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De combinatie van vis met nitraatrijke groenten staat weer ter 
discussie. Veroorzaakt de vorming van nitrosamines door deze 
combinatie van voedingsmiddelen nu wel of niet een verhoogd 
risico op het ontstaan van kanker? In epidemiologische studies is 
dit nooit aangetoond, maar uit een risicoanalyse van het RIVM 
blijkt dat er meer nitrosamines gevormd worden dan wenselijk is 
voor de volksgezondheid. Dit kan leiden tot extra kankergevallen. 
Dit risico is te vermijden. Het Voedingscentrum adviseert dan 
ook om vis, schaal- en schelpdieren ‘liever niet te combineren met 
nitraatrijke groenten’.

Uit componenten uit de vis en het nitraat uit de groenten kunnen 
nitrosamines worden gevormd die kankerverwekkend kunnen zijn. 
Het Voedingscentrum adviseert daarom om vis, schaal- en schelp-
dieren ‘liever niet’ te combineren met nitraatrijke groenten, zoals sla 
en spinazie (tabel 1). Regelmatig laait de discussie op over de waarde 
van dit advies. Bij de totstandkoming ervan zijn namelijk verschillende 
factoren meegewogen, zoals onder welke omstandigheden nitrosa-
mines ontstaan, hoe kankerverwekkend ze zijn en of zo een advies 
eigenlijk wel gegeven moet worden aangezien aangeraden wordt 
meer vis, groenten en fruit te gaan eten. Toxicologen, epidemiologen 
en voedingskundigen hebben elk een eigen visie op deze materie. 
Het Voedingscentrum opereert binnen deze disciplines. Dit artikel 
beschrijft hoe tot het genoemde advies is gekomen. 

Nitraat eN Nitriet Nitraat is een natuurlijke verbinding die 
voornamelijk in groenten voorkomt. Het nitraatgehalte in groenten 
neemt toe bij een toenemend gebruik van stikstofhoudende mest 

en een afname aan lichtintensiteit tijdens de teelt. Dit betekent dat 
tijdens de winter de nitraatgehalten in groenten hoger zijn dan in de 
zomer. Voor nitraatrijke groenten geldt een Europese verordening 
die maxima stelt aan de hoeveelheid nitraat die er in mag zitten. 
Zomerspinazie mag maximaal 2500 mg/kg bevatten en winterspina-
zie maximaal 3000 mg/kg. Op het moment van het vaststellen van 
deze verordening in 2000 bleek dat de spinazie in Nederland hogere 
gehalten aan nitraat bevatte dan de vastgestelde maxima. Om die 
reden geldt er voor spinazie uit Nederland (en België, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk) een uitzondering op deze regel. Tot eind 2008 
mogen deze landen spinazie met hogere gehalten aan nitraat op de ei-
gen markt brengen, namelijk 3500 mg/kg voor zomer- en 4500 mg/kg 
voor winterspinazie. Vóór 2009 moeten deze landen hun productie-
technieken zo wijzigen dat ze aan de regeling kunnen voldoen (1).
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de combiNatie VaN Vis eN Nitraatrijke groeNte staat 

herhaaldelijk ter discussie.

Geen epidemiologisch bewijs voor 
kanker door nitrosamines
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Nitraat Niet carciNogeeN Voor zowel nitraat als nitriet is een 
Acceptable Daily Intake (ADI) vastgesteld. Deze is voor nitraat 3,7 en 
voor nitriet 0,06 mg/kg lichaamsgewicht. De ADI is de gemiddelde 
hoeveelheid van een stof die levenslang, iedere dag, kan worden inge-
nomen zonder dat er nadelige gezondheidseffecten zijn. De ADI voor 
nitraat is vastgesteld op basis van de No Observed Adverse Effect 
Level (NOAEL) voor een waargenomen groeivertraging bij proefdieren 
(ratten)(2). Deze ADI is dus niet gebaseerd op de mogelijke vorming 
van nitrosamines in het geval van blootstelling aan nitraat. Hetzelfde 
geldt voor nitriet. Algemeen wordt aangenomen dat nitraat en nitriet 
niet kankerverwekkend zijn. De ADI’s zijn wel een motivatie om 
maxima te stellen aan nitraatgehalten van nitraatrijke groenten en de 
frequentie van de consumptie daarvan, aangezien tweederde van de 
nitraatinname uit groenten komt. Zo raadt het Voedingscentrum aan 
om niet vaker dan twee keer per week nitraatrijke groenten te eten (3).

