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Voedselveiligheid

  krijgt
regelmatig vragen over de veilig-

heid van groenten en fruit naar aan-
leiding van een gevonden aanwezig-
heid van bestrijdingsmiddelen hierop.
Vooral overschrijdingen van de wette-
lijke norm oftewel de maximale resi-
dulimiet (MRL) zouden volgens som-
mige belangenorganisaties direct tot
giftige producten voor de consument

leiden. Dit was de reden voor het
Voedingscentrum om samen met de
afdeling Toxicologie van Wageningen
Universiteit & Research (WUR) en
het College voor Toelating Bestrij-
dingsmiddelen (CTB) eens in detail
naar enkele cijfers te kijken.

Op basis van de meest gevonden
bestrijdingsmiddelen in Nederland in
2003 (1) en de verwachte toename in
het gebruik van enkele middelen,
werden voor een getalsmatig onder-
zoek 29 bestrijdingsmiddelen geselec-
teerd (tabel 1). Hiervan werden drie
bestrijdingsmiddelen meer uitgebreid
bekeken. Om een eerste grove schat-
ting van de veiligheid te krijgen, werd
van deze middelen de veiligheids-
norm (acceptabele dagelijkse inname
= Acceptable Daily Intake = ADI in
mg/kg lichaamsgewicht per dag) ver-
geleken met een worst case-inname
(de geschatte dagelijkse inname =
Estimated Daily Intake = EDI in
mg/kg lichaamsgewicht per dag) van
de middelen. Om de worst case-inna-
me te berekenen, is uitgegaan van een

aantal aannames:
– een dagelijkse inname van 300 gram
fruit en 200 gram groenten voor vol-
wassenen (60 kg);
– een dagelijkse inname van 225 gram
fruit en 100 gram groenten voor kin-
deren (25 kg).

Daarbij werd voor de eerste worst
case-berekening een gemiddelde MRL
voor groenten en een gemiddelde
MRL voor fruit berekend en gebruikt.
Per bestrijdingsmiddel bestaan
immers voor verschillende groenten
en fruit verschillende MRL’s. In alle
producten werd gerekend met gehal-
tes van bestrijdingsmiddelen van
0,10; 0,25; 0,50 of 1,0 keer de gemid-
delde MRL voor groenten en fruit. De
benaderingen van 0,50 keer de MRL
en de 1,0 keer de MRL in de bereke-
ningen zijn vooral een worst case-
situatie. Ook werd berekend welk per-
centage van de ADI (2) wordt opge-
vuld door de geschatte dagelijkse
worst case-inname.

De ervaring leert dat, indien bestrij-
dingsmiddelen worden gebruikt, de
gemiddelde gevonden gehaltes van
pesticiden ongeveer 0,33 keer de MRL

Bestrijdingsmiddelen doorgerekend in getalsmatig onderzoek

Stimulering van groente- en fruitconsumptie verantwoor

De mogelijke aanwezigheid van residuen bestrijdings-

middelen op groenten en fruit vormt geen belemmering

voor het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie

voor een betere gezondheid. In een onderzoek van het

Voedingscentrum komt naar voren dat de mogelijke risi-

co’s van de aanwezigheid van individuele residuen van

bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit in alle geval-

len zeer gering, zo niet afwezig zijn.
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Acefaat Chloorpyrifos Glyfosaat Maneb Pyriproxifen

Captan Chloothalonil Imazalil Methamidofos Thiabendazol

Carbendazim Cypermethrin Imidacloprid Piperonyl-butoxide Tolylfluanide

Carbofuran Dichloorvos Iprodion Primifos-methyl Trinexapac

Chloormequat Endosulfan Malathion Primicarb Vinclozolin

Chloorprofam Glufosinaat- Mancozeb Prochloraz

ammonium

Tabel 1: Lijst van in

het onderzoek

betrokken bestrij-

dingsmiddelen.

29 bestrijdingsmiddelen zijn 

onderzocht
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zijn. Dit volgt uit de wijze van vast-
stelling van de MRL (3). Daarnaast
mag een middel nooit in alle groen-
ten en fruit worden gebruikt. De
mogelijkheid dat een voedingsmiddel
meerdere pesticiden kan bevatten, is
in het onderzoek niet meegenomen,
noch mogelijke effecten van de berei-
ding.

