld door de acrylamideinname van de mens, die vastgesteld kan 
worden met voedselconsumptiepeilingen. Dus, hoe lager deze waarde 
is, hoe groter het risico. De MOE was 300 voor de gehele populatie 
en 75 voor de populatie met een hoge inname (5). Deze marge was zo 
klein dat maatregelen ter vermindering van de inname van acrylamide 
nodig werden geacht. Ter vergelijking, de MOE voor benzo(a)pyreen, 
het meest bekende carcinogeen polyaromatische koolwaterstof (PAK), 
is voor de gele populatie 25.000 en voor de populatie met hoge in-
name 10.000.

het heAtox-project  Na de Zweedse ontdekking in 2002 is 
er een groot Europees onderzoek gestart. Dit onderzoek heet het 
Heatox-project (Heat-Generated Food Toxicants). Het doel van het 
project was om de risico’s van acrylamide in kaart te brengen en om 
tot een minimaliseringproces van acrylamidevorming in voedingsmid-
delen te komen. Het project is in 2007 afgerond. De conclusies van 
dit project zijn (6): 
– Er is toenemend toxicologisch bewijs dat acrylamide in voeding 

een risicofactor is voor kanker;
– Er zijn manieren om de acrylamidegehalten in voeding terug te 

brengen, maar het is onmogelijk het gehalte tot nul te reduceren;
– Sinds 2002 zijn er voldoende analytische methoden om acrylamide 

in voedingsmiddelen aan te tonen;
– Acrylamide is niet de enige risicostof die vrijkomt bij het verhitten 

van voeding.

produCtgroep aCrylamidegehalte (µg/kg) signiFiCante 

verandering

2002 2006

Frites (snaCk-

bar)

307 373

Chips 1018 353 ja

ontbijtkoek 1249 343 ja

speCulaas 178 284 ja

CraCker 218 94

toast 191 34

koFFie (poeder) 245 niet gemeten

tabel 1. aCrylamidegehalten in voedingsmiddelen in 2002 en 2006 (10).

Thuisbereide voeding levert de helft 
van de acrylamide-inname
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epidemiologie
Tot eind vorig jaar zijn er ongeveer zes epidemiologische studies ge-
publiceerd. Geen van allen kon een verband leggen tussen de inname 
van acrylamide via de voeding en verschillende typen kanker, zoals 
borstkanker, dikkedarmkanker en nierkanker in de mens. De studies 
zijn uitgevoerd in de algemene populatie. De conclusies van deze 
studies zijn relativerend. Het leek er op dat de aanvankelijke ‘paniek’ 
niet helemaal terecht is geweest. Bovendien was inmiddels het acryl-
amidegehalte in verschillende producten succesvol teruggedrongen. 
Echter, het laatste halfjaar zijn er twee studies gepubliceerd die een 
significante positieve associatie laten zien tussen acrylamideinname 
en baarmoederkanker, ovariumkanker (7) en borstkanker (8) bij 
postmenopauzale vrouwen. Met andere woorden, er lijken gevoelige 
subpopulaties te zijn voor de effecten van acrylamide. 
Deze maand, op 22 en 23 mei, houdt de EFSA een nieuwe bijeen-
komst waarin opnieuw al het onderzoek naar acrylamide tegen het 
licht wordt gehouden, waaronder bovenstaande epidemiologische 
studies en de resultaten van het Heatox-project. Eventueel kunnen 
daar nieuwe aanbevelingen uitkomen. Het accent in epidemiologisch 
onderzoek zal wellicht gaan verschuiven van de algemene populatie 
naar gevoelige subgroepen.

terugBrengen gehAlten  De vele aanwijzingen dat acrylamide 
in voeding schadelijk is, hebben geleid tot een Europa-breed gedragen 
beleid om acrylamidegehalten in voedingsmiddelen terug te dringen. 
Er bestaan echter geen productnormen met betrekking tot acrylamide. 
Het terugbrengen van acrylamidegehalten in voedingsmiddelen door 
de industrie is een vrijwillig proces en verloopt grotendeels succes-
vol in een aantal producten. Een handvat voor het terugbrengen van 
acrylamide in voedingsmiddelen is de CIAA acrylamide toolbox (9). 
Hierin staan vele suggesties voor de industrie om productiemethodes 
aan te passen. In zowel ontbijtkoek als chips zijn acrylamidegehalten 
afgenomen met 60 tot 70 procent tussen 2002 en 2006 (tabel 1). He-
laas is die afname niet bij alle producten te zien die in deze tabel zijn 
genoemd. In de cafetaria’s is de hoeveelheid acrylamide in patat niet 
afgenomen en in speculaas is die zelfs iets toegenomen.
Voeding die thuis of in restaurants is bereid, is verantwoordelijk voor 
50 procent van de acrylamideinname via voeding. De consument kan 
dus zelf ook iets doen aan het terugdringen van inname. In de eerste 
plaats natuurlijk door de keuze van het product dat men consumeert, 
maar ook door de bereidingswijze aan te passen. Suggesties voor het 
bereiden van patat, wat een van de belangrijkste bijdragen levert aan 
thuisgeproduceerde acrylamide, zijn in het kader weergegeven.

nABeschouwing  Recente epidemiologische onderzoeken laten 
positieve associaties zien tussen toenemende acrylamideinname via 
de voeding en baarmoeder-, borst- en ovariumkanker bij postmeno-
pauzale vrouwen. De EFSA zal tijdens een wetenschappelijk collo-
quium bekijken wat de betekenis is van het nieuwe wetenschappelijk 
materiaal voor risicobeoordelaars en of er aanvullende maatregelen 

moeten worden aangeraden om acrylamidegehalten terug te dringen 
in voedingsmiddelen.
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het aCrylamidege-

halte in Chips is aan-

zienlijk verminderd.

Acrylamide-arm patat bakken

1.  gebruik aardappelen met een lage hoeveelheid aan 
reducerende suikers zoals Agria, Bintje, Charlotte en 
urgenta; 

2.  Bewaar de aardappelen bij kamertemperatuur en niet 
gekoeld;

3.  Week de aardappelen voor in heet water (eventueel in 
aanwezigheid van wat zout en een scheutje azijn);

4.  Bak de patat voor;
5.  Bak of braad niet langer dan nodig is en voorkom 

bruinkleuring;
6.  Bak in kleine porties (maximaal 100 g patat per liter 

olie);
7.  verlaag de baktemperatuur van frituurvet van 185 ºC 

naar 175 ºC. dit geeft een afname in acrylamidevor-
ming van 35 %.
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