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   waren er
diverse problemen met ongewens-

te stoffen in onze voeding. Mestkal-
veren bleken met hormonen te wor-
den behandeld (de zogeheten DES-
affaire), in babyvoeding werd aflatoxi-
ne aangetroffen en er zaten nitrosa-
minen in ons bier. Voor het RIVM
was dit in 1985 aanleiding de op het
RIVM aanwezige expertise te bunde-
len, uit te bouwen en een nieuw labo-
ratorium op te richten: het laborato-
rium voor Analytisch Voedings- en
Residuonderzoek (ARO), tegenwoor-
dig als onderdeel van de Sector Voed-
ing, Geneesmiddelen en Consumen-
tenveiligheid (VGC), zie kader.

Toch heeft het onderzoek zich niet
uitsluitend gericht op het opsporen
van schadelijke stoffen in de voeding.
Het werkterrein werd verbreed naar
de bepaling van andere bestanddelen,
veelal met juist een positief effect op
de gezondheid. In de loop der jaren
kwam naast veilige voeding het accent
dan ook steeds meer te liggen op
gezonde voeding. Een aantal voor-
beelden van projecten.

EU-referentiefunctie voor resi-
duen    Het gebruik van groeibevor-
derende stoffen bij de productie van
vlees is in grote delen van de wereld,
waaronder de Europese Unie, verbo-
den. De aanwezigheid van dergelijke
stoffen - veelal hormonen - in bij-
voorbeeld het vlees van kalveren of

runderen wordt als ongewenst
beschouwd. Hierbij gaat het bijvoor-
beeld om DES, maar ook om andere,
deels lichaamsvreemde (synthetische)
hormonen als nandrolon en stanazo-
lol, ook wel bekend uit de sportdo-
ping. De jarenlange ervaring van het
RIVM-ARO op dit onderzoeksgebied
heeft in 1991 geresulteerd in een
benoeming als Communautair
Referentielaboratorium (CRL) voor
residuen in voeding van dierlijke oor-
sprong. Een functie die wordt gedeeld
met instituten in Frankrijk, Duitsland
en Italië. De verantwoordelijkheid
van het RIVM richt zich, hoewel niet
uitsluitend, op de hormonale groeibe-
vorderende stoffen. Een bekend voor-
beeld is het gebruik van stanazolol.
Kort nadat de effectiviteit van stana-
zolol in de sportdoping was gebleken,
werden preparaten met deze stof in
het illegale circuit van groeibevorde-
raars aangetroffen. Om opsporingme-
thoden te ontwikkelen waarmee resi-

ducontrole mogelijk was, werden
allereerst metabolismestudies bij het
rund uitgevoerd. Op basis van de uit
deze studies verkregen informatie was
het mogelijk een methode voor een
geschikt metaboliet te ontwikkelen
waarmee effectieve opsporing moge-
lijk is. De kennis werd door middel
van workshops overgedragen aan
laboratoria in alle EU-lidstaten.
Inmiddels mag op basis van onder-
zoeksresultaten worden geconclu-
deerd dat stanozolol niet meer als
groeibevorderaar wordt gebruikt.

Als CRL speelt ARO een sleutelrol
bij de verbetering en harmonisatie
van de controle op residuen binnen
de EU. Het ontwikkelen van nieuwe
methoden alsmede onderzoek naar
bijvoorbeeld metabolisme en uit-
scheiding, is hierbij van groot belang.

Naast de onderzoekstaken zijn de
CRL’s ook betrokken bij de kwaliteits-
borging van het onderzoek binnen de
EU-lidstaten, door bijvoorbeeld het
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Twintig jaar chemisch residuonderzoek binnen het RIVM

Van veilige voeding tot gezonde voeding

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat ARO, het laborato-

rium voor analytisch voedings- en residuonderzoek van

het RIVM, werd opgericht. In deze tijd heeft het vakge-

bied zich flink ontwikkeld en heeft ARO zijn nut bewe-

zen. Om dit te vieren, organiseert ARO eind september

een symposium met een terug- en vooruitblik.
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Chemisch voedingsonderzoek met behulp van vloeistofchromatografie in combinatie met massa-

spectrometrie.
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organiseren van ringtesten en work-
shops/trainingen. Ook als er proble-
men zijn, kan een beroep worden
gedaan op de CRL’s, bijvoorbeeld om
arbitrageonderzoek te verrichten
indien geen overeenstemming bestaat
over een onderzoeksresultaat.

