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Publiekssamenvatting 

Plantgifstoffen in voedsel. Hoeveel krijgen we daarvan binnen? 
 
In plantaardig voedsel zitten veel goede stoffen. In een aantal 
plantaardige producten kunnen van nature ook schadelijke stoffen 
zitten. Deze schadelijke stoffen noemen we plantgifstoffen. De stoffen 
beschermen de plant tegen ziektes en natuurlijke vijanden, zoals 
insecten.  
 
Als mensen plantgifstoffen binnenkrijgen, hoeft dat niet schadelijk te 
zijn. Het is pas schadelijk als je er te veel van binnenkrijgt. Hiervoor 
stellen onderzoekers grenzen op (gezondheidskundige grenswaarden). 
Als je meer binnenkrijgt dan die grenzen, kunnen plantgifstoffen 
schadelijk zijn voor de gezondheid.  
 
Het RIVM heeft voor een aantal plantgifstoffen onderzocht hoeveel we 
ervan binnenkrijgen en via welke producten dat gebeurt. De 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met deze 
informatie uitzoeken of we er te veel van binnenkrijgen. Het gaat om: 
 
Plantgifstof 
Glycoalkaloïden 
Opiumalkaloïden 
Quinolizidine alkaloïden 
 
Tropaanalkaloïden 
 
 
Pyrrolizidine alkaloïden 
Cyanogene glycosiden 
 
 

Welke voedingsmiddelen? 
Aardappelen  
Maanzaad 
Glutenvrije producten waar lupine in zit 
en imitatiekoffie waar lupine in zit 
(Kruiden)thee, brood, beschuit, 
crackers, koekjes, aardappelen en 
paprika 
(Kruiden)thee en kruidensupplementen 
Producten van pit- en steenvruchten, 
zoals sap; lijnzaad en amandel.  

Het RIVM heeft voor dit onderzoek gegevens gebruikt over wat 
Nederlanders eten en drinken. Bijvoorbeeld hoeveel aardappelen, 
groente en fruit Nederlanders eten. En hoeveel koffie en thee we 
drinken. Deze informatie is gecombineerd met gegevens van de NVWA 
en van Wageningen Food Safety Research over hoeveel plantgifstoffen 
er in de onderzochte producten zit. 
 
Kernwoorden: planttoxines, solanine, chaconine, morfine, codeïne, 
sparteïne, quinolizidine alkaloïden, atropine, scopolamine, pyrrolizidine 
alkaloïden, cyanide 
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Synopsis 

Plant toxins in food. How much do we consume?  
 
Plant-based food contains many beneficial substances. A number of 
plant-based foods can also naturally contain harmful substances. Those 
harmful substances are called plant toxins. Plant toxins protect the plant 
against diseases or against natural enemies such as insects.  
 
If people ingest plant toxins, it may not have to be harmful. It is only 
harmful if you consume too much of it. Researchers set limits for this 
(health-based guidance values). If you consume more than those limits, 
plant toxins can be harmful to your health.  
 
For a number of plant toxins, RIVM has investigated how much we 
consume and by which products. The Netherlands Consumer and 
Product Safety Authority (NVWA) will use this information to investigate 
whether we are consuming too much of plant toxins. It is about: 
 
Plant toxin 
Glycoalkaloids 
Opium alkaloids 
Quinolizidine alkaloids 
 
Tropane alkaloids 
 
Pyrrolizidine alkaloids 
 
Cyanogenic glycosides 
 

 

Which food? 
Potatoes  
Poppy seeds 
Gluten-free products containing lupin, and  
coffee surrogates containing lupin 
Herbal infusion,  tea, bread, biscuit, 
crackers, cookies, potatoes and bell pepper 
Herbal infusion,  tea and herbal 
preparations  
Products derived from pome fruits and 
stone fruits, such as juice; linseed and 
almond. 

 
For this study, RIVM used data on Dutch eating and drinking habits. For 
example about how many potatoes, vegetables or fruit Dutch people 
eat. And how much coffee or tea they drink. This information has been 
combined with data on the occurrence of plant toxins in food from the 
NVWA and Wageningen Food Safety Research.  
 
Keywords: plant toxins, solanine, chaconine, morphine, codeine, 
sparteine, quinolizidine alkaloids, atropine, scopolamine, pyrrolizidine 
alkaloids, cyanide 
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft de inname van de volgende planttoxines uit 
voedingsmiddelen door de Nederlandse bevolking: 

• Glycoalkaloïden;  
• Opiumalkaloïden; 
• Quinolizidine alkaloïden (QA’s);  
• Tropaanalkaloïden; 
• Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s); 
• Totaal cyanide (vrij cyanide en cyanide gebonden aan cyanogene 

glycosiden). 
 
De innameberekeningen zijn uitgevoerd voor peuters (1 t/m 2 jaar), 
kinderen (3 t/m 9 jaar), pubers (10 t/m 18 jaar) en volwassenen van 19 
jaar en ouder.  
 
Glycoalkaloïden komen met name voor in aardappelen, tomaten en 
aubergines. Er kon alleen een innameberekening worden gedaan voor 
de kortdurende en langdurige inname van glycoalkaloïden vanuit 
aardappelen (de som van de stoffen alfa-solanine en alfa-chaconine) 
wegens het ontbreken van concentratiegegevens voor glycoalkaloïden in 
tomaat en aubergine. Kinderen in de leeftijd van 1 t/m 2 jaar hadden de 
hoogste inname per kilogram lichaamsgewicht.  
De inname was beperkt onder- of overschat door onzekerheden van de 
gegevens. Deze onzekerheden kunnen in de toekomst verkleind worden 
door: 

• Metingen van andere glycoalkaloïden en aglyconen, naast alfa-
solanine en alfa-chaconine, in aardappelen; 

• Meer concentratiedata van (industriële) aardappelproducten; 
• Meer consumptiegegevens van de verschillende cultivars. 

 
Daarnaast zou de innameberekening verbeterd kunnen worden met 
metingen van glycoalkaloïden en hun aglyconen in tomaat en aubergine.  
 
Opiumalkaloïden zitten in papaverzaad, dat als maanzaad wordt 
gebruikt in verschillende voedingsmiddelen zoals brood en banket. Voor 
7 verschillende opiumalkaloïden (morfine, codeïne, narceïne, noscapine, 
oripavine, papaverine en thebaïne) is de inname berekend. Kinderen in 
de leeftijd van 1 t/m 2 jaar hadden de hoogste inname. Omdat de 
inname van opiumalkaloïden zeer waarschijnlijk overschat is, kan de 
innameberekening verfijnd worden als de innameschattingen leiden tot 
een overschrijding van de gezondheidskundige grenswaarde of leiden tot 
een te kleine veilige marge (margin of exposure; MOE). Dit kan gedaan 
worden met: 

• Betere gegevens over de consumptie van maanzaad bevattende 
bakkerijproducten en andere levensmiddelen met maanzaad; 

• Betere gegevens over de concentratie van opiumalkaloïden in 
levensmiddelen zoals geconsumeerd (bijvoorbeeld broodjes met 
maanzaad) via: 
o Analyseren opiumalkaloïden in bakkerijproducten, en/of 
o Betere ingrediëntinformatie, door deze op te vragen bij de 

bakkerijsector. 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 12 van 160 

QA’s komen voor in lupinezaden. Lupinezaden kunnen als snack worden 
gegeten, en worden verder toegepast in vleesvervangers, glutenvrije 
voedingsmiddelen, meelverbeteraar in brood en banket en imitatiekoffie. 
De inname van de som van 21 QA’s is berekend. Volwassenen en 
kinderen in de leeftijd van 1 t/m 2 jaar hadden de hoogste inname. 
Glutenvrij brood, beschuit en crackers en voor de volwassenen ook 
imitatiekoffie droegen het meeste bij aan de inname. 
 De inname is ruim overschat. Als de innameschattingen leiden tot een 
overschrijding van de gezondheidskundige grenswaarde of leiden tot een 
te kleine veilige marge, kan de innameberekening verfijnd worden met:  

• Betere consumptiegegevens van lupinebevattende producten; 
• Meer concentratie data van QA’s in glutenbevattende producten,  
• Betere gegevens over het gehalte van lupine(meel) in 

glutenbevattende producten. 
 
Tropaanalkaloïden kunnen in diverse voedingsmiddelen voorkomen, 
waaronder granen, thee, aardappelen, aubergine en peulvruchten. Voor 
5 typen tropaanalkaloïden zijn innameberekeningen uitgevoerd: 

• De som van atropine en scopolamine; 
• De som van 13 Datura-type tropaanalkaloïden; 
• De som van 4 Convolvulacea tropaanalkaloïden; 
• De som van 4 tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht; 
• De som van 6 calystegines. 

 
Kinderen in de leeftijdsgroep 1 t/m 2 jaar hadden de hoogste inname. 
(Kruiden)thee, biscuit, koek, brood en beschuit, babyvoeding, paprika 
en aardappelen droegen het meeste bij aan de inname, afhankelijk van 
het type tropaanalkaloïde. Gezien het grote aantal monsters met 
concentraties onder de bepaalbaarheidsgrens is in het bovengrens 
(upper bound) scenario de inname overschat. Verfijning van de 
innameschatting kan door andere aannames te doen voor het vervangen 
van meetwaarden onder de detectielimiet. Verfijning is dan alleen zinvol 
als de innameschatting leidt tot een overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde of een te kleine veilige marge. 
 
Pyrrolizidine alkaloïden kunnen van nature voorkomen in bepaalde 
type kruidenthee, honing en kruidenpreparaten en mee geoogst worden 
met andere voedingsmiddelen, zoals sla. De inname van de som van 35 
PA’s via voedingsmiddelen of via kruidensupplementen is berekend. 
Volwassenen hadden de hoogste inname van PA’s via voedingsmiddelen 
en kinderen via kruidensupplementen. De belangrijkste bijdrage aan de 
inname door alle leeftijdsgroepen werd geleverd door thee.  
De theemonsters zijn niet op alle 35 PA’s getest. Vanwege de beperkte 
hoeveelheid type PA’s getest in thee is de inname mogelijk onderschat. 
Toekomstige innameberekeningen kunnen worden verbeterd indien alle 
35 relevante PA’s in voedingsmiddelen en kruidensupplementen worden 
gemeten. 
 
Cyanogene glycosiden worden aangetroffen in pitten van pit- en 
steenvruchten (zoals abrikozenpitten), lijnzaad, cassave en amandelen. 
Cyanogene glycosiden kunnen door hydrolytische enzymen zowel in het 
voedingsmiddel zelf als in het maagdarmkanaal omgezet worden in 
blauwzuur (cyanide). Voor de analyse wordt alle cyanide uit cyanogene 
glycosiden vrijgemaakt. Samen met het vrije cyanide in het 
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voedingsmiddel vormt dit totaal cyanide. Daarom is de inname van 
totaal cyanide berekend. Kinderen in de leeftijd van 1 t/m 2 jaar hadden 
de hoogste inname. De belangrijkste voedingsmiddelen voor de inname 
van totaal cyanide voor alle leeftijdsgroepen zijn vruchtensap, limonade 
en jam gevolgd door lijnzaad en amandel.  
De inname van cyanide is echter ruim overschat door het ontbreken van 
correctiefactoren voor de beperkte opname van cyanide in het lichaam 
voor verschillende voedingsmiddelen. Verfijning op basis van meer en/of 
betere correctiefactoren zal op korte termijn niet mogelijk zijn. 
Daarnaast waren er onzekerheden in de concentratiedata. Deze kunnen 
voor toekomstige berekeningen verminderd worden door: 

• Analyse van totaal cyanide in producten van steen- en 
pitvruchten anders dan abrikozen, zoals appelsap en appelmoes; 

• Analyse van spijs-bevattende producten, zoals spijsbroodje en 
gevulde koek. 

 
De resultaten van dit rapport dienen ter ondersteuning van de 
risicobeoordeling van planttoxines die uitgevoerd wordt door Bureau 
Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO). Er is in dit rapport daarom geen 
risicokarakterisering uitgevoerd.  
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1 Inleiding 

Voor de risicobeoordeling van voedselgewasketens zijn planttoxines een 
belangrijke groep stoffen. Om de risico’s voor de gezondheid van deze 
stoffen in voedselgewassen te kunnen beoordelen is het beeld van de 
inname vanuit voedsel wenselijk.  
 
Planttoxines zijn giftige stoffen die door de plant zelf gevormd worden 
om de plant te beschermen, bijvoorbeeld tegen vraat. Bij het 
consumeren van plantaardige voedingsmiddelen of voedingsmiddelen 
met plantaardige ingrediënten kan inname van planttoxines 
plaatsvinden. In dit rapport is voor een aantal planttoxines de totale 
inname vanuit voedsel voor de Nederlandse bevolking berekend, 
namelijk glycoalkaloïden, opiumalkaloïden, quinolizidine alkaloïden 
(QA’s), tropaanalkaloïden, pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) en cyanogene 
glycosiden. Tabel 1 geeft een overzicht in welke plantaardige 
voedingsmiddelen en voedingsmiddelen met plantaardige ingrediënten 
deze planttoxines kunnen voorkomen. Ook is aangegeven in welk 
hoofdstuk van dit rapport welke planttoxine wordt behandeld. Ieder 
hoofdstuk begint met een beschrijving van de groep van de 
planttoxines, gevolgd door de gebruikte methode voor de 
innameberekening, de resultaten, discussie, conclusie en aanbevelingen. 
 
Tabel 1 Planttoxines waarvoor de inname is berekend, alsmede de belangrijkste 
voedselbronnen van deze planttoxines. 
Planttoxines Waar zit het in? Hoofdstuk in 

rapport 
Glycoalkaloïden Aardappelen, tomaten en 

aubergines  
2 

Opiumalkaloïden Papaverzaad 3 
Quinolizidine alkaloïden Lupine 4 
Tropaanalkaloïden Granen, (kruiden)thee, 

aardappelen, aubergine 
en peulvruchten  

5 

Pyrrolizidine alkaloïden (Kruiden)thee, honing en 
kruidenpreparaten 

6 

Cyanogene glycosiden Lijnzaad, abrikozenpitten 
en amandelen 

7 

 
Voor de innameberekeningen is uitgegaan van 
voedselconsumptiegegevens uit de meest recente Nederlandse 
Voedselconsumptiepeiling (2012-2016) en de meest recente 
Nederlandse concentratiedata uit de Kwaliteitsprogramma Agrarische 
Producten (KAP)1 database aangevuld met concentratiegegevens uit 
onderzoeken van Wageningen Food Safety Research (WFSR). Voor de 
overige gegevens die nodig zijn voor de innameberekeningen, zoals 
bijvoorbeeld het effect van verwerking van voedsel op de aanwezigheid 
van planttoxines in voedsel, wordt verwezen naar de individuele 
hoofdstukken. Daarbij is veelal gebruik gemaakt van recente EFSA 

 
1 KAP - Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten. De database bevat concentratiedata verkregen via 
nationale monitoringsprogramma’s en overige metingen in voedsel 
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opinies. Er is geen uitgebreid aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd, 
omdat de EFSA opinies in recente jaren zijn gepubliceerd.  
 