Kinderen en volwassenen    De
berekeningen laten zien dat voor kin-
deren de ADI voor een groter deel
wordt opgevuld dan voor volwasse-
nen. Dit is te verklaren door de grote-
re consumptie van groenten en fruit
per kilogram lichaamsgewicht door
kinderen (respectievelijk 4 en 9
gram/kg/ lichaamsgewicht/dag) dan
door volwassenen (respectievelijk 3,3
en 5 gram/kg /lichaamsgewicht)/dag.
Van het overgrote deel (19 van de 29
onderzochte middelen) bleek bij een
realistische opvulling van 0,25 keer de
MRL, dat er bij deze worst case-bere-
kening nog een factor 4 zit tussen de
berekende inname en de ADI. Dit wil
zeggen dat de worst case- inname
minder dan 25 procent bedraagt van
de ADI (tabel 2). In tabel 2 staat ook
weergegeven welk percentage van de
onderzochte middelen een opvulling
van meer dan 80 procent van de ADI
geeft bij verschillende aannamen voor
de gehalten van de middelen (als frac-
tie van de MRL) op groenten en fruit.
De pesticiden die bij een toename van
de fractie van de MRL, die in de theo-
retische berekening wordt gebruikt,
het eerst leiden tot een opvulling van
de ADI boven de 80 procent zijn car-
bofuran, prochloraz en vinclozolin.
Tabel 3 geeft een samenvatting van de
data voor deze pesticiden bij kinde-
ren.

Nadere analyse    Op basis van de
uitkomsten van deze ruwe eerste

worst case-schattingen werd besloten
voor de pesticiden carbofuran, proch-
loraz en vinclozolin het CTB te ver-
zoeken een nadere analyse uit te voe-
ren. Het CTB heeft een innamebere-
kening van deze bestrijdingsmiddelen
uitgevoerd op basis van de Voed-
selconsumptiepeiling (VCP3). Hierin
werd onderzocht welke producten
door een representatieve groep Ne-
derlanders werd gegeten. Deze pro-
ducten zijn voor het Nederlands dieet
teruggerekend naar ruwe agrarische
producten. Bijvoorbeeld: indien een
persoon v gram brood consumeert,
wordt dit teruggerekend naar w gram
tarwe, x gram melk, y gram plantaar-
dig vet en z gram gist.

De hoeveelheid geconsumeerd ruw
agrarisch product per dag wordt ver-
menigvuldigd met het aangenomen
residuniveau (aantal keren de MRL)
op dat product. Hieruit volgt de dage-
lijkse inname van een bestrijdings-
middel via dat product per persoon.
Door dit te doen voor alle producten
waarop het middel mag voorkomen,
kan de dagelijkse inname van dat

middel per persoon worden bere-
kend. Zolang deze waarde lager is dan
de ADI, dat wil zeggen dat de mate
van opvulling van de ADI minder is
dan 100 procent, is gebruik van het
bestrijdingsmiddel veilig.

Het CTB heeft de mate van opvul-

antwoord ondanks gebruik bestrijdingsmiddelen

Gehalte middel (van MRL) op Aantal middelen met een Aantal middelen met een

alle groenten en fruit opvulling van <25% opvulling van >80% 

van de ADI van de ADI

0,10 27 0

0,25 19 2

0,50 13 3

Tabel 3: Theoretische

worst case-percenta-

ge opvulling van de

ADI bij verschillende

fracties van de MRL. 

Kinderen (25 kg)

pesticide ADI* % opvulling van ADI bij verschillende fracties van de MRL

1 x MRL 0,5 x MRL 0,25 x MRL

carbofuran 0,002 195 98 49

prochloraz 0,01 542 271 136

vinclozolin 0,01 465 233 116

*mg/kg lichaamsgewicht/dag, bron: Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (2).