Natuurlijke toxinen    Het onder-
zoek aan natuurlijke toxinen omvat
activiteiten met betrekking tot myco-,
fyco- en fytotoxinen. (Het onderzoek
naar mycotoxinen behoort ook tot de
hierboven beschreven CRL-functie.) 

De specifieke ARO-activiteiten
omvatten onder andere het ontwikke-
len en valideren van analysemetho-
den. Veel aandacht krijgen op dit
moment analysemethoden voor
mariene biotoxinen en pyrrolizidine-
alkaloïden voor de controle van krui-
denpreparaten. Een bekend voorbeeld
van de risico’s van toxinen in voeding
is de aanwezigheid van anisatine, een
component van Japanse steranijs, in
kruidenthee. Steranijs is een bekend
bestanddeel van veel soorten thee,
maar dient wel van de veilige
(Chinese) variant afkomstig te zijn. In
2001 veroorzaakte anisatine in ster-

renmixthee neurotoxische aandoenin-
gen bij consumenten, waarvan enkele
tientallen in het ziekenhuis moesten
worden opgenomen met neurotoxi-
sche verschijnselen. Alle patiënten
herstelden, maar de affaire maakt
duidelijk waar onopgemerkte verwis-
seling van Japanse en Chinese steran-
ijs toe kan leiden, en ook dat regelma-
tige controle met een snelle analyse-
methode problemen kan voorkomen.
Momenteel wordt de door het RIVM
ontwikkelde analysemethode verfijnd
en in andere laboratoria geïntrodu-
ceerd.

ARO is ook betrokken bij het ont-
wikkelen van referentiepreparaten. In
de regel voert ARO op basis van de
ontwikkelde methoden een beperkt
surveillanceonderzoek uit, dat soms
ongewenste situaties aan het licht
brengt. Een voorbeeld is de affaire
rond het mycotoxine deoxynivalenol
in ontbijtgranen in 1999. In dat jaar
werd in een groot aantal graanpro-
ducten, waaronder ontbijtgranen,
hoge gehaltes aan deoxynivalenol
gevonden. Omdat dit toxine onge-
wenste effecten op de gezondheid
heeft (o.a. groeistoornissen), werd

eerst binnen Nederland en later in
Europees verband een groot aantal
acties genomen. Toxicologische evalu-
aties werden gemaakt en aan de hand
daarvan (Europese) normen vastge-
steld. Analysemethoden werden ont-
wikkeld en referentiemateriaal
gemaakt. Soms wordt het onderzoek
op grotere schaal voortgezet binnen
een van de (regionale) laboratoria
van de Voedsel en Waren Autoriteit

Voedingsonderzoek binnen VGC
Het analytisch-chemisch onderzoek, zoals dat
binnen het laboratorium voor Analytisch
Voedings- en Residuonderzoek (ARO), als
onderdeel van de Sector Voeding, Genees-
middelen en Consumentenveiligheid (VGC)
wordt uitgevoerd, vindt plaats in een veel bre-
der multidisciplinair verband. Dit komt tot uit-
drukking in de samenwerking van een groot
aantal verschillende disciplines. Een dergelijke
samenwerking is bijvoorbeeld nodig om de wis-
selwerking tussen genetica, voeding en verou-
deringsziekten te onderzoeken. Zo wordt door
het laboratorium voor Toxicologie, Pathologie
en Genetica (TOX) onderzoek verricht naar de
invloed van stoffen in de voeding op het herstel
van genetische schade als gevolg van blootstel-
ling aan bijvoorbeeld zonlicht of giftige stof-
fen: belangrijk, gezien de steeds ouder worden-
de bevolking. 