Op verzoek van de opdrachtgever, Bureau Risicobeoordeling & 
onderzoek (BuRO), zijn er voor elke groep planttoxines acute en 
chronische innameberekeningen uitgevoerd, tenzij anders aangegeven. 
Hiervoor zijn twee scenario’s uitgevoerd: een ondergrens (lower bound) 
scenario, waarbij meetwaarden van planttoxines in voedingsmiddelen 
onder de bepaalbaarheidsgrens zijn vervangen door ‘0’ en een 
bovengrens (upper bound) scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens zijn vervangen door de waarde van die 
bepaalbaarheidsgrens. Deze scenario’s worden door de Europese 
voedselautoriteit (EFSA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
vaak gebruikt als een eerste stap (tier) in innameberekeningen. De 
uitkomsten van deze scenario’s geven de ondergrens en de bovengrens 
aan waarbinnen de werkelijke inname zich bevindt. 
 
De uitkomsten van dit rapport dienen ter ondersteuning van de 
risicobeoordeling van voedselgewasketens dat uitgevoerd wordt door 
BuRO). Er is in dit rapport daarom geen risicokarakterisering uitgevoerd. 
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2 Glycoalkaloïden 

2.1 Inleiding 
Veel gewassen uit de Solanaceae familie, waaronder aardappelen, 
tomaten en aubergines, bevatten glycoalkaloïden. Deze natuurlijke 
toxinen dienen waarschijnlijk als bescherming tegen insecten en 
schimmels. Alfa-solanine en alfa-chaconine zijn de meest bekende 
glycoalkaloïden. Glycoalkaloïden bestaan uit een steroïde deel (het 
aglycon solanidine) waaraan een keten van drie suikermoleculen 
(solatriose of chacotriose) gekoppeld is (Figuur 1). Aardappelen 
bevatten alfa-solanine en alfa-chaconine, waarbij de schil vaak hogere 
concentraties bevat dan de rest van de knol. Deze stoffen samen 
vormen ongeveer 95% van de glycoalkaloïden in aardappelen. De 
overige 5% aan glycoalkaloïden bestaat uit de aglycon solanidine en 
beta-, gamma- en deltavormen van glycoalkaloïden. Bij deze beta-, 
gamma- en deltavormen is de suikerketen korter (EFSA, 2020). 
 

Figuur 1 Chemische structuur van de meest voorkomende glycoalkaloïden in 
aardappel (alfa-solanine en alfa-chaconine), tomaat (alfa-tomatine en alfa-
dehydrotomatine) en aubergine (alfa-solamargine en alfa-solasonine). Figuur is 
afkomstig van EFSA (2020). 
 
In tomaten en aubergines komen andere glycoalkaloïden voor: alfa-
tomatine en alfa-dehydrotomatine (tomaat, vooral in groene, onrijpe 
tomaten) en alfa-solamargine en alfa-solasonine (aubergine) (EFSA, 
2020). Glycoalkaloïden uit tomaat zijn opgebouwd uit een aglycon deel 
(tomatidine of tomatidenol) waaraan een keten van 4 suikermoleculen 
gekoppeld is (Figuur 1). Bij aubergines bestaan de glycoalkaloïden uit de 
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aglycon solasodine met daaraan een keten van 3 suikergroepen 
gekoppeld (Figuur 1). 
 
De inname van glycoalkaloïden uit aardappel kan leiden tot 
maagdarmklachten, zoals misselijkheid, overgeven, buikkramp en 
diarree. Vanwege de beperkte toxiciteitsgegevens kon EFSA geen 
gezondheidskundige grenswaarde voor de acute inname van deze 
glycoalkaloïden afleiden (EFSA, 2020). EFSA heeft daarom voor de 
risicobeoordeling van de som van alfa-solanine en alfa-chaconine uit 
aardappel een LOAEL2 van 1 mg/kg lichaamsgewicht (lg) geïdentificeerd 
voor acute effecten in de mens, waarbij uitgegaan wordt van 
equipotentie van alfa-solanine en alfa-chaconine. Vervolgens heeft EFSA 
een zogenaamde ‘Margin of Exposure’ (MOE) aanpak3 gebruikt, waarbij 
aangenomen werd dat een MOE van >10 geen risico voor de gezondheid 
oplevert. Voor de glycoalkaloïden uit tomaat en aubergine waren te 
weinig toxiciteitsgegevens beschikbaar om de gevaareigenschappen te 
karakteriseren (EFSA, 2020). EFSA heeft door gebrek aan gegevens 
geen toxicologische referentiewaarde kunnen afleiden voor de 
chronische inname van glycoalkaloïden (EFSA, 2020). 
 

2.2 Methodiek 
2.2.1 Voedselconsumptiegegevens 

Voor de innameberekening is gebruik gemaakt van de Nederlandse 
Voedselconsumptiepeiling (VCP), waarin gedurende de periode 2012 -
2016 de gegevens zijn verzameld van 4313 personen in de leeftijd 1 tot 
en met 79 jaar. De deelnemers aan de VCP vormen een representatieve 
steekproef van de Nederlandse bevolking. Gegevens zijn verzameld 
gedurende twee niet-aaneengesloten dagen met behulp van een 24-uurs 
navraagmethode. Deze werd uitgevoerd door getrainde diëtisten. Voor 
deelnemers in de leeftijdsgroep 1 tot en met 8 jaar en 71 tot en met 79 
jaar is daarnaast ook nog gebruik gemaakt van een voedingsdagboek. 
Details van de VCP zijn beschreven door van Rossum et al. (2016, 
2018). De geconsumeerde producten van de VCP zijn gecodeerd volgens 
de codering van de Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO). 
 

2.2.2 Concentratiedata 
Concentratiedata waren beschikbaar voor de stoffen alfa-solanine en 
alfa-chaconine in aardappelen (Tabel 2) en zijn verkregen uit de 
Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP) database. De 
aardappelmonsters zijn verzameld en geanalyseerd in 2015 en 2016. 
Tabel 2 toont een overzicht van de karakteristieken van de beschikbare 
concentratiedata. 
 
Omdat er alleen concentratiedata beschikbaar waren voor alfa-solanine 
en alfa-chaconine in aardappelen, hebben we alleen de inname hiervan 
berekend. De meeste concentratiedata waren beschikbaar voor rauwe 
aardappelen (n=141) in vergelijking met gekookte aardappelen (n=2) 
en aardappelpuree (n=3) (Tabel 2). Daarom zijn de berekeningen 
uitgevoerd met de concentratiedata van rauwe aardappelen. 

 
2 LOAEL – lowest observed adverse effect level. Laagste dosering waarbij ongewenste effecten zijn vastgesteld. 
3 MOE aanpak – De margin of exposure (MOE) wordt verkregen door de een toxicologische referentiewaarde, 
zoals de laagste dosering waarbij ongewenste effecten zijn vastgesteld, te delen door de inname. Indien de 
MOE onder een bepaalde acceptabele MOE (>10 voor glycoalkaloïden) blijft is er geen risico voor de 
volksgezondheid. 
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Tabel 2 Karakteristieken van de beschikbare concentratiedata van de 
glycoalkaloïden alfa-solanine en alfa-chaconine en de berekende som van beide 
stoffen. 

   Concentratie 
Voedingsmiddel/glyco-
alkaloïd 

N < LOQa 
(%) 

Gemiddelde 
(mg/kg) 

Range 
(mg/kg) 

Rauwe aardappelen 
Alfa-solanine 

Alfa-chaconine 

 
120 
120 

 
0 
0 

 
24 
23 

 
5-81 

0,8-97 
Som beide stoffen 120 0 47 6-167 

     
Rauwe vroege aardappelen 

Alfa-solanine 
Alfa-chaconine 

21 
21 

0 
0 

41 
26 

26-74 
0,7-80 

Som beide stoffen 21 0 67 26-146 
     

Rauwe aardappelen en rauwe vroege aardappelen samengevoegd 
Alfa-solanine 

Alfa-chaconine 
141 
141 

0 
0 

27 
23 

5-81 
0,7-97 

Som beide stoffen 141 0 50 6-167 
     

Gekookte aardappelen     
Alfa-solanine 

Alfa-chaconine 
3 
3 

0 
0 

7 
5 

2-12 
2-9 

Som beide stoffen 3 0 12 3-21 
     

Aardappelpureepoeder     
Alfa-solanine 2 0 41 37-44 

Alfa-chaconine 2 0 37 31-43 
Som beide stoffen 2 0 77 67-87 

a LOQ staat voor ‘level of quantification’ (bepaalbaarheidsgrens) 
 
Geen van de monsters had een meetwaarde onder de 
bepaalbaarheidsgrens (‘level of quantification’ LOQ). Daarom hoefde de 
inname niet met verschillende scenario’s met betrekking tot 
meetwaarden onder de LOQ worden berekend.  
 

2.2.3 Verwerkingsfactoren 
Verwerking, zoals schillen of koken, kan effect hebben op de 
concentratie van glycoalkaloïden in aardappel. Omdat in de berekening 
gebruik gemaakt wordt van de concentraties van alfa-solanine en alfa-
chaconine in geschilde rauwe aardappelen moet voor de verandering in 
concentratie als gevolg van de verwerkingsstappen gecorrigeerd 
worden. Hiervoor zijn verwerkingsfactoren toegepast. Vermenigvuldiging 
van de concentratie in rauwe aardappelen met de verwerkingsfactor 
voor koken geeft dan de concentratie zoals die in gekookte aardappelen 
gevonden zou zijn.   
Er waren meerdere verwerkingsfactoren beschikbaar voor het effect op 
de concentratie glycoalkaloïden in aardappelen na schillen, koken en 
bakken/frituren in vet (EFSA, 2020). Dit komt omdat er variabiliteit in 
verwerkingsstappen kan bestaan, zoals dikte van de schillen en duur en 
temperatuur van koken en bakken. Die variabiliteit in 
verwerkingsfactoren is meegenomen in de innameberekening uitgaande 
van de statistische verdeling van die processingsfactoren. Hiervoor is de 
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mediaan (P50) van de processingsfactoren berekend, alsmede het 95ste 
percentiel (P95). Op basis van deze twee parameters is het effect van 
verwerking als een verdeling meegenomen in de innameberekeningen 
(zie paragraaf 2.2.7). 
 
De verwerkingsfactoren voor koken en bakken/frituren in vet zijn 
gebaseerd op geschilde aardappelen. Daarom is de P50 
verwerkingsfactor voor gekookte aardappelen vermenigvuldigd met de 
P50 verwerkingsfactor voor schillen om een verwerkingsfactor voor 
gekookte geschilde aardappelen vanuit rauwe ongeschilde aardappelen 
te krijgen. Hetzelfde is gedaan voor de P95 verwerkingsfactor, alsmede 
voor de verwerkingsfactoren bakken en frituren in vet van geschilde 
aardappelen. Dit betekent dat er bij de berekening in alle gevallen is 
uitgegaan van geschilde aardappelen. 
 
Tabel 3 geeft een overzicht van de gebruikte verwerkingsfactoren voor 
glycoalkaloïden in aardappelen. 
 
Tabel 3 Verwerkingsfactoren gebruikt om het gehalte glycoalkaloïden in 
geschilde, gekookte en/of gefrituurde aardappelen te berekenen op basis van 
een gemeten gehalte in rauwe aardappel. 
  N Verwerkingsfactora 
Stof Bewerking  P50b P95c 
Alfa-solanine Schillen 12 0,69 0,89 
Alfa-chaconine Schillen 12 0,69 0,89 
Alfa-solanine Blancheren, koken of stomen 14 0,37d 0,64d 
Alfa-chaconine Blancheren, koken of stomen 14 0,37d 0,64d 
Alfa-solanine Frituren of bakken in vet 7 0,35e 0,66e 
Alfa-chaconine Frituren of bakken in vet 7 0,35e 0,66e 

a Gebaseerd op de lijst van verwerkingsfactoren in de EFSA opinie over glycoalkaloïden 
(EFSA, 2020). 
b Mediane verwerkingsfactor berekend op basis van de verwerkingsfactoren uit de EFSA 
opinie (EFSA, 2020). 
c De verwerkingsfactor verkregen uit het 95ste percentiel (P95) van de range 
verwerkingsfactoren genoemd in de EFSA opinie (EFSA, 2020). 
d Na schillen en koken. De door EFSA genoemde verwerkingsfactoren golden voor 
geschilde aardappelen. Daarom is de P50 en P95 verwerkingsfactoren voor gekookte 
(geschilde) aardappelen vermenigvuldigd met de P50 en P95 verwerkingsfactoren voor 
schillen om die van gekookte geschilde aardappelen voor ongeschilde rauwe aardappelen 
te krijgen.  
e Na schillen en frituren. De door EFSA genoemde verwerkingsfactoren golden voor 
geschilde aardappelen. Daarom is de P50 en P95 verwerkingsfactoren voor gefrituurde 
(geschilde) aardappelen vermenigvuldigd met de P50 en P95 verwerkingsfactoren voor 
schillen om die van gefrituurde geschilde aardappelen voor ongeschilde rauwe aardappelen 
te krijgen. 
 

2.2.4 Koppeling voedselconsumptiegegevens aan concentratiedata 
De berekeningen werden uitgevoerd met concentratiedata van alfa-
solanine en alfa-chaconine in rauwe aardappelen (paragraaf 2.2.2) 
gecorrigeerd voor verwerking met de in paragraaf 2.2.3 beschreven 
verwerkingsfactoren. Voor de koppeling van geconsumeerde gekookte 
aardappelen aan concentratie data in rauwe aardappelen is gebruik 
gemaakt van een conversiemodel. Het conversiemodel beschrijft 
producten zoals geconsumeerd (bijvoorbeeld aardappelpuree) in 
gewichtsprocenten van ruwe agrarische producten (aardappelen). Het 
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conversiemodel is ontwikkeld in 1995 (van Dooren et al.) en sindsdien 
zijn na iedere voedselconsumptiepeiling nieuwe producten toegevoegd. 
 
Omdat de VCP geen onderscheid maakt naar consumptie van nieuwe 
aardappelen en overige aardappelen zijn deze twee typen aardappelen 
samengevoegd. 
 

2.2.5 Type berekeningen 
Voor glycoalkaloïden uit aardappelen zijn acute en chronische 
innameberekeningen uitgevoerd. 
 
De toxicologische referentiewaarde voor acute inname geldt voor de 
hele groep glycoalkaloïden in aardappelen (EFSA, 2020). Daarom zijn 
innameberekeningen uitgevoerd voor de som van alfa-solanine en alfa-
chaconine, waarbij uitgegaan is van equipotentie (EFSA, 2020). Dit 
betekent dat de concentraties van alfa-solanine en alfa-chaconine per 
geanalyseerd monster bij elkaar zijn opgeteld. Ook voor de berekening 
van de chronische inname zijn de concentraties alfa-solanine en alfa-
chaconine bij elkaar opgeteld. 
 

2.2.6 Leeftijdsgroepen 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor peuters (1 en 2 jaar), kinderen in 
de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar, pubers (10 tot en met 18 jaar) en 
volwassenen (19 tot en met 79 jaar). 
 