Tabel 2: Het effect van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel (als deel van de gemiddelde MRL) op

het aantal middelen waarvan de inname bij kinderen leidt tot een opvulling van de ADI van min-

der dan 25% of meer dan 80%.
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ling van de ADI gerapporteerd bij een
gehalte van 1x; 0,5x of 0,25x de MRL
van het middel op alle producten
waarop het gebruik is toegestaan
(tabel 4). Hierbij heeft het CTB een
lagere ADI voor carbofuran gehan-
teerd op basis van haar eigen beoor-
delingen. Ook werd een lager gewicht
voor de kinderen gehanteerd op basis
van de VCP-gegevens (17,1 kg in
plaats van 25 kg). De conclusies uit
deze tabellen zijn als volgt:
– zonder rekening te houden met
processing, leveren de CTB-uitkom-
sten een zelfde beeld als de eerst
gehanteerde worst case-benadering;

– als wordt uitgegaan van een residu-
gehalte van 0,33 x MRL en er wordt
gecorrigeerd voor het schillen van
citrusfruit of appel, dan liggen alle
geschatte innamen onder de ADI. De
veiligheidsmarge voor vinclozolin is
niet zo groot voor kinderen. Deze
worst case-benaderingen vragen daar-
om om een meer nauwkeurigere

innameschatting;
– dit laatste geldt zeker als wordt
bedacht dat er geen rekening wordt
gehouden met de mogelijkheid dat
een voedingsmiddel meerdere pestici-
den kan bevatten.

Praktijk    In dit onderzoek is geke-
ken in welke mate 29 van de op
Nederlandse groenten en fruit meest
gedetecteerde bestrijdingsmiddelen
kunnen leiden tot innamen die een
overschrijding van de ADI betekenen
op basis van een worst case-inname-
schatting. Geconcludeerd kan worden
dat van deze middelen er slechts drie
zijn die bij een worst case-inname-
schatting kunnen leiden tot een inna-
me die hoger is dan de ADI. Van het
overgrote deel van de onderzochte
middelen bleek bij een opvulling van
0,25 x MRL dat bij deze worst case-
berekening de berekende inname
minder is dan 25 procent van de ADI.

De gedane berekening is een worst
case-benadering. In de praktijk is de
situatie echter veiliger dan uit boven-
genoemde berekening volgt. Daar zijn
drie overwegingen voor:
– er is van uitgegaan dat alle produc-
ten waarop een middel mag worden
gebruikt, ook daadwerkelijk tot een

bepaald percentage van de MRL zijn
gecontamineerd met het middel. Dit
is in de praktijk nooit het geval (4).
Voor een chronische innamebereke-
ning zou daarom beter moeten wor-
den uitgegaan van het chronische
gemiddelde van de gevonden percen-
tages;
– er is niet overal rekening gehouden
met processingfactoren. Het wassen,
schillen en koken van producten zal
leiden tot een afname van het gehalte
van de gebruikte middelen, vooral bij
citrusfruit;
– het is onwaarschijnlijk dat langdu-
rig continu de gebruikte hoge con-
centraties residuen aanwezig zijn in
de voeding.

Als het gaat om de drie middelen
die extra door het CTB zijn doorgere-
kend, kan nog het volgende worden
opgemerkt. Prochloraz en carbofuran
komen in de berekeningen hoog uit,
maar bevinden zich voornamelijk in
de schil van citrusfruit. Het schillen

In de praktijk is de situatie veiliger

dan uit de berekening volgt

Tabel 4: Opvulling

van de ADI voor vol-

wassenen (A) en kin-

deren (B) bij ver-

schillende niveaus

van een drietal

bestrijdingsmiddelen

in de voeding als

berekend door het

CTB.

A Volwassenen (63 kg)

pesticide ADI* % opvulling van ADI bij verschillende fracties van de MRL Meer reële schatting**

1 x MRL 0,5 x MRL 0,25 x MRL 0,33 x MRL en schillen

carbofuran 0,001 80 40 20 11

prochloraz 0,01 222 111 55 20

vinclozolin 0,01 120 60 30 37

B Kinderen (1-6 jaar; 17,1 kg)

pesticide ADI* % opvulling van ADI bij benutting MRL Meer reële schatting**

1 x MRL 0,5 x MRL 0,25 x MRL 0,33 x MRL

carbofuran 0,001 170 85 43 20

prochloraz 0,01 476 238 119 36

vinclozolin 0.01 260 130 65 70‡

*ADI is uitgedrukt in mg/dag/kg lichaamsgewicht.

