
Voedselveiligheid

voeding nu | mei 2007 | nummer 524

Europees project Safe Foods 

Werken aan voedselveiligheid op meerdere fronten
In het Safe Foods-project slaat een internationaal team 

van meer dan 100 wetenschappers bruggen tussen ver-

schillende disciplines om te werken aan voedselveilig-

heid. Het onderzoeksterrein strekt zich uit van de plant-

moleculaire biologie en microbiologie tot de sociale en 

politieke wetenschappen. Het gezamenlijke doel is het 

ontwerpen van een nieuwe risicoanalyseaanpak, die niet 

alleen goed oogt op papier, maar ook in de praktijk toe-

pasbaar blijkt.

	 	 de	europese voedselketen  
 wordt door velen beschouwd als 
een van de veiligste ter wereld. Maar 
daar heeft de gemiddelde consument 
kennelijk weinig boodschap aan. Uit 
enquêtes zoals Eurobarometer blijkt 
steeds opnieuw dat de consument zich 
zorgen maakt om de veiligheid van 
zijn voedsel en dat het hem ontbreekt 
aan vertrouwen in de verantwoor-
delijke autoriteiten. Dit gebrek aan 
vertrouwen is voor een belangrijk deel 
het gevolg van de BSE- en dioxine-
crises die Europa eind jaren negentig 
kreeg te verwerken, met daar bovenop 
nog de discussie over genetisch gemo-
dificeerde voeding. 

Herstel van consumentenvertrouwen 
is een moeizaam proces, waaraan ook 
het Europese project Safe Foods zijn 
steentje tracht bij te dragen. Daartoe 
ontwikkelt Safe Foods een risicoana-
lysemodel voor voedselveiligheid, met 
ruime aandacht voor transparantie, 
maatschappelijke waarden en een 
actieve inbreng van de betrokken par-
tijen.

Meer transparantie    De Codex 
Alimentarius Commissie zet de stan-
daard voor risicoanalyse op het terrein 

van voedselveiligheid. Risicoanalyse 
bestaat uit drie componenten: risi-
cobeoordeling, risicomanagement en 
risicocommunicatie. De risicomanager 
baseert zijn beslissing op de uitkomst 
van het wetenschappelijk onderzoek, 
maar neemt in zijn overweging ook 
andere relevante criteria mee, die 
bijvoorbeeld sociaal, economisch of 
religieus kunnen zijn. 

Een fundamentele stelregel bij de 
Codex is de strikte scheiding tussen 
risicobeoordeling en risicomanage-
ment, om zo een ‘neutrale’, puur 
wetenschappelijke beoordeling te 
kunnen garanderen. Deze opsplitsing 
werd door de EU nog verder doorge-
voerd bij het invoeren van de Gene-
ral Food Law van 2002, waarbij de 
onafhankelijke European Food Safety 
Authority (EFSA) werd opgericht voor 
risicobeoordeling en communicatie.

De huidige regeling werkt echter niet 
perfect. In toenemende mate wordt 
het duidelijk dat zaken zoals dieren-
welzijn, socio-economische en ethi-

sche aspecten, die als ‘Quality of Life’-
criteria worden aangeduid, niet langer 
exclusief terrein vormen voor de 
risicomanagers, maar ook in de risi-
cobeoordeling dienen te worden mee-
genomen. Verder is er in het huidige 
systeem een nauwe focus op risico’s 
van elk afzonderlijk stofje en worden 
er bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan 
het openbaar maken van documenten 
die als basis voor de beslissing hebben 
gediend.

Geïntegreerde benadering    Het 
voornaamste doel van de nieuwe 
risicoanalyse aanpak is om de focus 
te verleggen van afzonderlijke risico’s 
naar een meer geïntegreerde bena-
dering, waarbij voedsel beschouwd 
wordt als bron van risico’s, voordelen 
en kosten, die geassocieerd zijn met 
de productie en consumptie. In de 
risicobeoordeling wordt niet alleen 
de impact op de gezondheid meege-
nomen, maar ook de impact op de 
omgeving, alsook socio-economische 
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en ethische aspecten. Afbeelding 1 
toont een eenvoudige versie van het 
Safe Foods-model, met de verschillen-
de stappen in de risicoanalysecyclus.