Een ander voorbeeld is het ontwikkelen van

testmethoden die in staat zijn allergieën voor
bepaalde stoffen bij de mens te voorspellen of
allergenen en sensibiliserende stoffen in voe-
dingsmiddelen op te sporen. De laatste jaren
komen allergie en astma steeds vaker voor. Zo
blijkt ongeveer 30 procent van de basisschool-
kinderen positief te reageren in de huidtest op
luchtwegallergenen. Epidemiologisch onder-
zoek heeft veelvuldig aangetoond dat allergi-
sche aandoeningen en astma meer voorkomen
bij kinderen die in gebieden met een relatief
hoge verkeersdichtheid wonen. Luchtveront-
reiniging speelt dus blijkbaar een rol bij het
ontstaan van luchtwegallergie en astma. Om
dit verder te onderzoeken, worden epidemiolo-
gische studies bij schoolkinderen uitgevoerd,
waarbij niet-invasieve methoden worden
gebruikt om allergie, astma en aspecifieke
reacties in luchtwegen van schoolkinderen te
meten. Voorbeelden zijn meting van uitge-

ademd stikstof mono-oxide (NO) en biomar-
kers, neuswassingen en in uitgeademde water-
damp (na condensatie).

Gezondheidsrisico’s
Het Centrum voor Stoffen en Integrale
Risicoschatting (SIR) beoordeelt de gezond-
heidsrisico’s van stoffen. Het gaat onder andere
om bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen,
voedseladditieven, contaminanten (bijvoorbeeld
dioxinen, zware metalen) en natuurlijke toxinen.
Maar ook kruiden, voedingssupplementen en
functional foods worden op hun veiligheid
beoordeeld. Van belang hierbij is het onderzoek
naar de biobeschikbaarheid van stoffen. Om dit
vast te stellen, zijn spijsverteringsmodellen ont-
wikkeld. Hiermee kan bijvoorbeeld worden
bepaald hoeveel aflatoxines uit pinda’s of arseen
uit rijst beschikbaar zijn voor opname in het
lichaam. Maar ook kan de biobeschikbaarheid
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(VWA). Veelvuldig worden interna-
tionale organisaties (WHO, FAO, ILSI
en andere) voorzien van adviezen met
betrekking tot regelgeving en risico-
evaluaties.

Duplicaatvoedingenonderzoek
Doel van het duplicaatvoedingenon-
derzoek is het verkrijgen van een
gedetailleerd beeld van de aanwezig-
heid van een aantal componenten in

de voeding. Hierbij kan het gaan om
sporen of resten van ongewenste stof-
fen, maar ook om stoffen met een
positief gezondheidseffect. Dit onder-
zoek is de experimentele tegenhanger
van de bevolkingsonderzoeken naar
voedingspatronen (zie kader) en het
‘market basket’-onderzoek zoals dat
bijvoorbeeld door TNO wordt uitge-
voerd. Een belangrijk voordeel van
het duplicaatvoedingenonderzoek is
dat ook de invloed van de bereidings-
wijze van de voeding bij het onder-
zoek wordt betrokken. Het gaat
immers om een exacte kopie van de
totale voeding die een deelnemer aan
het onderzoek gedurende 24 uur
heeft gegeten en gedronken.

ARO heeft onlangs voor de vierde
keer (na eerdere studies in de jaren
70, 80 en 90 van de afgelopen eeuw)
duplicaatmaaltijden verzameld en
verwerkt. Momenteel worden de
monsters onderzocht op een breed
scala aan stoffen met negatieve of
positieve gezondheidseffecten. De
resultaten moeten duidelijk maken in
hoeverre sprake is van gewenste of
ongewenste situaties, en bieden ook
de mogelijkheid van trendanalyse

door vergelijking met resultaten uit
het verleden.