2.2.7 Berekening van de inname 
De innameberekeningen zijn uitgevoerd met het Monte Carlo Risk 
Assessment (MCRA) rekenprogramma, versie 8.34.  
 
Voor de acute innameberekening is gebruik gemaakt van een 
probabilistisch model. Hiertoe werd random onder teruglegging een 
voedselconsumptiedag van een individu uit de voedselconsumptiedata 
getrokken. De geconsumeerde producten op die dag werden vervolgens 
gekoppeld aan de gesommeerde concentraties alfa-solanine en alfa-
chaconine in aardappel. Die gesommeerde concentraties werden ook 
random onder teruglegging getrokken uit de concentratiedata. Per 
individu en per consumptiedag werd de inname uit alle producten bij 
elkaar opgeteld en gedeeld door het lichaamsgewicht. Dit gaf dan de 
inname per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit werd 100 000 keer 
uitgevoerd. Dit resulteerde in een verdeling van de 100 000 individuele 
innameschattingen waarbij MCRA de innamestatistieken berekende voor 
de geselecteerde leeftijdsgroepen.  
 
Voor de chronische innameberekening is gebruik gemaakt van het 
‘observed individual means’ (OIM) model. Dit model berekent voor ieder 
persoon in de voedselconsumptiedatabase de gesommeerde inname van 
alfa-solanine en alfa-chaconine. Hiertoe werd per individu en per dag de 
consumptie van geconsumeerde producten vermenigvuldigd met de 
gemiddelde gesommeerde concentratie alfa-solanine en alfa-chaconine 
in aardappelen. Dit werd gedaan voor alle geconsumeerde producten. 
Vervolgens werd (per individu en per dag) de inname van alfa-solanine 
en alfa-chaconine bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 

 
4 https: mcra.rivm.nl 
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lichaamsgewicht van het betreffende individu. Dit gaf dan de inname per 
kilogram lichaamsgewicht per dag. Vervolgens werd per individu de 
inname over de twee consumptiedagen gemiddeld. Dit resulteerde in 
een verdeling van de individuele gemiddelde innames, waaruit MCRA de 
innamestatistieken berekende voor de hele populatie.  
 
In de berekeningen zijn de voedselconsumptiegegevens gewogen voor 
kleine afwijkingen in socio-demografische kenmerken van de 
onderzoekspopulatie ten opzichte van de landelijke bevolking om tot een 
representatieve weergave van de Nederlandse bevolking binnen een 
leeftijdsgroep te komen. Weegfactoren zijn ook toegepast voor 
weekdagen en seizoen, om ook daar tot een representatieve 
afspiegeling van alle weekdagen en seizoenen te komen. 
 
Onzekerheden in de berekening die ontstaan door de beperkte 
steekproefgrootte van de consumptie- en concentratiedata werden 
gekwantificeerd met behulp van de zogenaamde bootstrapping methode 
(Efron, 1979; Efron & Tibshirani, 1993). Hiertoe werd opnieuw data 
getrokken uit zowel de concentratiedata als uit de 
voedselconsumptiedata. Dit resulteert in een alternatieve consumptie- 
en concentratiedatabases die dan weer gebruikt worden om weer een 
nieuwe innameverdeling te genereren. Hiermee wordt gesimuleerd 
welke inname er zou worden verkregen als een andere steekproef uit de 
bevolking en aardappelen zou worden genomen. Voor deze 
onzekerheidsanalyse zijn 100 cycli gebruikt. Dit resulteerde in 100 acute 
en 100 chronische innameverdelingen en daarmee ook in 100 
innamestatistieken (bijvoorbeeld 100 waarden voor P95 en 100 waarden 
voor de P99). De mediane waarde van deze 100 innamestatistieken is 
berekend door MCRA en deze geeft de beste schatting. Tevens 
berekende MCRA het 95% betrouwbaarheidsinterval. In dit rapport 
worden de gemiddelde inname, de P95 en P99 gerapporteerd, alsmede 
de bijdrage van stoffen aan de inname. 
 
MCRA heeft een optie om de variabiliteit in de verwerkingsfactoren mee 
te nemen in de berekening van de inname. Hierbij wordt uit de verdeling 
van verwerkingsfactoren met teruglegging een verwerkingsfactor 
getrokken en toegepast in de probabilistische innameberekening. Deze 
optie is toegepast voor glycoalkaloïden, waarbij uitgegaan is van een 
normale verdeling van de verwerkingsfactoren. 
 

2.3 Inname 
2.3.1 Acute inname 

Tabel 4 toont de acute inname van de som van alfa-solanine en alfa-
chaconine uit aardappel voor de vier leeftijdsgroepen. De inname 
varieerde per leeftijdsgroep: 

• gemiddelde inname: 30-87 µg/kg lg per dag; 
• P50: 11-38 µg/kg lg per dag; 
• P95: 116-321 µg/kg lg per dag; 
• P99: 247-614 µg/kg lg per dag. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 2 jaar hadden de hoogste 
inname door een hogere consumptie van aardappel per kg lg. De 
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bijdrage van alfa-solanine aan de acute inname bedroeg 54%, die van 
alfa-chaconine 46%. 
 
Tabel 4 Acute inname van de som van  alfa-solanine en alfa-chaconine uit 
aardappelen voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 
jaar, alsmede de bijdrage van deze stoffen aan die inname. 
 Populatie 
 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (µg/kg lg per dag)a,b 

Gemiddelde 87 
[74-100]c 

70 
[62-80] 

47 
[42-53] 

30 
[27-34] 

P50 38 
[28-46] 

32 
[28-38] 

20 
[16-24] 

11 
[9-13] 

P95 321 
[280-370] 

265 
[237-308] 

184 
[164-210] 

116 
[104-136] 

P99 614 
[499-745] 

533 
[451-640] 

361 
[302-423] 

247 
[208-289] 

     
Bijdrage van stoffen (%) 

Alfa-solanine 54 
[51-56] 

54 
[51-57] 

54 
[51-56] 

54 
[51-56] 

Alfa-chaconine 46 
[44-49] 

46 
[44-49] 

46 
[44-49] 

46 
[44-49] 

a Omdat alle meetwaarden boven de bepaalbaarheidsgrens lagen is er geen 
substitutiescenario berekend. 
b lg staat voor lichaamsgewicht. 
c Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

2.3.2 Chronische inname 
De chronische inname van de som van alfa-solanine en alfa-chaconine 
uit aardappel voor de vier leeftijdsgroepen is weergegeven in Tabel 5. 
De inname varieerde per leeftijdsgroep: 

• gemiddelde inname: 30-87 µg/kg lg per dag; 
• P50: 22-68 µg/kg lg per dag; 
• P95: 85-227 µg/kg lg per dag; 
• P99: 157-370 µg/kg lg per dag. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 2 jaar hadden de hoogste 
inname. De bijdrage van alfa-solanine aan de chronische inname 
bedroeg 54%, die van alfa-chaconine 46%. 
 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 24 van 160 

Tabel 5 Chronische inname van de som van alfa-solanine en alfa-chaconine uit 
aardappelen voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 
jaar, alsmede de bijdrage van deze stoffen aan die inname. 
 Populatie 
 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (µg/kg lg per dag)a,b 

Gemiddelde 87 
[76-95]c 

71 
[63-82] 

47 
[42-53] 

30 
[27-34] 

P50 68 
[58-78] 

55 
[48-63] 

35 
[31-40] 

22 
[20-25] 

P95 227 
[198-257] 

183 
[170-218] 

134 
[120-162] 

85 
[77-98] 

P99 370 
[269-485] 

345 
[282-557] 

207 
[182-254] 

157 
[145-191] 

     
Bijdrage van stoffen (%) 

Alfa-solanine 54 
[51-57] 

54 
[51-56] 

54 
[51-56] 

54 
[51-56] 

Alfa-chaconine 46 
[43-49] 

46 
[44-49] 

46 
[44-49] 

46 
[44-49] 

a Omdat alle meetwaarden boven de bepaalbaarheidsgrens lagen is er geen 
substitutiescenario berekend. 
b lg staat voor lichaamsgewicht. 
c Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

2.4 Discussie 
2.4.1 Onzekerheden 

Iedere innameberekening kent onzekerheden ten aanzien van de 
voedselconsumptiedata, concentratiedata, de koppeling van 
voedselconsumptiedata aan concentratiedata en de keuze van het model 
waarmee de inname berekend is. Deze paragraaf geeft een beschrijving 
van de analyse van de onzekerheden. Aan het eind van de paragraaf 
wordt een totaal oordeel gegeven over het effect van de onzekerheden 
op de innameberekening. 
 
Door middel van bootstrapping is de onzekerheid ten aanzien van een 
geringe steekproefgrootte voor de voedselconsumptiepeiling en 
concentratiedata gekwantificeerd (zie paragraaf 2.2.7 en de tabellen 4 
en 5).  
 
Voedselconsumptiedata:  
Deze bevatten generieke onzekerheden, zoals representativiteit van de 
steekproef (bepaalde bevolkingsgroepen niet meegenomen, zoals 
mensen die in een instelling wonen) en onder- en overrapportage van 
de consumptie. Een onzekerheid specifiek voor glycoalkaloïden uit 
aardappel is dat verschillende aardappelcultivars een verschillend 
gehalte glycoalkaloïden kunnen bevatten (EFSA, 2020). Hoewel er 
gegevens over de cultivars vermeld waren in de concentratiedata, waren 
er in de VCP geen gegevens over de consumptie van cultivars bekend. 
Dit kan leiden tot zowel een onder- als overschatting indien mensen een 
bepaalde voorkeur hebben voor een bepaalde cultivar (bijvoorbeeld 
bintjes).  
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Concentratiedata:  
Het gebruik van een beperkt aantal jaren (2015 en 2016) vormt een 
onzekerheid omdat het weer effect heeft op de vorming van 
glycoalkaloïden (EFSA, 2020). Een andere bron van onzekerheid is het 
gebruik van rauwe aardappelen en verwerkingsfactoren voor schillen en 
koken of frituren. Indien we de mediane verwerkingsfactor voor schillen 
en koken (0,37) toepasten op de gemiddelde concentratie voor de som 
van alfa-solanine en alfa-chaconine (50 mg/kg) dan leverde dat een 
waarde van 18 mg/kg op voor gekookte en geschilde aardappelen. Deze 
concentratie lag binnen de range van de meetwaarden voor gekookte en 
geschilde aardappelen (3-21 mg/kg, tabel 2). Omdat er maar 3 
meetwaarden beschikbaar waren voor gekookte en geschilde 
aardappelen, kan deze bevinding ook op toeval berusten. 
 
In de berekening is geen gebruik gemaakt van verwerkingsfactoren voor 
industriële producten zoals aardappelpoeder, -vlokken, -eiwit 
en -zetmeel. Het niet gebruiken van verwerkingsfactoren voor 
industriële producten zoals aardappelpoeder, -vlokken, -eiwit en zetmeel 
kan tot een overschatting van de inname hebben geleid. 
 
Naast alfa-solanine en alfa-chaconine kunnen aardappelen ook 
aglyconen, zoals solanidine, en andere glycoalkaloïden bevatten, zoals 
beta- en gammavormen van solanine en chaconine. Hier waren echter 
geen concentratiedata voor beschikbaar. Omdat deze andere stoffen 
maar zo’n 5% van het totaal gehalte glycoalkaloïden in aardappelen 
uitmaken (EFSA, 2020), heeft dit tot maar een geringe onderschatting 
van de inname geleid. 
 
Koppeling concentratiedata aan voedselconsumptiedata:  
In de berekening is ervan uitgegaan dat alle aardappelen geschild zijn 
gegeten. In de VCP stonden 105 consumptiemomenten van in de schil 
gekookte aardappelen vermeld en 2924 consumptiemomenten van 
geschilde aardappelen. Dit betekent dat 3,5% van de geconsumeerde 
gekookte aardappelen ongeschild was. Bij gefrituurde aardappelen en 
chips werd niet vermeld of het geschilde aardappelen betrof, maar de 
meeste friet en chips in de schappen van de supermarkt en de meeste 
friet verkocht bij snackbars is geschild. De aanname dat alle 
aardappelen geschild zijn geconsumeerd en er daarom gerekend is met 
een lager gehalte aan glycoalkaloïden heeft waarschijnlijk tot een 
geringe onderschatting van de inname geleid. 
 
Voor de koppeling van consumptiehoeveelheden van producten aan de 
concentraties glycoalkaloïden in rauwe aardappel is gebruikt gemaakt 
van het conversiemodel (van Dooren et al., 1995). Bij iedere nieuwe 
VCP worden nieuwe producten toegevoegd. Bestaande recepturen 
worden echter niet vernieuwd. Het conversiemodel beschrijft geen 
variatie in receptuur. Beide factoren kunnen zowel tot een geringe 
onder- als overschatting hebben geleid. 
 
Innamemodel: 
Een algemene onzekerheid bij berekeningen met gesommeerde 
concentraties is de aanname van dosis-additie (EFSA, 2019). Dit 
betekent dat er wordt aangenomen dat de effecten van twee of 
meerdere stoffen bij elkaar opgeteld kunnen worden. In de praktijk 
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kunnen stoffen elkaar ook versterken of uitdoven. Alfa-solanine en alfa-
chaconine interfereren mogelijk met sterolen in de celmembranen van 
cellen in het maagdarmkanaal, waarna deze hun functie verliezen 
(EFSA, 2020). In vitro studies met rode bloedcellen lieten zien dat alfa-
solanine en alfa-chaconine dosis-additie vertonen ten aanzien van 
acetylcholesteraseremming. Of dit ook geldt voor de interactie met 
sterolen in cellen van het maagdarmkanaal is niet bekend (EFSA, 2020).  
 
De EFSA guidance voor probabilistische berekeningen voor de inname 
van pesticiden schrijft voor dat voor acute berekeningen het gewicht per 
stuk (‘unit weights’) en variabiliteitsfactoren meegenomen moeten 
worden (EFSA, 2012). Bij de acute blootstelling is het relevant om de 
concentratie van een stof per ‘stuk’ of eenheid te weten en niet het 
gemiddelde gehalte van de stof in een monster dat uit meerdere 
eenheden bestaat (bijvoorbeeld 10 aardappelen). Mensen zullen op een 
dag een of meerdere eenheden eten die een hoger of lager gehalte 
kunnen hebben dan de gemeten gemiddelde concentratie in het 
monster. Om de concentratie in individuele eenheden te berekenen op 
basis van het gemiddelde gehalte, heb je informatie nodig over het 
gewicht per eenheid, de variabiliteitsfactor, en het aantal eenheden in 
een samengesteld monster. Het gewicht per stuk verdeelt het 
gerapporteerde consumptiehoeveelheid uit de VCP in die van 
afzonderlijke aardappelen, met als doel de variatie in concentratie 
tussen de afzonderlijke eenheden te kunnen modelleren. 
Variabiliteitsfactoren worden gebruikt om de concentraties in een 
afzonderlijke eenheid te kunnen schatten. In het contaminantenkader, 
waar de glycoalkaloïden onder vallen, is het niet gebruikelijk om het 
gewicht per stuk en variabiliteitsfactoren te gebruiken omdat de variatie 
tussen de eenheden doorgaans gering is. Voor glycoalkaloïden kan het 
mogelijk wel relevant zijn, omdat blootstelling van aardappelen aan licht 
de vorming van glycoalkaloïden bevordert. Indien bijvoorbeeld in een 
kilo aardappelen verkregen uit een schap in de supermarkt 
glycoalkaloïden wordt gemeten, kunnen de aardappelen die het meest 
zijn blootgesteld aan licht (bijv. de voorste/bovenste aardappelen in een 
zak) in theorie een hogere concentratie glycoalkaloïden bevatten dan de 
gemeten concentratie in de gehele kilo aardappelen. Het gebruik van het 
gewicht per stuk, variabiliteitsfactoren en aantal aardappelen in het 
gemeten monster kan hiervoor corrigeren. Door een gebrek aan 
gegevens met betrekking tot de hoeveelheid aardappelen in een 
monster kon deze correctie niet toegepast worden. 
 