NitrosamiNes Tussen 5 en 20 procent van het geconsumeerde 
nitraat wordt in het lichaam omgezet in nitriet. Nitraat wordt snel in 
het bloed opgenomen. Vervolgens wordt het in het speeksel uitge-
scheiden, waar het door bacteriën wordt omgezet in nitriet (4). In de 
maag kan het nitriet door een reactie met secundaire aminen, die van 
nature in de voeding voorkomen, nitrosamines vormen (5). Aldus en-
dogeen gevormde nitrosamines worden door de International Agency 
for Research on Cancer (IARC) geclassificeerd in groep 2A (waar-
schijnlijk carcinogeen voor de mens) (6). Nu zijn er weinig aanwijzin-
gen dat de hoeveelheid endogeen gevormde nitrosamines uit nitraat 
veel gevallen van kanker veroorzaken. Epidemiologisch is hier nooit 
bewijs voor gevonden (7). 
Maar wat gebeurt er als nitraatrijke producten worden geconsumeerd 
in combinatie met bepaalde soorten vis? Vermeer toonde in 1998 aan 
dat na consumptie van een vismaaltijd met een hoeveelheid nitraat 
die overeenkomt met de ADI er een significante toename was van ni-
trosamines in de urine bij de mens. Vis bevat namelijk veel secundaire 
aminen (dimethylamine, DMA) die met nitriet bij lage pH, zoals in de 
maag, kunnen reageren tot N-nitroso-dimethylamine (NDMA), een 
carcinogeen nitrosamine (4). 
Nu aangetoond is dat er nitrosamines worden gevormd in het 
lichaam, is de vraag of er significante risico’s zijn voor de mens. 
Daarvoor is het wenselijk om meer kwantitatief onderzoek te doen 
voor een risicoschatting. Het moge duidelijk zijn dat voor een 
dergelijk experiment geen toestemming gegeven zal worden als het 
wordt gedaan bij humane vrijwilligers, aangezien het om carcinogene 

stoffen gaat. Gelukkig heeft TNO een in vitro maagdarmmodel (het 
TIM-systeem) waarin het proces van nitrosaminevorming in de maag 
goed kan worden nagebootst. Uit studies met dit model bleek dat er 
significante hoeveelheden nitrosamines worden gevormd in de maag. 
Dit gebeurde na consumptie van kabeljauw, haring, tonijn, schol, 
koolvis (vissticks) en garnalen. Dit in tegenstelling tot consumptie 
van makreel en zalm (tabel 2) (5, 5b, 5c). Voor dit laatste is nog geen 
verklaring gevonden. Uit nog niet gepubliceerd vervolgonderzoek van 
TNO en het RIVM is inmiddels gebleken dat voedingsmatrices of 
vitamine C geen volledige remming geven van nitrosaminevorming in 
de maag (tabel 2) (5c). 

coNseNsus advies  Naar aanleiding van de onderzoeken van 
Krul (5) en Vermeer (4) kwam het Voedingscentrum tot het advies: 
‘Combineer vis, schaal- en schelpdieren liever niet met nitraatrijke 
groenten.’ Dit advies is eind 2003 door het Voedingscentrum getoetst 
bij vooraanstaande wetenschappers uit Nederland namelijk een epi-
demioloog, twee toxicologen, een voedingskundige en twee beleids-
makers. Het advies werd door hen breed gedragen. Vooral omdat er 
sprake is van een vermijdbaar risico. De consument kan namelijk sim-
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het VoediNgsceNtrum adViseert twee keer per week Vette Vis 

te eteN.

Nitraatrijke groeNteN groeNteN met weiNig Nitraat

aNdijVie, bleekselderij, posteleiN, raapsteleN, 

waterkers, rode biet, sNijbiet, sla, spiNazie, spitskool, 

chiNese kool, koolrabi eN VeNkel

asperges, aubergiNe, bloemkool, broccoli, doperwteN, 

kNolselderij, komkommer, koolraap, paprika, prei, 

rodekool, saVooieNkool, schorseNereN, sNijboNeN, 

sperzieboNeN, spruiteN, tomateN, tuiNboNeN, uieN, witlof, 

witte kool, worteleN

tabel 1. Nitraatrijke 

groeNteN eN 

groeNteN met weiNig 

Nitraat (broN www.

VoediNgsceNtrum.