Hoewel er de afgelopen twintig jaar
veel is veranderd in de analytisch-
chemische laboratoria. Analyseme-
thoden zijn gevoeliger en betrouw-
baarder geworden, er is grote voor-
uitgang geboekt bij de interpretatie
van meetgegevens en kwaliteitssyste-
men hebben hun intrede gedaan. De
doelstellingen voor ARO zijn gelijk
gebleven: ‘het leveren van een bijdra-
ge aan de veiligheid en gezondheid
van onze voeding door het op een
betrouwbare wijze verzamelen en
interpreteren van gegevens over de
aanwezigheid van (ongewenste) stof-
fen in onze voeding’.

Symposium    Het  twintigjarig
bestaan van ARO wordt op 29 sep-
tember gevierd met het symposium
‘Blik op de toekomst, ARO 20 jaar’.
Nadere informatie: RIVM, ARO-
secretariaat, Bilthoven; tel. 030-
2742613; e-mail: maya.kartasasmita@
rivm.nl, internet: www.rivm.nl/
agenda/symposium_ARO_20_
jaar.jsp.
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van foliumzuur vanuit verschillende producten
(natuurlijke bron, supplementen, verrijkte voe-
dingsmiddelen) met elkaar worden vergeleken.
Wiskundige modellering wordt toegepast om
bijvoorbeeld de overdracht van dioxine op het
gras naar koemelk te kunnen berekenen of om
de vorming van het kankerverwekkende nitrosa-
mine uit nitraat (spinazie bij vis) in de maag te
voorspellen.

Voeding en gezondheid
Het Centrum voor Voeding en Gezondheid (CVG)
onderzoekt de relatie tussen voeding en gezond-
heid vanuit moderne invalshoeken (functionele
voedingsmiddelen en -supplementen, de onder-
bouwing van gezondheidsclaims, geïntegreerde
risk-benefit-analyse, post-launchmonitoring, en
nutrigenomics en genetische gevoeligheid). Deze
informatie gebruikt de overheid om het beleid te
vormen. Om deze informatie zo goed mogelijk

ter beschikking te stellen, verzamelt CVG data
over onder andere de voedselconsumptie van de
Nederlandse bevolking. Daarnaast onderzoekt
CVG door middel van bevolkingsonderzoeken of
bepaalde voedingsstoffen, -middelen, -supple-
menten en -patronen (groenten en fruit, vis,
voedingsvezel, vetzuren, B-vitamines, folium-
zuur etc.) tot een verbetering of verslechtering
van de gezondheid kunnen leiden. Het onder-
zoek is vooral gericht op voeding in relatie tot de
preventie van chronische ziekten (hart- en vaat-
ziekten, kanker, overgewicht/obesitas en diabe-
tes).

Geneesmiddelen
Bij het grote publiek wordt het onderscheid tus-
sen voeding en geneesmiddel steeds kleiner. In
toenemende mate worden voedingssupplemen-
ten toegepast met een veronderstelde toege-
voegde waarde voor het betreffende product.

Het is verstandig/wenselijk een analyse (risico-
beoordeling) van de werkzaamheid en veiligheid
uit te voeren voor toelating tot de markt. Soms
is de werking van dergelijke supplementen van
dien aard, dat ook daadwerkelijk van een
medisch product moet worden gesproken.
Specifieke kennis van de risicobeoordeling voor
kwaliteit en veiligheid van chemische en biolo-
gische geneesmiddelen is voorhanden binnen
het Centrum voor Kwaliteit van Chemisch-
Farmaceutische producten (KCF) en het Centrum
voor Biologische Geneesmiddelen en Medische
Technologie (BMT). Stoffen die aan voedings-
middelen worden toegevoegd (al dan niet toege-
staan) waardoor ze in feite, of wellicht ook fei-
telijk op grond van hun werking/effect een
geneesmiddel worden, kunnen bijvoorbeeld zijn:
groeihormoon (hGH), ginkgo, melatonine, foli-
umzuur, sildenafil en verwante verbindingen en
anabolen (GHB).