Totaal oordeel innameschatting: 
De hierboven genoemde onzekerheden kunnen tot een geringe over- en 
onderschatting van de inname hebben geleid. 
 

2.4.2 Vergelijking met eerdere berekeningen 
2.4.2.1 Acute inname 

EFSA heeft in 2020 een acute innameberekening voor de som van alfa-
solanine en alfa-chaconine uitgevoerd en daarvan de gemiddelde en P95 
blootstelling gerapporteerd (EFSA, 2020). Tabel 6 toont de resultaten 
voor de Nederlandse bevolking. Deze zijn verkregen met oudere VCPs. 
In de huidige berekening is gebruik gemaakt van de meeste recente VCP 
(2012-2016). De huidige gemiddelde inname voor kinderen in de 
leeftijdsgroepen 1 t/m 2 jaar en 3 t/m 9 jaar is vergelijkbaar met de 
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door EFSA gepubliceerde gemiddelde inname. Voor volwassenen is de 
huidige gemiddelde inname een factor 1,3 tot 1,8 lager dan die 
berekend door EFSA. Ook de P95 inname in de huidige berekening is 
lager dan berekend door EFSA: variërend van een factor 1,2 tot 2, 
waarbij het kleinste verschil optreedt bij kinderen van 1 t/m 2 jaar. 
Hiervoor zijn verschillende verklaringen: 

• Voedselconsumptiedata: In de huidige berekening is gebruik 
gemaakt van de meest recente VCP (2012-2016). In vergelijking 
met de VCP basis (2006-2010) zoals gebruikt door EFSA is de 
consumptie van aardappelen voor de populatie in de leeftijd 9 tot 
en met 69 jaar met zo’n 19 procent afgenomen5, dit is 
omgerekend een factor 1,2. Voor andere leeftijdsgroepen is de 
afname van aardappelconsumptie minder groot. De lagere 
inname in de huidige berekening kan dus niet volledig door een 
lagere aardappelconsumptie worden verklaard. 

• Concentratiedata: EFSA heeft gebruik gemaakt van de 
beschikbare Europese data over de periode 2005-2017. In de 
huidige berekening is gebruik gemaakt van alleen Nederlandse 
data uit 2015 en 2016. Hoewel de gemiddelde concentratie van 
de som van alfa-solanine en alfa-chaconine van EFSA (52 mg/kg) 
niet verschilde van de Nederlandse data (50 mg/kg), was de 
concentratierange van de EFSA data uit 2020 (1-276 mg) groter 
dan die van de Nederlandse data (8-167). Deze smallere range 
kan verklaren waarom de inname in de huidige berekening lager 
is: er worden bij de probabilistische berekening lagere getallen 
getrokken. Dit is vooral belangrijk voor de hoogste 
innamepercentielen. 

 
Tabel 6 De door EFSA berekende acute inname van de som van alfa-solanine en 
alfa-chaconine via aardappels voor de diverse leeftijdsgroepen van de 
Nederlandse populatie in de leeftijd van 2 tot en met 79 jaar. 
Leeftijdsgroep VCPa Inname 

(µg/kg lw/dag)b 
  Gemiddelde  P95 
Peuters 2 jaar Jonge kinderen 93 [84-103]c 293 [248-346] 
Kinderen 3 t/m 9 jaar Jonge kinderen 74 [70-79] 228 [206-245] 
Kinderen 3 t/m 9 jaar VCP basis  112 [102-124] 385 [333-447] 
Pubers 10 t/m 17 jaar VCP basis  80  [75-84] 269 [245-273] 
Volwassenen  18 t/m 64 
jaar 

VCP basis  54 [52-56] 181 [169-195] 

Ouderen 65  t/m 74 jaar VCP basis  42 [37-48] 136 [109-172] 
Ouderen 65 t/m 74 jaar  VCP ouderen  41 [38-45] 123 [104-145] 
Ouderen van 75 jaar en 
ouder 

VCP ouderen 39 [36-42] 115 [102-133] 

a VCP staat voor voedselconsumptiepeiling. EFSA heeft in hun berekeningen gebruik 
gemaakt van 3 verschillende Nederlandse VCPs: die van jonge kinderen (2005-2006), de 
VCP basis voor de bevolking in de leeftijd van 7 t/m 69 jaar (2007-2010) en VCP ouderen 
voor de bevolking vanaf 70 jaar (2010-2012). 
b lg staat voor lichaamsgewicht. 
c Getallen tussen vierkante haken. 
 
In 2009 is een acute innameberekening van de som van alfa-solanine en 
alfa-chaconine gepubliceerd voor de gehele Nederlandse bevolking in de 

 
5 https://www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen/verandering 
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leeftijd van 1-97 jaar (Ruprich et al., 2009). Indien werd uitgegaan dat 
de concentratie glycoalkaloïden niet hoger was dan 200 mg/kg (hetgeen 
overeenkomt met de huidige gemeten range van glycoalkaloïden in 
aardappelen), dan bedroeg de gemiddelde acute inname 71 µg/kg lg en 
die van de P95 283 µg/kg lg. Dit is ook hoger dan de huidige 
berekening. Een andere VCP, andere concentratiedata (Zweedse en 
Tsjechische concentratiedata verkregen tussen 1997 en 2004) en andere 
processingsfactoren (vaste waarde van 0,8 voor schillen en 0,64 voor 
schillen en koken) kunnen de verschillen verklaren. 
 

2.4.3 Chronische inname 
In het bovengenoemde artikel van Ruprich et al. (2009) is ook een 
chronische innameberekening beschreven voor de Nederlandse populatie 
in de leeftijd van 1-97 jaar. De mediane chronische inname van de som 
van alfa-solanine en alfa-chaconine bedroeg 154 µg/kg lg per dag en die 
van de P95 291 µg/kg lg per dag. Dit is hoger dan de inname vermeld in 
Tabel 5. De hogere inname van de berekening uit 2009 kan eveneens 
verklaard worden met een andere VCP, oudere concentratie data uit 
Zweden en Tsjechië en andere processingsfactoren. Bovendien werden 
hier concentraties hoger dan 200 mg/kg in aardappel wel meegenomen. 
 

2.4.4 Overige relevante aspecten 
Zoals genoemd in de inleiding kunnen tomaten en aubergines ook 
glycoalkaloïden bevatten. Hiervan zijn geen concentratiedata 
beschikbaar. Dit leidt tot een onderschatting van de inname van de 
totale hoeveelheid glycoalkaloïden aanwezig in voedsel. De 
toxicologische relevantie hiervan is echter niet duidelijk, want 
toxicologische gegevens over de glycoalkaloïden in tomaten en 
aubergines zijn beperkt.  
 
Bij de inname van de som van alfa-solanine en alfa-chanonine is 
uitgegaan van equipotentie. Volgens EFSA lijken de stoffen equipotent 
(EFSA, 2020). Zo verschillen bijvoorbeeld de LD50’s6 niet zo veel van 
elkaar. Voor ratten bedroegen de LD50’s 77,2 µmol/kg lg en 98,6 
µmol/kg lg voor respectievelijk alfa-solanine en alfa-chanonine. Voor 
muizen was dit respectievelijk 48,3 µmol/kg lg en 37,9 µmol/kg lg 
(EFSA, 2020). Ook in vitro studies met acetylcholinesteraseremming van 
rode bloedcellen wijzen op equipotentie (EFSA, 2020). De aglyconen 
daarentegen hadden een zwak of zelfs geen effect (EFSA, 2020). 
 

2.4.5 Opties voor verfijnen berekeningen 
De berekeningen beschreven in dit rapport moeten worden gezien als 
een eerste tier, waarbij de onzekerheden in kaart gebracht zijn om te 
kijken waar verfijning mogelijk is. Verfijnen is alleen zinvol als de 
innameschattingen leiden tot een overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde of een te kleine MOE en de 
innameschatting conservatief is en daardoor tot een overschatting heeft 
geleid. In die gevallen is een verfijning nodig om vast te kunnen stellen 
of de inname inderdaad te hoog is. Hierbij is de voorwaarde dat er 
betere gegevens beschikbaar zijn om een dergelijke verfijning te kunnen 
uitvoeren.  
 

 
6 LD50 staat voor de dosering van een stof waarbij 50% van de proefdieren overlijdt. 
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In het geval van de inname van glycoalkaloïden hebben de 
onzekerheden tot een beperkte onder- of overschatting van de inname 
geleid.  
 
Omdat er concentratiegegevens zijn van de verschillenden cultivars, zou 
de  innameberekening verfijnd kunnen worden indien er 
volumegegevens of consumptieaandelen van de verschillende cultivars 
beschikbaar zijn. Die volumegegevens of consumptieaandelen van de 
cultivars zouden dan mee gemodelleerd kunnen worden. Om te kijken of 
een dergelijke berekening zinvol is zou eerst gekeken kunnen worden of 
veel gegeten cultivars een lagere concentratie glycoalkaloïden hebben  
dan minder frequent gegeten cultivars.  
De acute innameberekening kan ook verfijnd worden door de variabiliteit 
in concentraties tussen eenheden aardappel binnen een samengesteld 
monster mee te modelleren (zie paragraaf 2.4.1). Deze verfijningen 
hoeven niet tot een lagere inname te leiden. 
 
Voor de langere termijn liggen verfijningen met name op het gebied van 
concentratiedata in gekookte aardappelen en industriële 
aardappelproducten (bijvoorbeeld aardappelzetmeel) te genereren. Dit 
kan, vanwege de reductie in glycoalkaloïden tijdens productieprocessen, 
mogelijk wel tot een lagere inname leiden. 
 

2.5 Conclusies 
De geschatte acute inname van de som van alfa-solanine en alfa-
chaconine uit aardappel bedroeg: 

• voor de gemiddelde inname: 30-87 µg/kg lg per dag; 
• voor de P50:  11-38 µg/kg lg per dag; 
• voor de P95: 116-321 µg/kg lg per dag; 
• voor de P99: 247-614 µg/kg lg per dag. 

 
De geschatte chronische inname van de som van alfa-solanine en alfa-
chaconine uit aardappel bedroeg: 

• voor de gemiddelde inname: 30-87 µg/kg lg per dag; 
• voor de P50: 22-68 µg/kg lg per dag; 
• P95: 85-227 µg/kg lg per dag; 
• P99: 157-370 µg/kg lg per dag. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1 t/m 2 jaar hadden de hoogste inname.  
 
Voor glycoalkaloïden die aanwezig kunnen zijn in tomaat en aubergine 
kon geen innameberekening worden gedaan wegens het ontbreken van 
concentratiedata. 
 
De innameberekening was beperkt onder- of overschat door 
onzekerheden van de gegevens. Om de onzekerheden in toekomstige 
innameberekeningen zijn de volgende gegevens nodig: 

• Metingen van andere glycoalkaloïden en aglyconen, naast alfa-
solanine en alfa-chaconine, in aardappelen; 

• Meer concentratiedata (industriële) aardappelproducten; 
• Meer consumptiegegevens van de verschillende cultivars 
• Metingen van glycoalkaloïden en hun aglyconen in tomaat en 

aubergine. 
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3 Opiumalkaloïden 

3.1 Inleiding 
Opiumalkaloïden komen voor in papaverzaad, dat als maanzaad 
toegepast wordt in voedingsmiddelen (bijvoorbeeld in brood en banket) 
en gebruikt kan worden voor de productie van spijsolie. Papaver kent 
ook een farmaceutische toepassing voor de productie van morfine en 
codeïne, waarvoor de latex (melkachtig sap) van de onrijpe papaverbol 
wordt gebruikt in plaats van het zaad. Hiervoor worden andere papaver 
cultivars (met een hoog gehalte aan opiumalkaloïden) gebruikt dan voor 
de toepassing in voedingsmiddelen (laag gehalte aan opiumalkaloïden) 
(EFSA, 2018). Wel worden bijproducten van papaver die bestemd zijn 
voor de farmaceutische industrie gebruikt voor verwerking in 
voedingsmiddelen (EFSA, 2018). Hoewel rijp papaverzaad in principe 
geen latex bevat, kunnen de zaden gecontamineerd worden met 
opiumalkaloïden als gevolg van het lekken van latex op de zaden bij 
vraat en bij het oogsten (EFSA, 2018). Met name in maanzaad 
afkomstig van farmaceutische papaver dat voor verwerking in 
voedingsmiddelen wordt gebruikt kunnen op die manier hoge 
concentraties opiumalkaloïden voorkomen. 
 
Er zijn meer dan tachtig verschillende opiumalkaloïden bekend voor 
papaver. Deze worden onderverdeeld in fenanthrenen (ook wel 
morfinanen genoemd) en de benzylisoquinolines. De meest 
voorkomende fenanthrenen zijn morfine, codeïne, oripavine en thebaïne. 
Deze laatste stof is de voorloper van oripavine en codeïne, welke op hun 
beurt weer de voorloper zijn van morfine. Noscapine en papaverine zijn 
de meest voorkomende benzylisoquinolines (EFSA, 2018). Figuur 2 
toont de chemische structuurformule van deze opiumalkaloïden. 
 