In vergelijking met andere modellen 
worden de volgende elementen sterk 
benadrukt:
– Meer ruimte voor een actieve 
inbreng door betrokken partijen (bij-
voorbeeld industrie en consumenten-
organisaties) gedurende verschillende 
stadia in het risicoanalyseproces;
– Evaluatie van de praktische toepas-
baarheid van nieuwe technologieën en 
methoden, voor routinematige risi-
cobeoordeling op het vlak van voed-
selveiligheid (bijvoorbeeld profiling, 
probabilistic risk assessment);
– Methoden om onzekerheid (bij-
voorbeeld door gebrek aan bruikbare 
meetgegevens) beter in kaart te bren-
gen en om die onzekerheid beter te 
communiceren naar anderen;
– Het inbrengen van ‘Quality of Life’-
criteria in het risicoanalyseproces van 
voeding en voedselproductiesyste-
men als geheel, en het uitwerken van 
manieren waarop die op een zinnige 
manier tegenover elkaar kunnen wor-
den afgewogen;
– Het ontwikkelen van criteria en 
strategieën voor het analyseren van de 
risico’s en de mogelijke voordelen van 
nieuwe voedingsmiddelen en voedsel-
productietechnologieën;
– Het stimuleren van een grotere 
openheid en transparantie in het 
gehele beslissingsproces; 
– Het maken van aanbevelingen voor 
een meer effectieve risicocommunica-
tie gedurende het gehele risicoanalyse-
proces, en niet louter als kennisgeving 
van de uiteindelijke beleidsbeslissing.

Een eerste versie van het Safe Foods-
risicoanalysemodel werd in oktober 
2005 voorgesteld op een speciaal 
belegde conferentie in Athene. Met 

meerdere fronten

de inbreng van diverse experts en 
maatschappelijke organisaties op het 
terrein van voedselveiligheid is het 
model verder geoptimaliseerd. Een 
nieuwe conferentie werd in maart 
2007 in Brussel georganiseerd om de 
praktische toepasbaarheid van het Safe 
Foods-risicoanalysemodel te beoor-
delen. Verdere feedback wordt verze-
kerd aan de hand van een uitgebreide 
elektronische vragenlijst die onder een 
grote groep Europese en internatio-
nale experts, managers en communi-
catiedeskundigen wordt verspreid. De 
sociale wetenschappers in het project 
zijn op dit moment nog druk aan de 
gang met het verwerken van de resul-
taten van deze Delphi-enquêtes.

Onderzoeksactiviteiten   In het 
kader van het Safe Foods-project 
lopen een aantal onderzoeken. Enkele 
voorbeelden beschrijven we hier.

Teeltwijzen    In een vergelijkend 
onderzoek naar de invloed van ver-
edelingsachtergrond en teeltwijzen 
op de kwaliteit en veiligheid tussen 
gewassen, heeft een internationaal 
team van plantmoleculair-biologen 
en bio-informatici nauw samenge-

werkt. In totaal werden meer dan 
3000 monsters verzameld van maïs en 
aardappelen die over de gehele wereld 
op proefvelden waren gegroeid onder 
intensieve of organische teeltomstan-
digheden, en die afkomstig zijn van 
traditionele veredeling, in-vitro cul-
tuur of genetische modificatie. 

Uitgebreide observaties over ver-
schillende groeiseizoenen wijzen erop 
dat landbouwpraktijken wel degelijk 
een belangrijke invloed hebben op 
de uiteindelijke samenstelling van de 
geoogste maïs of aardappel. Zo kan 
met profiling-technieken systematisch 
onderscheid gemaakt worden tussen 
de eindproducten van organische en 

Het Safe Foods-project is drie jaar onderweg en kan 
intussen heel wat resultaten voorleggen. Vele daarvan 
zullen ook binnenkort verschijnen als vakpublicaties in 
diverse wetenschappelijke tijdschriften. Een update van 
de meest recente resultaten en alle contactinformatie 
zijn beschikbaar op de website van het project. Daar-
naast organiseert Safe Foods ook verschillende trainin-
gen in Oost-Europa op het gebied van voedselveiligheid 
en nieuwe voedselrisico’s. Het cursusmateriaal wordt 
vrij beschikbaar gesteld via de website in de vorm van 
afzonderlijke modules (www.safefoods.nl).
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de intensieve landbouw; hierbij speelt 
bijvoorbeeld het type bemesting een 
belangrijke rol. Anderzijds blijkt het 
nagenoeg onmogelijk om op basis van 
hun samenstelling genetisch gemodi-
ficeerde en niet-gemodificeerde pro-
ducten van elkaar te onderscheiden. 
Dit wijst erop dat de natuurlijke vari-
atie veel groter is dan de impact van 
het extra kenmerk dat door genetische 
modificatie werd toegevoegd. Het 
uiteindelijke doel van dit vergelijkend 
onderzoek is om na te gaan in hoever-
re de huidige ‘-omics’-technologieën 
toepasbaar kunnen zijn in de gangbare 
risicobeoordeling.

Vroegtijdige opsporing    Onder-
zoekers in Safe Foods werken aan een 
systeem voor vroegtijdige detectie 
van opkomende risico’s in voeding, 
dat een meer preventieve benadering 
van voedselveiligheid mogelijk moet 
maken, in plaats van het bestrijden 
van crisissen. Daartoe wordt onder 
meer gebruik gemaakt van de data in 
het EU Rapid Alert System (RASFF). 