Nl).
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pel risico vermijden door vis te combineren met nitraatarme groenten.
Dat de deskundigen een vooruitziende blik hadden, bleek later uit het 
feit dat in een risico-evaluatie door het RIVM op basis van de TNO/
RIVM-studie naar de NDMA-vorming in de maag werd geconcludeerd 
dat “…gebruikmakend van een zeer conservatieve schatting van het 
kankerrisico voor N-dimethylnitrosamine (NDMA) kan voorlopig 
berekend worden dat de levenslang-gemiddelde blootstelling aan 
nitrosaminen gevormd door gelijktijdige blootstelling aan nitraatrijke 
groenten en aminen uit vis in Nederland aanleiding kan geven tot een 
aantal kankergevallen in de orde van grootte van enkele tientallen tot 
100 per jaar”(8). 
Het RIVM is nu bezig met een nieuwe risico-evaluatie op basis van 
het beschreven vervolgonderzoek van TNO. Hieruit blijkt dat er bij 
consumptie van nitraatrijke groenten in combinatie met de genoemde 
vissoorten binnen een volledige maaltijd (dus NDMA-vorming van 
vis, met nitraat en een voedingsmatrix, zie tabel 2) een hoger niveau 
aan nitrosamines wordt gevormd dan vanuit de bescherming van de 
volksgezondheid wenselijk is. Kortom, het is beter deze combinaties 
te vermijden.

toxicologie eN epidemiologie Toxicologen beoordelen of 
stoffen en hun metabolieten negatieve effecten kunnen hebben voor 
de mens. Met toxicologische informatie kunnen we ons behoeden 
voor risico’s die in epidemiologische studies niet aantoonbaar zijn. 
Dit lijkt tegenstrijdig, maar het heeft te maken met de invalshoek van 
waaruit je naar de problematiek kijkt en de methodologie die wordt 
gebruikt. Dit kan inhouden dat bij complexe vraagstukken als voeding 
en kanker toxicologen en epidemiologen elkaars werk niet altijd even 
goed kennen, omdat ze de neiging hebben de problematiek vooral 
vanuit hun eigen invalshoek te bekijken. 
Het Voedingscentrum pleit er voor dat de verschillende wetenschap-
pelijke disciplines beter en vaker met elkaar communiceren over 
materie zoals in dit artikel is beschreven. Het is namelijk beter om 
samen tot eenduidige conclusies te komen en wetenschappelijke dis-
cussies met elkaar en niet via de media te voeren. Het integreren van 
informatie uit de verschillende wetenschappelijke disciplines en het 
formuleren en naar buiten brengen van eenduidige adviezen is een 
taak van het Voedingscentrum. Dit artikel probeert daar een voorbeeld 
van te zijn.

coNclusie Het Voedingscentrum adviseert om vis liever niet 
te combineren met nitraatrijke groenten. Zalm en makreel vormen 
hierop een uitzondering en kunnen wel worden gecombineerd met 
nitraatrijke groenten. Combineer andere soorten vis liever met bij-
voorbeeld worteltjes, bloemkool of prei. Op deze manier zijn risico’s 
simpel te vermijden. Echter, veel belangrijker blijft het advies om twee 
keer per week vette vis te eten en dagelijks twee ons groenten en twee 
stuks fruit. 

Met dank voor de informatieve bijdrage van TNO Kwaliteit van Leven 
in Zeist en het RIVM in Bilthoven en met dank aan J. Kleinjans van de 

Universiteit Maastricht en Mw. I. Rietjens van Wageningen Universi-
teit en Researchcentrum.
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Ndma VormiNg (µg)

Vissoort [aaNtal batches] zoNder 

VoediNgsmatrix

met 

VoediNgsmatrix

 kabeljauw [2]

 [5]

194 ± 32

169 ± 41

spiNazie: 63 ± 10

maaltijd 1: 54 ± 33

maaltijd 2: 22 ± 4

 garNaleN [1] 85 ± 10

 hariNg [5] 76 ± 29

 Vissticks [1]

 [1]

75 ± 11

83 ± 3

maaltijd 3: 28 ± 4

maaltijd 4: 19 ± 1

 toNijN [1] 56 ± 3,0

 koolVis  [4] 32 ± 18

 schol  [4] 28 ± 8

 makreel [4] 3 ± 2

 zalm [4] 1 ± 2

coNtrole producteN

 sNoekbaars [1] 1,5 ± 0,6

 buffer [3] 0,8 ± 0,1

 Vlees [1] 0,5 ± 0,7

 Vis eN garNaleN

 zoNder Nitriet [4] 0,3 – 3,0

tabel 2. VormiNg VaN Ndma Na coNsumptie VaN VerschilleNde 

VissoorteN (zoNder of met eeN maaltijd matrix) iN combiNatie met de 

hoeVeelheid Nitriet die wordt geVormd uit Nitraat tijdeNs iNName VaN 

Vijf maal de adi VaN Nitraat. de maaltijdmatrices bestoNdeN uit eeN 

hoofdgerecht, water eN eeN toetje (5, 5b, 5c).
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