Figuur 2 Chemische structuren van de zeven opiumalkaloïden in papaverzaad 
waarvoor de inname is berekend. De structuurformules zijn afkomstig van de 
EFSA opinie uit 2018 en López et al. (2018, narceïne). 
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EFSA heeft in 2018 een risicobeoordeling voor opiumalkaloïden 
uitgevoerd en de toxiciteit van deze stoffen beschreven (EFSA, 2018). 
Hieronder volgt een samenvatting van de door EFSA benoemde werking 
van de verschillende opiumalkaloïden. Morfine werkt in op het 
zenuwstelsel via binding aan de µ-opioïde receptor en kan acute effecten 
veroorzaken zoals misselijkheid, overgeven, sedatie, slaperigheid, 
onderdrukking van de ademhaling, en constipatie. Codeïne doet 
hetzelfde, maar minder krachtig dan morfine. Wel wordt maximaal 20% 
van de codeïne in het lichaam omgezet in morfine. Daarom kan codeïne 
met behulp van een conversiefactor van 0,2 worden uitgedrukt in 
morfine-equivalenten. Oripavine bindt eveneens aan de µ-opioïde 
receptor, maar volgens EFSA zijn er onvoldoende data beschikbaar om 
de gevaareigenschappen van deze stof te karakteriseren of om een 
conversiefactor af te leiden om concentraties van deze stof uit te 
drukken in morfine-equivalenten. Ook voor thebaïne zijn er onvoldoende 
gegevens om het toxicologisch profiel van de stof vast te stellen en/of 
conversiefactoren af te leiden voor morfine-equivalenten. Noscapine 
onderdrukt de hoestprikkel, maar heeft geen verdovende werking en 
werkt ook niet in op de ademhaling en darmperistaltiek. Andere bekende 
acute effecten van noscapine zijn hoofdpijn en duizeligheid. Papaverine 
vertoont ook geen opiumachtige werking. Het werkt in op het gladde 
spierweefsel van bloedvaten en kan onder andere leiden tot duizeligheid, 
slaperigheid, hoofdpijn, vermoeidheid, zweten en een versnelde 
hartslag. Vanwege het ontbreken van toxicologische gegevens voor 
oripavine en thebaïne en de andere werking van noscapine en 
papaverine, heeft EFSA in 2018 alleen voor morfine en codeïne een 
gezamenlijke gezondheidskundige grenswaarde voor hun acute effecten 
(acute reference dose (ARfD)) afgeleid. De ARfD bedraagt 10 µg/kg 
lichaamsgewicht (lg) en is gebaseerd op de laagst bekende orale 
therapeutische dosis waarbij een effect werd waargenomen in de mens 
en na toepassing van een onzekerheidsfactor van 3. Gegevens over de 
effecten van een chronische inname van opiumalkaloïden zijn beperkt.  
 

3.2 Methodiek 
3.2.1 Voedselconsumptiegegevens 

Voor de innameberekening is gebruik gemaakt van de Nederlandse 
Voedselconsumptiepeiling (VCP), waarin gedurende de periode 2012 -
2016 de gegevens zijn verzameld van 4313 personen in de leeftijd 1 tot 
en met 79 jaar. De deelnemers aan de VCP vormden een 
representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Gegevens zijn 
verzameld gedurende twee niet-aaneengesloten dagen met behulp van 
een 24-uurs navraagmethode. Deze werd uitgevoerd door getrainde 
diëtisten. Voor deelnemers in de leeftijdsgroep 1 tot en met 8 jaar en 71 
tot en met 79 jaar werd daarnaast ook nog gebruik gemaakt van een 
voedingsdagboek. Details van de VCP zijn beschreven door van Rossum 
et al. (2016, 2018). De geconsumeerde producten van de VCP waren 
gecodeerd volgens de code van de Nederlandse Voedingsstoffenbestand  
(NEVO). 
 

3.2.2 Concentratiedata 
Concentratiedata waren beschikbaar voor de opiumalkaloïden morfine, 
codeïne, narceïne, noscapine, oripavine, papaverine en thebaïne via de 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 33 van 160 

Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP) 7 database en via 
aanvullend onderzoek van Wageningen Food Safety Research (WFSR) (López 
et al., 2018). In alle gevallen betrof het opiumalkaloïden in papaverzaad, 
bemonsterd en gemeten tussen 2015 en 2017. Tabel 7 toont een overzicht 
van de karakteristieken van de concentratiedata voor de opiumalkaloïden. 
 
De dataset bevatte ook monsters met een waarde onder de LOQ. Daarom is 
er een upper bound (UB) en een lower bound (LB) scenario uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 1). 
 
Tabel 7 Karakteristieken van de concentratiedata gebruikt voor de berekening van de 
inname van opiumalkaloïden uit papaverzaad. 
Opium 
alkaloïde 

N %  <LOQa Range 
(mg/kg) 

Gemiddelde 
(mg/kg) 

    LBb UBc 
Morfine 36 0 0,2-272 31,81 31,81 
Codeïne 36 9 < LOQ - 298 30,39 30,40 
Narceïne 36 53 <LOQ – 1,6 0,25 0,30 
Noscapine 36 22 < LOQ -6,8 1,20 1,22 
Oripavine 36 53 < LOQ- 27,5 1,71 1,76 
Papaverine  36 69 < LOQ- 2,5 0,37 0,44 
Thebaïne 36 19 < LOQ -133 18,68 18,70 

a LOQ staat voor level of quantification (bepaalbaarheidsgrens). Deze is 0,1 mg/kg voor alle 
stoffen. 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde van de bepaalbaarheidsgrens. 
 

3.2.3 Verwerkingsfactoren 
Analyse van de opiumalkaloïden is uitgevoerd in papaverzaad dat nog een 
hittebehandeling moet ondergaan, zoals het bakken van broodjes met 
maanzaad. Hittebehandeling kan effect hebben op de concentratie van 
stoffen in voedsel. Om hiervoor te corrigeren worden verwerkingsfactoren 
toegepast. Er was alleen een verwerkingsfactor voor bakken beschikbaar 
voor morfine (Zentai et al., 2012, zoals geciteerd door EFSA, 2018). Deze 
bedroeg 0,31 en is in de innameberekening alleen toegepast voor morfine, 
omdat het niet zeker is of deze factor ook voor de andere opiumalkaloïden 
geldt. 
 

3.2.4 Koppeling voedselconsumptiegegevens aan concentratiedata 
De VCP kent geen specifieke code voor brood en crackers met maanzaad. 
Deze zijn doorgaans gecodeerd als ‘naturel’ brood(jes) en crackers. Daarom 
is ervan uitgegaan dat al het ‘naturel’ brood en crackers maanzaad bevatten. 
Dit is een worst-case benadering. Met behulp van een uittreksel van de 
Nederlandse Levensmiddelendatabank (LEDA, 2020) is het gehalte 
maanzaad in deze producten bepaald. Als worst-case benadering is het 
hoogst gevonden maanzaadgehalte per productgroep aan de producten 
toegekend. Dit betrof: 

• Brood(jes): 7%; 
• Knäckebröd: 6%; 
• Crackers/toastjes: 4%. 

 
7 KAP - Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten. De database bevat concentratiedata verkregen via 
nationale monitoringsprogramma’s en overige metingen in voedsel 
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De VCP kent ook geen specifieke code voor maanzaadolie. Omdat 
maanzaadolie waarschijnlijk geen frequent gebruikte spijsolie is, is deze 
toepassing niet meegenomen in de berekening. Hetzelfde geldt voor 
voedingssupplementen op basis van maanzaadolie. 
 
Enkele hartige producten bevatten ook maanzaad, hiervan werd het 
percentage veelal niet beschreven in de LEDA. Ook betrof het een 
diffuse range van producten. Daarom is besloten deze producten niet 
mee te nemen.  
 

3.2.5 Type berekeningen 
Voor opiumalkaloïden zijn acute en chronische innameberekeningen 
uitgevoerd.  
 
Morfine en codeïne hebben een gezamenlijke ARfD (zie paragraaf 3.1). 
Daarom zijn innameberekeningen uitgevoerd voor de som van deze 
twee stoffen. Maximaal 20% van de codeïne wordt omgezet in morfine 
(EFSA, 2018), daarom is een conversiefactor van 0,2 gebruikt om de 
concentratie van codeïne uit te drukken als morfine-equivalenten. 
 
De overige opiumalkaloïden hebben geen gezamenlijke 
gezondheidskundige grenswaarde (zie paragraaf 3.1). Voor deze zijn de 
innameberekeningen per stof uitgevoerd.  
 

3.2.6 Leeftijdsgroepen 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor peuters (1 en 2 jaar), kinderen in 
de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar, pubers (10 tot en met 18 jaar) en 
volwassenen (19 tot en met 79 jaar). 
 

3.2.7 Berekening van de inname 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Monte Carlo Risk 
Assessment (MCRA) rekenprogramma, versie 8.38. 
 
Voor de acute innameberekening is gebruik gemaakt van een 
probabilistisch model. Hiertoe werd random onder teruglegging een 
voedselconsumptiedag van een individu uit de voedselconsumptiedata 
getrokken. De geconsumeerde producten op die dag werden dan 
vervolgens gekoppeld aan de gesommeerde concentraties van morfine 
en codeïne in papaverzaad. Die gesommeerde concentraties morfine en 
codeïne in papaverzaad werden ook random onder teruglegging 
getrokken uit de concentratiedata. Per individu en per consumptiedag 
werd de inname uit alle producten bij elkaar opgeteld en gedeeld door 
het lichaamsgewicht. Dit gaf dan de inname per kilogram 
lichaamsgewicht per dag. Dit werd 100 000 keer uitgevoerd. Dit 
resulteerde in een verdeling van de 100 000 individuele 
innameschattingen waarbij MCRA de innamestatistieken berekende voor 
de geselecteerde leeftijdsgroepen.  
 
Voor de chronische innameberekening is gebruik gemaakt van het 
‘observed individual means’ (OIM) model. Dit model berekent voor ieder 
persoon in de voedselconsumptiedatabase de inname van gesommeerde 
concentratie morfine en codeïne. Hiertoe werd per individu en per dag 

 
8 https: mcra.rivm.nl 
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de consumptie van een product vermenigvuldigd met de gemiddelde 
gesommeerde concentratie morfine en codeïne in papaverzaad. Dit werd 
gedaan voor alle geconsumeerde producten met maanzaad. Vervolgens 
werd (per individu en per dag) de inname van de gesommeerde 
concentratie morfine en codeïne via alle geconsumeerde producten met 
maanzaad bij elkaar opgeteld en gedeeld door het lichaamsgewicht van 
het betreffende individu. Dit gaf dan de inname per kilogram 
lichaamsgewicht per dag. Vervolgens werd per individu de inname over 
de twee consumptiedagen gemiddeld. Dit resulteerde in een verdeling 
van de individuele gemiddelde inname, waaruit MCRA de 
innamestatistieken berekende voor de hele populatie.  
 
MCRA kan zowel innameberekeningen doen voor een enkelvoudige stof 
als voor meerdere stoffen. De hierboven beschreven acute en 
chronische methoden voor innameberekeningen gelden voor de inname 
van meerdere stoffen. Voor berekeningen met 1 stof doet MCRA in feite 
hetzelfde, alleen worden de gesommeerde concentraties van meerdere 
stoffen per voedingsmiddel vervangen door de concentratie van 1 stof. 
 
In de berekeningen zijn de voedselconsumptiegegevens gewogen voor 
kleine afwijkingen in socio-demografische kenmerken van de 
onderzoekspopulatie ten opzichte van de landelijke bevolking om tot een 
representatieve weergave van de Nederlandse bevolking binnen een 
leeftijdsgroep te komen. Weegfactoren zijn ook toegepast voor 
weekdagen en seizoen, om ook daar tot een representatieve 
afspiegeling van alle weekdagen en seizoenen te komen. 
 
Onzekerheden in de berekening die ontstaan door de beperkte 
steekproefgrootte van de consumptie- en concentratie-data werden 
gekwantificeerd met behulp van de zogenaamde bootstrapping methode 
(Efron, 1979; Efron & Tibshirani, 1993). Hiertoe werd opnieuw data 
getrokken uit zowel de concentratiedata als uit de 
voedselconsumptiedata. Dit resulteert in een alternatieve consumptie- 
en concentratiedatabases die dan weer gebruikt worden om weer een 
nieuwe innameverdeling te genereren. Hiermee wordt gesimuleerd 
welke inname er zou worden verkregen als een andere steekproef uit de 
bevolking en het voedsel zou worden genomen. Voor deze 
onzekerheidsanalyse zijn 100 cycli gebruikt. Dit resulteerde in 100 acute 
en 100 chronische innameverdelingen en daarmee ook in 100 
innamestatistieken (bijvoorbeeld 100 waarden voor P95 en 100 waarden 
voor de P99). De mediane waarde van deze 100 innamestatistieken is 
berekend door MCRA en deze geeft de beste schatting. Tevens 
berekende MCRA het 95% betrouwbaarheidsinterval. In dit rapport 
worden de gemiddelde inname, de P95 en P99 gerapporteerd, alsmede 
de bijdrage van de voedingsmiddelen en stoffen aan de inname. 
 

3.3 Resultaten 
3.3.1 Acute inname 

Er was geen verschil tussen de innameschattingen verkregen met het 
UB en LB scenario. In deze paragraaf worden daarom geen onderscheid 
gemaakt tussen LB en UB scenario. 
Tabel 8 toont de resultaten voor de acute inname van de som van 
morfine en codeïne. Deze varieerde van 0,1 tot 52,4 µg/kg lg per dag, 
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afhankelijk van leeftijdsgroep en innamepercentiel. Kinderen tussen 1 en 
2 jaar hadden de hoogste inname, volwassenen hadden de laagste 
inname. Morfine droeg met 62% het meeste bij aan de acute inname 
(Tabel 8). 
 
Tabel 8 Acute inname van de som van de opiumalkaloïden morfine en codeïne 
voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, alsmede 
de bijdrage van die stoffen aan inname. 
 Leeftijdsgroep 
Inname en 
bijdrage 

1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 

Inname (µg/kg lg per dag)a,b,c 
gemiddelde 4,7 

[2,1-7,1]d 
3,9 

[1,8-5,8] 
2,3 

[1,0-3,5] 
1,2 

[0,5-1,8] 
P50 0,6 

[0,3-1,0] 
0,6 

[0,4-1,0] 
0,3 

[0,2-0,5] 
0,1 

[0,06-0,2] 
P95 30,4 

[5,1-38,5] 
23,7 

[5,0-30,8] 
14,1 

[2,9-18,4] 
7,9 

[1,4-10,4] 
P99 52,4 

[34,4-63,7] 
42,7 

[28,2-51,3] 
25,3 

[17,0-30,4] 
15,3 

[9,8-18,2] 
     
Bijdrage stoffen (%) 

Morfine 62 
[44-88] 

62 
[44-88] 

62 
[44-88] 

62 
[44-88] 

Codeïne 38 
[12-55] 

38 
[12-55] 

38 
[12-56] 

38 
[12-56] 

a Lg betekent lichaamsgewicht. 
b Uitgedrukt in morfine-equivalenten, gebruik makende van een conversiefactor van 0,2 
voor codeïne (EFSA, 2018). 
c Er was geen verschil tussen het  zogenaamde lower bound (LB) scenario (waarbij 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0) en het  
 upper bound (UB) scenario (waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens 
vervangen is door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens van 0,1 mg/kg).  
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 
Voor de overige opiumalkaloïden zijn innameschattingen uitgevoerd per 
stof. De resultaten hiervan staan in Tabel 9. De acute inname van de 
opiumalkaloïden was afhankelijk van leeftijdsgroep en innamepercentiel 
(Tabel 9) en varieerde: 

• voor narceïne tussen 0,009 en 0,77 µg/kg lg per dag; 
• voor noscapine tussen 0,01 en 3,4 µg/kg lg per dag; 
• voor oripavine tussen 0 en 10,7 µg/kg lg per dag; 
• voor papaverine tussen 0,01 en 1,2 µg/kg lg per dag; 
• voor thebaïne tussen 0,02 en 73,1 µg/kg lg per dag. 