Verder werd een uitgebreide studie 
uitgevoerd op het vlak van opkomen-
de risico’s van chemische en microbi-
ele aard, waarbij ook een aantal speci-
fieke case-studies werden behandeld. 
Aan de hand van deze informatie wer-
den aanbevelingen gedaan voor een 
verbeterde vroegtijdige opsporing van 
risico’s op het gebied van voeding. Zo 
zijn bijvoorbeeld specifieke indicato-
ren ontwikkeld, als onderdeel van een 
holistische aanpak. Dit werk wordt 
binnenkort gebundeld in een unieke 
publicatie en vormt ook de basis voor 
specifieke Safe Foods-trainingsessies.

Safe Foods bouwt ook aan een grote 
database van experts, die een speci-
fieke kennis kunnen inbrengen op het 
terrein van voedselveiligheid en risi-
cobeoordeling. Op dit moment zijn er 
360 experts uit 35 landen geregistreerd 
in de database, die nog steeds verder 
aangroeit.

Kwantitatieve risicobeoordeling    
Safe Foods onderzoekers hebben een 
uniek elektronisch platform opgericht, 

dat toegang geeft tot geharmoniseerde 
nationale residu- en consumptiedata-
bases van verschillende Europese lan-
den. Dit platform maakt het voor het 
eerst mogelijk om de blootstelling aan 
bepaalde residu’s te vergelijken tussen 
verschillende landen. Het initiatief 
wordt door voedselautoriteiten met 
enthousiasme onthaald en zal in de 
toekomst sterk worden uitgebreid. 

In het kader van een voortdurend 
streven naar verbetering van de 
bestaande rekenkundige modellen, 
heeft Safe Foods ook een methode 
voor risicobeoordeling uitgewerkt 
waarbij niet alleen blootstelling, maar 
ook effecten in rekening worden 
gebracht. Daarbij wordt voor het eerst 
ook blootstelling bekeken op niveau 
van het individu, in plaats van de 
gehele populatie.

Het uiteindelijke doel is te komen 
tot een kwantitatieve risicobeoor-
deling waarbij niet langer naar elk 
residu afzonderlijk wordt gekeken, 
maar waarbij consumptiedata worden 
gebruikt om risico’s te berekenen bij 
blootstelling aan combinaties van ver-
schillende residuen.

Consumentenvertrouwen    Sociale 
wetenschappers in Safe Foods heb-
ben onderzocht welke psychologische 
factoren belangrijk zijn in de evaluatie 
van risicomanagementpraktijken door 
consumenten. In het grootschalige 
onderzoek werd onder meer gebruik 
gemaakt van een internationale 
enquête waar meer dan 2500 consu-
menten werden ondervraagd. Daarbij 
werd ook rekening gehouden met 
individuele en culturele verschillen 
tussen groepen consumenten. 

De uitkomsten van dit onderzoek 
leidden tot praktische aanbevelingen 
voor een verbeterde risicocommunica-
tie. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen 
om de opinies van alle stakeholders 
duidelijk weer te geven, in het bijzon-
der in het geval van het communiceren 
van onzekerheid. Op deze wijze kan dit 
onderzoek ook in de praktijk bijdragen 
aan een verbeterd vertrouwen van de 
consument in de agri-foodsector en in 

de instellingen verantwoordelijk voor 
voedselveiligheid. 

Analyse reorganisaties    In het 
onderzoek naar de reorganisaties van 
instellingen die zich bezig houden met 
voedselveiligheid zijn vooral politieke 
wetenschappers actief. Zij hebben 
een grondige analyse uitgevoerd van 
de verschillende reorganisaties die 
werden doorgevoerd in de nasleep 
van de BSE-crisis. Dit gebeurde aan 
de hand van een literatuuroverzicht 

en interviews met beleidsmakers, ver-
antwoordelijken en belangengroepen. 
Daarbij werd duidelijk dat verschil-
lende oplossingen werden uitgewerkt 
om bestaande systemen te verbeteren 
door aanpassingen in regelgeving 
en procedures. Op EU-niveau en 
in Frankrijk en Duitsland werd bij-
voorbeeld gekozen voor een formele 
scheiding tussen risicobeoordeling en 
risicomanagement, terwijl de reorga-
nisaties in het Verenigd Koninkrijk 
juist zorgden voor een meer geïnte-
greerde aanpak. De resultaten van dit 
overzicht zijn gebundeld in een recent 
boek, dat werd uitgebracht door Safe 
Foods partners van de Universiteit 
Maastricht: Vos en Wendler, 2007: 
Food Safety Regulation in Europe:  
A comparative institutional analysis, 
Intersentia Publishing, Series  Ius  
Commune. 

Safe Foods gegevens:
6e Kader Programma EU, geïntegreerd onderzoekspro-
ject, website: www.safefoods.nl, looptijd april 2004 tot 
maart 2008.
Coördinatoren: Dr. Harry Kuiper en Dr. Hans Marvin  
(RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen).
Totaal budget: 14,628 miljoen euro (waarvan 2/3 afkom-
stig van de EU).
37 partners, 21 deelnemende landen (waaronder ook 
China, Zuid-Afrika en Rusland)

Landbouwmethode heeft invloed op 

samenstelling product

24_VNU5 J.indd   26 10-05-2007   10:18:29