** De meer reële schatting gaat uit van het gemiddeld gevonden residuniveau in producten waarop het middel is gebruikt (0,33

x MRL) en het effect van het schillen van citrusfruit (carbofuran en prochloraz) of appel (vinclozolin) op de aanwezigheid van

de gebruikte pesticiden (aangenomen is dat schillen een vermindering van het residugehalte geeft met 95%). Bij vinclozolin is

alleen gecorrigeerd voor het gemiddelde aantal appels dat geschild wordt gegeten (bij kinderen 85%, bij volwassenen 50%

(VCP-3)). 

‡ Zonder correctie voor het schillen 87% van de ADI.

Maarten van Liere

gebruikt geen

bestrijdingsmiddelen.
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van het citrusfruit leidt tot een reduc-
tie van ongeveer 95 procent van het
middel, en zorgt er tevens voor dat
ook de berekende inname van de kin-
deren ruimschoots onder de ADI
komt (tabel 4).

Vinclozolin blijft voornamelijk aan
de appelschil verbonden. Door het
schillen van de appel of het maken
van appelsap of appelmoes (waarbij
de schil verloren gaat) wordt 95 pro-
cent van dit residu verloren (5).
Correctie voor alleen appel leidt tot
aanvaardbare innameniveaus (tabel
4). Het toepassen van de correctie
voor het schillen van appels bij deze
worst case- berekeningen wil niet zeg-
gen dat in het algemeen het schillen
van appels nodig is om tot aanvaard-
bare residuniveaus te komen. Voor de
hygiëne wordt wel aangeraden het
fruit altijd te wassen voor consump-
tie.

Alle drie verbindingen werden in de
controles in 2003 van de Keurings-

dienst van Waren in minder dan vijf
procent van de onderzochte monsters
gevonden. Vinclozolin werd in 2004
niet op appels gevonden. Carbofuran
en prochloraz werden in minder dan
drie procent respectievelijk tien pro-
cent van de sinaasappelmonsters
gevonden (6). In 2004 werden geen
overschrijdingen van de MRL van
deze middelen in sinaasappel gevon-
den. De verontreiniging van de voe-
ding is in de praktijk dus veel lager
dan degene waarmee in deze model-
len is gerekend.

Conclusie    De uitgevoerde worst
case-berekening met hoge gehaltes
van de meest gedetecteerde bestrij-
dingsmiddelen wijst erop dat er in
deze situatie een veiligheidsmarge van
tenminste een factor 4 bestaat tussen
de berekende worst case-innamen en
de ADI. Van drie middelen waarvoor
deze ruime marge voor de worst case-
inname niet werd gevonden, werd een
betrouwbaardere innameberekening
uitgevoerd. In deze aangepaste inna-
meschatting werd  rekening gehouden
met meer realistische innamebereke-
ningen, processingfactoren (met
name schillen) en residugehaltes in
voeding. De verkregen uitkomsten
leiden tot de conclusie dat de veilig-
heidsmarges ook voor deze stoffen
groot genoeg zijn om te kunnen con-
cluderen dat er in de praktijk geen
direct gevaar voor de volksgezond-
heid bestaat.

De uitkomsten van deze indicatieve
modelberekeningen tonen aan dat de
mogelijke risico’s van de aanwezig-
heid van residuen van bestrijdings-
middelen zeer gering, zo niet afwezig
zijn. Er is dus geen enkele belemme-
ring voor het stimuleren van de
groente- en fruitconsumptie vanuit
gezondheidsoogpunt. Wel is het aan
te bevelen fruit altijd te wassen.

Een grote groente- en fruitcon-
sumptie heeft gunstige effecten op
vooral het risico van hart- en vaat-
ziektes en enkele vormen van kanker.
De conclusies van dit rekenkundig
onderzoek zijn in lijn met de conclu-

sies over de voor- en nadelen van 
het eten van groenten en fruit 
uit een recent RIVM-rap-
port (7).
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