 
Ook voor de individuele opiumalkaloïden hadden kinderen tussen de 1 
en 2 jaar de hoogste inname en volwassenen de laagste. 
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Tabel 9 Acute innameschatting (µg/kg lg per dag) voor de opiumalkaloïden 
narceïne, noscapine, oripavine, papaverine en thebaïne voor de Nederlandse 
populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaara. 

 Leeftijdsgroep 
 1-2 jaar 3-9 jaar 20-18 jaar 19-79 jaar 
Narceïne 

Gemiddelde 0,09 
[0,06-0,12]b 

0,07 
[0,05-0,10] 

0,04 
[0,03-0,06] 

0,02 
[0,02-0,03] 

P50 0,04 
[0,04-0,05] 

0,03 
[0,03-0,04] 

0,02 
[0,03-0,03] 

0,009 
[0,007-0,011] 

P95 0,37 
[0,21-0,57] 

0,30 
[0,17-0,45] 

0,18 
[0,10-0,26] 

0,10 
[0,06-0,15] 

P99 0,77 
[0,36-0,98] 

0,61 
[0,30-0,80] 

0,37 
[0,18-0,48] 

0,22 
[0,11-0,29] 

Noscapine      
Gemiddelde 0,35 

[0,22-0,54] 
0,30 

[0,19-0,46] 
0,17 

[0,11-0,26] 
0,09 

[0,05-0,14] 
P50 0,05 

[0,04-0,08] 
0,05 

[0,04-0,09] 
0,03 

[0,02-0,05] 
0,01 

[0,01-0,02] 
P95 1,9 

[1,2-2,5] 
1,5 

[1,0-2,0] 
0,90 

[0,55-1,18] 
0,51 

[0,31-0,68] 
P99 3,4 

[2-2-4,2] 
2,8 

[1,8-3,4] 
1,7 

[1,1-2,1] 
0,99 

[0,63-1,26] 
Oripavine      

Gemiddelde 0,50 
[0,14-0,90] 

0,41 
[0.11-0,74] 

0,24 
[0,07-0,42] 

0,13 
[0,03-0,22] 

P50 0 
[0-0] 

0 
[0-0,01] 

0 
[0-0,01] 

0 
[0-0] 

P95 2,4 
[1,0-6,5] 

2,0 
[0,8-5,4] 

1,2 
[0,5-3,2] 

0,62 
[0,21-1,6] 

P99 10,7 
[2,2-15,9] 

8,2 
[1,8-12,0] 

5,0 
[1,1-7,9] 

2,8 
[0,7-4,4] 

Papaverine     
Gemiddelde 0,13 

[0,06-0,20] 
0,11 

[0,05-0,16] 
0,06 

[0,03-0,09] 
0,03 

[0,02-0,05] 
P50 0,03 

[0,03-0,04] 
0,03 

[0,03-0,03] 
0,01 

[0,01-0,02] 
0,01 

[0,01-0,01] 
P95 0,68 

[0,29-0,92] 
0,55 

[0,23-0,73] 
0,32 

[0,14-0,44] 
0,18 

[0,07-0,25] 
P99 1,2 

[0,6-1,6] 
1,0 

[0,48-1,2] 
0,59 

[0,31-0,75] 
0,37 

[0,17-0,44] 
Thebaïne     

Gemiddelde 5,5 
[2,7-9,2] 

4,6 
[2,1-7,7] 

2,6 
[1,2-4,5] 

1,4 
[0,6-2,4] 

P50 0,11 
[0,05-0,20] 

0,12 
[0,05-0,22] 

0,06 
[0,03-0,12] 

0,02 
[0,01-0,04] 

P95 38,7 
[17,3-53,2] 

31,3 
[15,1-43,0] 

18,2 
[8,9-25,6] 

9,9 
[4,4-16,4] 

P99 73,1 
[47,3-87,7] 

59,3 
[35,8-73,5] 

36,0 
[22,0-43,8] 

21,1 
[12,6-26,4] 

a Er was geen verschil tussen het  zogenaamde lower bound (LB) scenario (waarbij 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0) en het upper bound 
(UB) scenario (waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de 
waarde van die bepaalbaarheidsgrens van 0,1 mg/kg). 
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b Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

3.3.2 Chronische inname 
Ook de chronische inname verschilde niet tussen het LB en UB scenario 
en daarom worden ook in deze paragraaf geen onderscheid tussen de LB 
en UB resultaten gemaakt. De resultaten voor de chronische inname van 
de som van morfine en codeïne staan vermeld in Tabel 10. Deze 
varieerde van 1,0 tot 14,0 µg/kg lg per dag, afhankelijk van 
leeftijdsgroep en innamepercentiel. Kinderen tussen 1 en 2 jaar hadden 
de hoogste inname, volwassenen hadden de laagste inname. Net als 
voor de acute berekening droeg morfine met 62% het meeste bij aan de 
inname (Tabel 10). 
 
Tabel 10 Chronische inname van de som van opium alkaloïden morfine en 
codeïne voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, 
alsmede de bijdrage van die stoffen aan de inname. 

 Leeftijdsgroep 
Inname en 
bijdrage 

1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 
jaar 

Inname (µg/kg lg per dag)a,b,c 
Gemiddelde 4,7 

[2,0-7,3]d 
3,9 

[1,7-5,9] 
2,3 

[1,0-3,4] 
1,2 

[0,5-1,9] 
P50 4,5 

[1,9-7,0] 
3,6 

[1,6-5,4] 
2,1 

[0,9-3,1] 
1,0 

[0,4-1,7] 
P95 10,8 

[4,7-17,2] 
8,6 

[3,7-13,1] 
5,0 

[2,2-7,5] 
3,0 

[1,3-4,8] 
P99 14,0 

[6,1-23,4] 
11,3 

[4,8-18,0] 
6,4 

[2,8-9,7] 
4,1 

[1,8-6,4] 
     

Bijdrage van stoffen (%) 
Morfine 62 

[45-88] 
62 

[45-88] 
62 

[45-88] 
62 

[45-88] 
Codeïne 38 

[12-55] 
38 

[12-55] 
38 

[12-55] 
38 

[12-55] 
a Lg betekent lichaamsgewicht. 

b Uitgedrukt in morfine-equivalenten, gebruik makende van een conversiefactor van 0,2 
voor codeïne (EFSA, 2018). 
c Er was geen verschil tussen het lower bound scenario (waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0) en het upper bound scenario (waarbij 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van die 
bepaalbaarheidsgrens van 0,1 mg/kg).  
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 
De chronische inname van de overige opiumalkaloïden, geschat per stof, 
was afhankelijk van leeftijdsgroep en innamepercentiel (Tabel 11): 

• Voor narceïne varieerde dit tussen de 0,02 en 0,26 µg/kg lg per 
dag; 

• Voor noscapine tussen de 0,08 en 1,1 µg/kg lg per dag; 
• Voor oripavine tussen de 0,11 en 1,54 µg/kg lg per dag; 
• Voor papaverine tussen de 0,03 en 0,39 µg/kg lg per dag; 
• Voor thebaïne tussen de 1,2 en 16,4 µg/kg lg per dag. 
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Ook voor de individuele opiumalkaloïden hadden kinderen tussen de 1 
en 2 jaar de hoogste inname en volwassenen de laagste.  
 
Tabel 11 Chronische inname (µg/kg lg per dag) voor de opium alkaloïden 
narceïne, noscapine, oripavine, papaverine en thebaïne voor de Nederlandse 
populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar.a,b 
 Leeftijdsgroep 
Populatie 1-2 jaar 3-9 jaar 20-18 jaar 19-79 jaar 
Narceïne 

Gemiddelde 0,09 
[0,06-0,13]c 

0,07 
[0,05-0,10] 

0,04 
[0,03-0,06] 

0,02 
[0,01-0,03] 

P50 0,08 
[0,06-0,12] 

0,07 
[0,05-0,09 

0,04 
[0,03-0,06] 

0,02 
[0,01-0,03] 

P95 0,20 
[0,13-0,28] 

0,16 
[0,11-0,23] 

0,10 
[0,06-0,13] 

0,06 
[0,04-0,08] 

P99 0,26 
[0,18-0,43] 

0,21 
[0,14-0,31] 

0,12 
[0,08-0.17] 

0,08 
[0,05-0,11] 

Noscapine      

Gemiddelde 0,36 
[0,23-0,53] 

0,30 
[0,18-0,44] 

0,17 
[0,11-0,27] 

0,09 
[0,06-0,14] 

P50 0,34 
[0,23-0,53] 

0,27 
[0,17-0,41] 

0,16 
[0,10-0,24] 

0,08 
[0,05-0,12] 

P95 0,82 
[0,51-1,19] 

0,65 
[0,39-0,98] 

0,38 
[0,24-0,58] 

0,23 
[0,14-0,35] 

P99 1,1 
[0,7-1,7] 

0,86 
[0,50-1,30] 

0,49 
[0,30-0,74] 

0,32 
[0,19-0,50] 

Oripavine      
Gemiddelde 0,52 

[0,15-0,92] 
0,43 

[0,12-0,74] 
0,25 

[0,07-0,43] 
0,13 

[0,04-0,23] 
P50 0,49 

[0,15-0,87] 
0,40 

[0,11-0,68] 
0,23 

[0,07-0,39] 
0,11 

[0,03-0,20] 
P95 1,12 

[0,35-2,04] 
0,94 

[0,27-1,62] 
0,55 

[0,16-0,96] 
0,33 

[0,09-0,59] 
P99 1,54 

[0,48-2,88] 
1,25 

[0,35-2,21] 
0,71 

[0,20-1,21] 
0,46 

[0,13-0,84] 
Papaverine     

Gemiddelde 0,13 
[0,06-0,24] 

0,11 
[0,05-0,16] 

0,06 
[0,03-0,09] 

0,03 
[0,02-0,04] 

P50 0,12 
[0,06-0,19] 

0,10 
[0,05-0,15] 

0,06 
[0,03-0,08] 

0,03 
[0,01-0,04] 

P95 0,30 
[0,15-0,44] 

0,24 
[0,12-0,34] 

0,14 
[0,07-0,21] 

0,08 
[0,04-0,12] 

P99 0,39 
[0,21-0,65] 

0,31 
[0,15-0,45] 

0,18 
[0,09-0,27] 

0,11 
[0,06-0,17] 

Thebaïne     
Gemiddelde 5,5 

[2,5-9,3] 
4,7 

[2,1-7,9] 
2,7 

[1,2-4,5] 
1,4 

[0,6-2,3] 
P50 5,2 

[2,4-8,7] 
4,3 

[1,9-7,2] 
2,4 

[1,1-4,2] 
1,2 

[0,5-1,9] 
P95 12,6 

[5,9-22,4] 
10,0 

[4,8-7,3] 
5,9 

[2,7-9,7] 
3,6 

[1,7-5,9] 
P99 16,4 

[7,5-32,1] 
13,3 

[6,4-22,3] 
7,5 

[3,4-13,3] 
4,8 

[2,3-8,1] 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 40 van 160 

a lg betekent lichaamsgewicht 

b Er was geen verschil tussen het lower bound scenario (waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0) en het upper bound scenario (waarbij 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van die 
bepaalbaarheidsgrens van 0,1 mg/kg). 
c Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

3.4 Discussie 
3.4.1 Onzekerheden 

De innameberekening van opiumalkaloïden kent onzekerheden ten 
aanzien van de voedselconsumptiedata, concentratiedata en de 
koppeling van voedselconsumptiedata aan concentratiedata. Deze 
paragraaf geeft een beschrijving van de analyse van deze 
onzekerheden. Aan het eind van de paragraaf wordt een totaal oordeel 
gegeven over het effect van de onzekerheden op de berekende innames. 
 
Door middel van bootstrapping is de onzekerheid ten aanzien van een 
geringe steekproefgrootte voor de voedselconsumptiepeiling en 
concentratiedata gekwantificeerd (zie paragraaf 3.2.7 en de tabellen 8 
t/m en 11).  
 
Voedselconsumptiedata:  
Deze bevatten generieke onzekerheden, zoals representativiteit van de 
steekproef (bepaalde bevolkingsgroepen niet meegenomen, zoals 
mensen die in een instelling wonen) en onder- en overrapportage van 
de consumptie. Een specifieke onzekerheid voor opiumalkaloïden is het 
ontbreken van consumptiegegevens van maanzaadolie in de toepassing 
van spijsolie en in de toepassing van voedingssupplementen. Dit kan 
hebben geleid tot een geringe onderschatting van de inname. 
 
Concentratiedata:  
Een andere belangrijke bron van onzekerheid is het gebruik van 
concentratiedata van papaverzaad in plaats van maanzaad zoals 
geconsumeerd. Het bewerken van papaverzaad voor consumptie (zoals 
wassen, malen en hittebehandeling) kan een reductie van het 
morfinegehalte van 25 tot 100% tot gevolg hebben (EFSA, 2018). Zenai 
et al. (2012, zoals geciteerd door EFSA in 2018) heeft de volgende 
verwerkingsfactoren voor morfine gedefinieerd: 0,71 voor malen, 0,31 
voor bakken en 0,22 voor de combinatie van malen en bakken. Het is 
niet bekend of het papaverzaad waarin de opiumalkaloïden gemeten zijn 
een bewerkingsstap zoals wassen of malen hebben ondergaan. Daarom 
zijn er geen verwerkingsfactoren voor deze bewerkingen meegenomen 
in de innameberekening. Wel is de door Zenai et al. afgeleide 
verwerkingsfactor voor bakken van maanzaad meegenomen in de 
berekening. Indien de batch papaver na de bemonstering gewassen en 
gemalen is voordat het als maanzaad toegepast werd in brood, 
knäckebröd en crackers, heeft het niet meenemen van 
verwerkingsfactoren voor wassen en malen tot een overschatting van de 
inname geleid. 
 
In studies naar het effect van verwerking op de aanwezigheid van 
opiumalkaloïden in papaverzaad lag de nadruk op morfine. Over andere 
opiumalkaloïden is weinig bekend. Daarom is de verwerkingsfactor voor 
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bakken voor morfine niet toegepast op de andere opiumalkaloïden. Dit 
kan tot een overschatting van de inname van die opiumalkaloïden 
leiden. 
 
Concentraties lager dan de bepaalbaarheidsgrens (LOQ) vormen 
doorgaans ook een bron van onzekerheid. De innameschattingen lieten 
echter geen significant verschil zien tussen het LB en UB scenario 
(paragraaf 3.3), ondanks de aanwezigheid van waarden onder de LOQ 
(Tabel 7). Dit kan verklaard worden door het gebruik van een gevoelige 
analysemethode met een lage LOQ (0,1 mg/kg).  
 
Koppeling concentratiedata aan voedselconsumptiedata:  
In de berekening is ervan uitgegaan dat al het geconsumeerde brood, 
knäckebröd en crackers maanzaad bevatte. Dit heeft tot een 
overschatting van de inname geleid. Ook is aangenomen dat brood, 
knäckebröd en crackers het hoogst bekende gehalte maanzaad bevatte. 
Omdat de LEDA aangaf dat er ook lagere gehalten maanzaad worden 
gebruikt heeft het toekennen van het hoogste maanzaadgehalte 
waarschijnlijk tot een overschatting geleid, al kan niet worden 
uitgesloten dat er brood en crackers met een hoger maanzaadgehalte op 
de markt zijn. Het ontbreken van gegevens over het gehalte van 
maanzaad in hartige voedingsmiddelen en het gebruik van maanzaadolie 
in voedingsmiddelen kan hebben geleid tot een onderschatting van de 
inname. 
 
Innamemodel: 
Een algemene onzekerheid bij berekeningen met gesommeerde 
hoeveelheden concentraties is de aanname van dosis-additie (EFSA, 
2019). Dit betekent dat er wordt aangenomen dat de effecten van twee 
of meerdere stoffen bij elkaar opgeteld kunnen worden. In de praktijk 
kunnen stoffen elkaar ook versterken (synergisme) of uitdoven 
(antagonisme). Volgens EFSA kunnen andere opioïden de bijwerkingen 
van normale doseringen morfine als geneesmiddel versterken (EFSA, 
2011). Het is uit de EFSA opinie niet duidelijk of het synergisme of 
dosis-additie is. Indien er sprake is van synergisme mag de inname van 
de stoffen niet bij elkaar worden opgeteld, maar moeten eigenlijk de 
effecten bij elkaar worden opgeteld. Hier is echter nog geen 
methodologie voor beschikbaar. 
 
Totaal oordeel innameschatting:  
Gezien de aanname dat alle geconsumeerde brood, knäckebröd en 
crackers het hoogst bekende gehalte maanzaad bevatte en het 
ontbreken van verwerkingsfactoren voor opiumalkaloïden anders dan 
morfine is de innameberekening zeer waarschijnlijk overschat. 
 

3.4.2 Vergelijking met eerdere berekeningen 
3.4.2.1 Acute inname 

EFSA heeft in 2018 de acute inname van de som van morfine en codeïne 
berekend via het eten van papaverzaad met een hoog morfine-gehalte 
(bijproducten van papaver bestemd voor de farmaceutische industrie) 
en via het eten van papaverzaad met een laag morfine-gehalte 
(bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie). Zij publiceerden alleen 
de gemiddelde blootstelling en de P95. De huidige schatting van de 
gemiddelde inname (Tabel 8) valt voor alle leeftijdsgroepen binnen de 
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door EFSA berekende range voor papaverzaad met een laag 
morfinegehalte (Tabel 12). EFSA kon, vanwege de geringe data, niet 
voor iedere leeftijdsgroep een P95 inname berekenen. De huidige 
schatting van de P95 inname (Tabel 8) is lager voor peuters en 
volwassenen, maar valt voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 9 jaar 
binnen de door EFSA gevonden range (Tabel 12). EFSA heeft in 2018 
geen berekeningen voor Nederland uitgevoerd, waarschijnlijk omdat de 
Nederlandse VCP geen specifieke code gebruikt voor producten met 
maanzaad.  
 
Tabel 12 De door EFSA berekende range van acute inname van de som van 
morfine en codeïne via papaverzaad met een laag morfinegehalte in 
voedingsmiddelen voor de diverse leeftijdsgroepen van de Europese populatie. 
Leeftijdsgroep Inname 

(µg/kg lg/dag)a 
 Gemiddelde  P95 
Zuigelingen tot 1 jaar 1,7-4,4 - 
Peuters 2 jaar 3,0-6,4 47,7 
Kinderen 3 t/m 9 jaar 0,4-11,4 3,0-41,0 
Pubers 10 t/m 17 jaar 0,6-6,2 - 
Volwassenen  18 t/m 64 jaar 0,3-6,4 11,9-47,2 
Ouderen 65 t/m 74 jaar 0,2-4,8 - 
Ouderen van 75 jaar en ouder 1-4,7 - 

a lg staat voor lichaamsgewicht. 
 
EFSA heeft in 2018 ook de inname van noscapine door de Europese 
populatie berekend. Vanwege het geringe aantal metingen heeft EFSA 
hier geen onderscheid gemaakt tussen papaverzaad met een hoog en 
laag morfinegehalte. De huidige schatting van de gemiddelde inname 
(Tabel 9) valt voor alle leeftijdsgroepen binnen de door EFSA berekende 
range (Tabel 13). EFSA kon, vanwege geringe data, niet voor iedere 
leeftijdsgroep een P95 inname berekenen. De huidige schatting van de 
P95 inname (Tabel 9) is lager voor peuters en volwassenen, maar valt 
voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 9 jaar binnen de door EFSA 
gevonden range (Tabel 13). 
 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 43 van 160 

Tabel 13 De door EFSA berekende range van acute inname van noscapine (in 
µg/kg lichaamsgewicht) via papaverzaad in voedingsmiddelen voor de diverse 
leeftijdsgroepen van de Europese populatie. 
Leeftijdsgroep LBa UBb 
 Gemiddelde  P95 Gemiddelde  P95 
Zuigelingen tot 1 
jaar 

0,2-0,4 - 0,2-0,6 - 

Peuters 2 jaar 0,3-0,6 4,40 0,4-0,8 4,40 
Kinderen 3 t/m 9 
jaar 

0,04-1,1 0,3-3,8 0,06-1,4 0,3-3,8 

Pubers 10 t/m 17 
jaar 

0,03-0,6 - 0,03-0,8 - 

Volwassenen  18 
t/m 64 jaar 

0,05-0,6 1,1-4,4 0,07-0,8 1,1-4,4 

Ouderen 65  t/m 
74 jaar 

0,02-0,4 - 0,03-0,6 - 

Ouderen van 75 
jaar en ouder 

0,1-0,4 - 0,1-0,6 - 

a LB staat voor lower bound scenario waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens 
vervangen zijn door 0. 
b UB staat voor het upper bound scenario waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens. 
 
EFSA heeft in 2018 ook de acute inname van papaverine berekend 
(Tabel 14). Er waren te weinig gegevens beschikbaar om uit te kunnen 
splitsen naar papaverzaad met een laag en hoog morfinegehalte. De 
huidige gemiddelde inname (Tabel 9) viel in de range van de door EFSA 
berekende inname, met uitzondering van de peuters: deze was hoger in 
de huidige berekening. De huidige P95 viel in de range van de door 
EFSA berekende inname, met uitzondering van de peuters. Deze was 
lager dan de door EFSA berekende range. 
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Tabel 14 De door EFSA berekende range van acute inname van papaverine (in 
µg/kg lichaamsgewicht) via papaverzaad in voedingsmiddelen voor de diverse 
leeftijdsgroepen van de Europese populatie. 
Leeftijdsgroep LBa UBb 
 Gemiddelde  P95 Gemiddelde  P95 
Zuigelingen tot 1 
jaar 

0,01-0,04 - 0,04-0,1 - 

Peuters 2 jaar 0,02-0,05 0,99 0,07-0,2 0,99 
Kinderen 3 t/m 9 
jaar 

0,004-0,09 0,06-0,9 0,01-0,3 0,06-0,9 

Pubers 10 t/m 17 
jaar 

0,002-0,05 - 0,006-0,2 - 

Volwassenen  18 
t/m 64 jaar 

0,005-0,05 0,3-1,0 0,01-0,1 0,3-1,0 

Ouderen 65  t/m 
74 jaar 

0,002-0,04 - 0,006-0,1 - 

Ouderen van 75 
jaar en ouder 

0,008-0,038 - 0,03-0,1 - 

a LB staat voor lower bound scenario waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens 
vervangen zijn door 0. 
b UB staat voor het upper bound scenario waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens. 
 
Tot slot heeft EFSA in 2018 de acute inname van thebaïne berekend 
voor papaverzaad met een hoog en een laag morfinegehalte. De huidige 
gemiddelde inname van thebaïne (Tabel 9) was hoger dan de door EFSA 
berekende inname via papaverzaad met een laag morfinegehalte, maar 
viel binnen de range van de door EFSA berekende inname via 
papaverzaad met een hoog morfinegehalte (Tabel 15). Voor de P95 was 
dit minder eenduidig. Voor peuters was deze inname hoger dan de door 
EFSA berekende inname via papaverzaad met een laag morfinegehalte, 
maar lager dan de via papaverzaad met een hoog morfinegehalte. Voor 
kinderen was de inname hoger dan de door EFSA berekende inname via 
papaverzaad met een laag morfinegehalte en viel het binnen de range 
van de P95 inname via papaverzaad met een hoog morfinegehalte. Voor 
volwassenen was dit precies andersom. Voor pubers kon EFSA geen P95 
inname berekenen. 
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Tabel 15 De door EFSA berekende range van acute inname van thebaïne (in 
µg/kg lichaamsgewicht) via papaverzaad met een laag of hoog morfinegehalte 
voor de diverse leeftijdsgroepen van de Europese populatie. 

Leeftijdsgroep Morfinegehalte 
 Laag Hoog 
 Gemiddelde  P95 Gemiddelde  P95 
Zuigelingen tot 1 
jaar 

0,4-1,1 - 9,3-23,8 - 

Peuters 2 jaar 0,7-1,5 10,6 16,1-34,7 288 
Kinderen 3 t/m 9 
jaar 

0,1-2,7 0,7-9,1 2,4-62,5 - 

Pubers 10 t/m 17 
jaar 

0,06-1,5 - 1,5-35,2 18,0-248 

Volwassenen  18 
t/m 64 jaar 

0,1-1,4 2,6-10,5 3,2-33,8 71,9-285 

Ouderen 65  t/m 
74 jaar 

0,06-1,1 - 1,3-25,9 - 

Ouderen van 75 
jaar en ouder 

0,2-1,1 - 5,6-25,5 - 

 
Voor de overige opiumalkaloïden heeft EFSA geen innameberekeningen 
uitgevoerd vanwege gebrek aan concentratiedata.  
 
Er zijn een aantal verschillen tussen de huidige berekening en de door 
EFSA in 2019 uitgevoerde berekeningen: 

• EFSA heeft geen specifieke berekeningen voor Nederland 
uitgevoerd vanwege het ontbreken van specifieke 
consumptiegegevens van papaverzaad-bevattende producten; 

• EFSA heeft gebruik gemaakt van alle in de EU beschikbare 
concentratiedata; 

• EFSA heeft een andere methode gebruikt om de acute inname te 
schatten. Zij hebben de concentratiestatistieken (gemiddelde, 
mediaan, P75, P90, P95 en P99) van opiumalkaloïden in 
papaverzaad gecombineerd met de gemiddelde en P95 
papaverzaadconsumptie. De door RIVM uitgevoerde 
probabilistische berekening is een verfijndere methode. 

 
3.4.2.2 Chronische inname 

EFSA heeft de chronische inname niet berekend. 
 

3.4.3 Overige relevante aspecten 
Bij de gesommeerde concentraties van morfine en codeïne is gerekend 
met een conversiefactor van 0,2 voor codeïne, welke gebaseerd is op de 
maximale omzetting van codeïne naar morfine in het lichaam (EFSA, 
2018). Voor een deel van de bevolking kan die conversiefactor tot een 
overschatting van de inname leiden. Codeïne heeft ook eenzelfde 
werking als morfine, zij het zwakker (ESFA, 2018). Het meenemen van 
20% codeïne omgezet naar morfine in de berekening en niet de 
morfinewerking van de resterende 80% codeïne kan geleid hebben tot 
een kleine onderschatting van de inname. Het optellen van de stoffen 
voor een innameberekening kan ook op basis van de zogenaamde 
relatieve potenties van de stoffen. Hierbij wordt een toxicologische 
referentiewaarde van een indexstof, bijvoorbeeld de NOAEL van morfine, 
gedeeld door de toxicologische referentiewaarde van een andere stof. 
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Stoffen die een lagere NOAEL voor een bepaald toxicologische eindpunt 
hebben dan morfine, en dus toxischer zijn, krijgen dan een hogere 
relatieve potentiefactor. Stoffen die een hogere NOAEL hebben dan 
morfine, en dus minder toxisch zijn, krijgen dan een lagere relatieve 
potentiefactor. De inname van een stof wordt dan vermenigvuldigd met 
de relatieve potentiefactoren. De voor de potentie gecorrigeerde 
innames worden dan bij elkaar opgeteld. Deze manier houdt rekening 
met zowel conversie als verschillen in potentie. Het rekenen met een 
relatieve potentiefactor, gebaseerd op het effect van oraal gedoseerd 
codeïne, in plaats van een conversiefactor, zou de onzekerheid kunnen 
verkleinen. Er waren echter te weinig gegevens om een dergelijke 
relatieve potentiefactor voor codeïne te bepalen. 
  

3.4.4 Opties voor verfijnen berekening 
De berekeningen beschreven in dit rapport kunnen worden gezien als 
een eerste tier, waarbij de onzekerheden in kaart gebracht zijn om te 
kijken waar verfijning mogelijk is. Verfijnen is alleen zinvol als de 
innameschattingen leiden tot een overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde of een te kleine MOE en de 
innameschatting conservatief is en daardoor tot een overschatting heeft 
geleid. In die gevallen is een verfijning nodig om vast te kunnen stellen 
of de inname inderdaad te hoog is. Hierbij is de voorwaarde dat er 
betere gegevens beschikbaar zijn om een dergelijke verfijning te kunnen 
uitvoeren. 
 
In de huidige berekening is de inname zeer waarschijnlijk overschat. De 
innameberekening zou daarom verfijnd kunnen worden met: 

• Betere gegevens over de consumptie van maanzaad bevattende 
bakkerijproducten en andere levensmiddelen met maanzaad. 
Voor verpakte bakkerijproducten kan dit in de toekomst met 
behulp van de nieuwe voedselconsumptie-app. Inscannen van de 
streepjescode geeft informatie over welk type en merk 
knäckebröd en crackers zijn gegeten. Voor niet-verpakte 
bakkerijproducten kunnen consumptieaandelen van maanzaad 
bevattende bakkerijproducten opgevraagd worden bij de 
bakkerijsector; 

• Betere gegevens over de concentratie opiumalkaloïden in 
levensmiddelen zoals geconsumeerd (bijvoorbeeld broodjes met 
maanzaad) reduceert de onzekerheid die ontstaan is door het 
gebruik en/of ontbreken van verwerkingsfactoren en door gebrek 
aan receptuurgegevens. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld 
vanwege beperkt budget voor analyse) zijn betere gegevens over 
de receptuur van maanzaad bevattende producten 
(bakkerijproducten en hartige levensmiddelen) van belang voor 
verfijning. Deze kunnen opgevraagd worden bij de bakkerijsector 
en andere relevante sectoren; 

• Indien consumptiegegevens op merkniveau beschikbaar komen 
(bijvoorbeeld met de nieuwe voedselconsumptie-app) kunnen 
brand-loyalty scenario’s berekend worden. Dit laatste is relevant 
indien er merken aanwezig zijn die een hogere concentratie 
maanzaad toepassen in broodjes, knäckebröd en crackers dan 
andere vergelijkbare merken. Indien in de toekomst meer 
verwerkingsfactoren voor opiumalkaloïden beschikbaar komen, 
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dan kunnen deze meegenomen worden bij berekeningen die 
uitgaan van concentraties in papaverzaad. 

 
3.5 Conclusies  

De geschatte acute inname van de opiumalkaloïden varieerde: 
• voor de som van morfine en codeïne tussen de 0,1 en 52,4 µg/kg 

lg per dag. Morfine droeg voor 62% bij aan deze inname; 
• voor narceïne tussen 0,009 en 0,77 µg/kg lg per dag; 
• voor noscapine tussen 0,01 en 3,4 µg/kg lg per dag; 
• voor oripavine tussen 0 en 10,7 µg/kg lg per dag; 
• voor papaverine tussen 0,01 en 1,2 µg/kg lg per dag; 
• voor thebaïne tussen 0,02 en 73,1 µg/kg lg per dag. 

 
De geschatte chronische inname van de opiumalkaloïden varieerde: 

• voor de som van morfine en codeïne tussen de 1,0 en 14,0 µg/kg 
lg per dag. Morfine droeg voor 62% bij aan deze inname; 

• voor narceïne tussen 0,02 en 0,26 µg/kg lg per dag; 
• voor noscapine tussen 0,08 en 1,1 µg/kg lg per dag; 
• voor oripavine tussen 0,11 en 1,54 g/kg lg per dag; 
• voor papaverine tussen 0,03 en 0,39 µg/kg lg per dag; 
• voor thebaïne tussen 1,2 en 16,4 µg/kg lg per dag. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1 t/m 2 jaar hadden de hoogste inname.  
 
De inname van opiumalkaloïden is zeer waarschijnlijk overschat. De 
innameberekening zou kunnen worden verfijnd met: 

• Betere gegevens over de consumptie van maanzaad bevattende 
bakkerijproducten en andere levensmiddelen met maanzaad; 

• Betere gegevens over de concentratie van opiumalkaloïden in 
levensmiddelen zoals geconsumeerd (bijvoorbeeld broodjes met 
maanzaad) via: 
o Analyseren opiumalkaloïden in bakkerijproducten, en/of 
o Ingrediëntinformatie opvragen bij de bakkerijsector. 
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4 Quinolizidine alkaloïden 

4.1 Inleiding 
Quinolizidine alkaloïden (QA’s) komen voor in lupinezaden, waarbij het 
gehalte in bittere lupinezaden hoger is dan in zoete lupinezaden. Bittere 
lupinezaden kunnen voor gebruik ontbitterd worden, het QA-gehalte 
wordt daarmee doorgaans lager (EFSA, 2019a). Lupinezaden worden in 
mediterrane landen gegeten als snack. Verder worden lupinezaden en/of 
lupine-eiwit toegepast in vleesvervangers en wordt lupinemeel gebruikt 
in glutenvrije voedingsmiddelen (bijvoorbeeld brood en pasta) als een 
vervanger voor granen of als meelverbeteraar in brood, koek en pasta. 
Ook kunnen lupinezaden gebruikt worden in koffie-imitaties (Pilegaard & 
Gry, 2008;  Seves et al., 2015; BfR, 2017; EFSA, 2019a). 
 
QA’s vormen een brede groep van meer dan 170 stoffen die een 
quinolizidinegroep als basis hebben. Figuur 3 toont deze 
quinolizidinegroep en 11 veel voorkomende QA’s. Het QA gehalte in 
lupine hangt af van de lupinesoort, de aanwezigheid van pathogenen, 
omgevingsfactoren en de eigenschappen van de bodem waarin de lupine 
groeit (EFSA, 2019a). Het QA patroon varieert per lupinesoort (EFSA, 
2019a).  
 

Figuur 3 Structuurformule van de quinolizidinegroep, alsmede 11 veel 
voorkomende quinolizidine alkaloïden in lupine (bron: ESFA, 2019a). 
  
Gegevens over de toxiciteit van QA’s zijn beperkt. Over sparteïne, dat 
gebruikt wordt als geneesmiddel bij hartritmestoornissen, is het meest 
bekend. Acute blootstelling aan sparteïne geeft anticholinerge effecten 
en veranderingen in de elektrische geleidbaarheid van het hart. De 
gegevens voor de andere QA’s suggereren dat deze eenzelfde werking 
hebben als sparteïne. Daarom heeft EFSA (2019a) besloten dat de 
inname van de afzonderlijke QA’s bij elkaar opgeteld moet worden. EFSA 
vond de toxicologische gegevens voor de QA’s te beperkt om een 
gezondheidskundige grenswaarde af te leiden en heeft daarom een 
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toxicologische referentiewaarde geïdentificeerd van 0,16 mg/kg lg, de 
laagste orale dosis sparteïne die een acuut effect geeft in de mens. 
Vervolgens heeft EFSA een zogenaamde ‘margin of exposure’ (MOE) 
aanpak toegepast, waarbij werd aangenomen dat een MOE van >1 geen 
risico voor de gezondheid oplevert. Vanwege de geringe beschikbaarheid 
van toxiciteitsgegevens over de overige stoffen is EFSA ervan uitgegaan 
dat alle stoffen equipotent zijn. Er kon geen toxicologische 
referentiewaarde geïdentificeerd worden voor chronische inname van 
QA’s (EFSA, 2019a). 
 

4.2 Methodiek 
4.2.1 Voedselconsumptiegegevens 

Voor de innameberekening is gebruik gemaakt van de Nederlandse 
Voedselconsumptiepeiling (VCP), waarin gedurende de periode 2012 -
2016 de gegevens zijn verzameld van 4313 personen in de leeftijd 1 tot 
en met 79 jaar. De deelnemers aan de VCP vormden een 
representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Gegevens zijn 
verzameld gedurende twee niet-aaneengesloten dagen met behulp van 
een 24-uurs navraagmethode. Deze werd uitgevoerd door getrainde 
diëtisten. Voor deelnemers in de leeftijdsgroep 1 tot en met 8 jaar en 71 
tot en met 79 jaar is daarnaast ook nog gebruik gemaakt van een 
voedingsdagboek. Details van de VCP zijn beschreven door van Rossum 
et al. (2016, 2018). De geconsumeerde producten van de VCP waren 
gecodeerd volgens de code van de Nederlandse Voedingsstoffenbestand 
(NEVO). 
 

4.2.2 Concentratiedata 
Er waren concentratiedata voor 21 QA’s in lupinebevattende 
voedingsmiddelen beschikbaar via Wageningen Food Safety Research 
(WFSR) (Tabel 16). Deze monsters zijn verzameld over de periode 
2010-2018 en geanalyseerd in 2017 en 2018. Tabel 17 toont de 
voedingsmiddelen waarin de QA’s zijn gemeten. Voor de Nederlandse 
markt alleen waren de gegevens beperkt. In de WFSR data waren ook 
gegevens van in Duitsland, Oostenrijk en Italië verkrijgbare producten. 
Om tot een grotere steekproefgrootte te komen zijn deze buitenlandse 
data ook meegenomen. 
 
Tabel 16 Quinolizidine alkaloïden waarvoor concentratiedata in lupine-bevatten 
producten beschikbaar waren.  
13-alfa-angeloyloxylupanine 
13-alfa-tigloyloxylupanine 
13-cis-cinnamoyloxylupanine 
13-hydroxylupanine 
13-trans-cinnamoyloxylupanie 
17-hydroxylupanine 
3-hydroxylupanine 

Anagyrine 
Angustifoline 
Cytisine 
Iso-angustifoline  
Iso-lupanine 
Iso-sparteine 
Lupanine 

Lupinine 
Multiflorine 
N-Methylcytisine 
Sparteine 
Tetrahydrorhombifoline 
Thermopsine 
3,13-dihydroxylupanine 

 
Tabel 17 geeft een overzicht van de karakteristieken van de beschikbare 
concentratiedata voor de som van 21 QA’s. 
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Tabel 17 Voedingsmiddelen waarvoor quinolizidine alkaloïden (QA’s) 
concentratiedata beschikbaar waren, alsmede de steekproefgrootte (N), het 
percentage monsters waarvan de som van 21 QA’s onder de 
bepaalbaarheidsgrens (LOQ) van 0,1 mg/kg  was, de range van de som van de 
21 QA’s en de gemiddelde som van 21 QA’s in het lower bound (LB) en upper 
bound (UB) scenario. 
Voedingsmiddel N % < 

LOQ 
Range 

(mg/kg) 
Gemiddelde 

(mg/kg) 
    LB UB 
Glutenvrij bakmeel 5 0 14-150 80 82 
Brood, glutenvrij 5 20 LOQ-42 16 17 
Brood, gewoon 1 0 4 4 6 
Eiwitsupplementen 6 0 166-3788 885 886 
Koek, glutenvrij 6 0 2-60 15 16 
Koek, gewoon 2 0 LOQ-3 2 4 
Koffie, imitatie 5 0 192-493 330 332 
Kruidenmix, nasi/bami 5 0 0,4-46 21 22 
Pasta, glutenvrij 6 17 LOQ-175 68 69 
Pasta (gekookt), glutenvrij 3 0 4-7 5 7 
Vleesvervangers 16 0 0,5-144 35 37 
Lupinemeel 12 0 181-513 296 297 
Lupinemeel, zoet 7 0 148-1584 577 578 
Lupinegrutten 4 0 287-551 370 371 
Lupinegrutten, zoet 1 0 532 533 533 
Lupinebonen 3 0 155-253 200 200 
Lupinebonen, zoet 4 0 26-271 161 163 
Lupinebonen, conserven 9 0 4-75 33 34 

 
Omdat er concentratiegegevens beschikbaar waren onder de 
bepaalbaarheidsgrens (LOQ), is de inname berekend volgens een lower 
bound (LB) en upper bound (UB) scenario (zie hoofdstuk 1). 
 
Annex 1 geeft een uitgebreid overzicht van de beschikbare 
concentratiedata per QA. 
 

4.2.3 Verwerkingsfactoren 
Verwerkingsfactoren voor het effect van de verwerking van 
voedingsmiddelen (bijvoorbeeld voor het bakken van vleesvervangers in 
olie/vet) op QA concentraties waren niet beschikbaar. 
 

4.2.4 Koppeling voedselconsumptiegegevens aan concentratiedata 
Lupinezaden kunnen als snack worden gegeten. Dit betreft zowel 
commercieel vervaardigde producten als thuis bereide snacks. Hier zijn 
geen consumptiegetallen van in de VCP. Daarom zijn lupinezaden als 
snack niet meegenomen in de innameberekening.  
 
Lupine wordt verder gebruikt als ingrediënt in (glutenvrij) brood, koek, 
biscuit, pasta, imitatiekoffie, kruidenmix voor nasi en bami en in 
vleesvervangers. Gegevens over hoe frequent dit ingrediëntgebruik is, 
zijn niet beschikbaar. Er waren analysegegevens beschikbaar voor deze 
productgroepen, zij het dat de aantallen monsters beperkt waren. In 
sommige van deze producten, zoals brood, koek, biscuit en pasta, kan 
lupinemeel als ingrediënt worden gebruikt. Voor lupinemeel waren meer 
analysegegevens beschikbaar. Er is echter een hoge mate van 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 53 van 160 

onzekerheid over het lupinemeelgehalte in bovengenoemde producten 
vanwege het ontbreken van gegevens verkregen uit receptuur 
(Nederlandse Levensmiddelendatabank (LEDA), 2020; Seves et al., 
2015; BfR, 2017; Pilegaard & Gry, 2008). Daarom is ondanks de 
beperkte meetgegevens toch gebruik gemaakt van de concentratiedata 
in lupineproducten in plaats van lupinemeel. 
 
Glutenvrije producten kunnen een hoger lupinegehalte hebben dan de 
glutenbevattende tegenhanger (BfR, 2017; Pilegaard & Gry, 2008). Er 
waren echter maar weinig concentratiedata voor glutenbevattende 
producten. Bovendien maakt de VCP geen onderscheid tussen 
consumptie van glutenvrije of glutenbevattende producten. Daarom is in 
de berekening aangenomen dat al het geconsumeerde brood, beschuit, 
crackers, pasta, koek en biscuit glutenvrij is.  
 
Voor beschuit en crackers zijn de concentratiedata van brood 1 op 1 
geëxtrapoleerd, voor biscuit die van koek. 
 
Er was maar 1 meting voor gekookte pasta en 6 voor ongekookte pasta. 
Daarom is in de berekening uitgegaan van concentratiedata voor 
ongekookte pasta onder de aanname dat gekookte pasta uit 60% water 
en 40% ongekookte pasta bestaat. 
 
De VCP kent geen code voor imitatiekoffie. Daarom is aangenomen dat 
alle koffieconsumptie imitatiekoffie betrof. Koffieconsumptie wordt in de 
VCP als bereide koffie gecodeerd. Daarom is koffie via een 
conversiemodel opgeknipt naar de ingrediënten water en (gemalen) 
koffiebonen met hun gewichtsprocenten. Het conversiemodel is 
ontwikkeld in 1995 (van Dooren et al.) en sindsdien zijn na iedere 
voedselconsumptiepeiling nieuwe producten toegevoegd. De gehalten in 
imitatiekoffie zijn in de berekeningen vervolgens gekoppeld aan de 
consumptie van (gemalen) koffiebonen. 
 
De VCP kent wel codes voor vleesvervangers, maar kent geen aparte 
coderingen voor vleesvervangers op basis van lupine. Daarom is 
aangenomen dat alle vleesvervangers lupine bevatten.  
 

4.2.5 Type berekeningen 
Er zijn acute en chronische inname berekeningen uitgevoerd. EFSA heeft 
een ‘margin of exposure’ aanpak voor de hele groep QA’s uitgevoerd 
voor het acute effect op het zenuwstelsel, waarbij uitgegaan werd van 
equipotentie van de stoffen (EFSA, 2019a). Daarom is een acute 
innameberekening uitgevoerd voor de som van 21 QA’s onder aanname 
van equipotentie. Voor de chronische inname kon EFSA geen 
gezondheidskundige grenswaarde afleiden. Omdat er wel sprake is van 
een chronische blootstelling is deze berekend. Ook de chronische 
innameberekening is uitgevoerd voor de som van 21 QA’s onder 
aanname van equipotentie. 
 

4.2.6 Leeftijdsgroepen 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor peuters (1 en 2 jaar), kinderen in 
de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar, pubers (10 tot en met 18 jaar) en 
volwassenen (19 tot en met 79 jaar). 
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4.2.7 Berekening van de inname 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Monte Carlo Risk 
Assessment (MCRA) rekenprogramma, versie 8.39.  
Voor de acute innameberekening is gebruik gemaakt van een 
probabilistisch model. Hiertoe werd random onder teruglegging een 
voedselconsumptiedag van een individu uit de voedselconsumptiedata 
getrokken. De geconsumeerde producten op die dag werden dan 
vervolgens gekoppeld aan de gesommeerde concentraties QA’s in de 
betreffende producten. Die gesommeerde concentraties QA’s in de 
producten werden ook random onder teruglegging getrokken uit de 
concentratiedata. Per individu en per consumptiedag werd de inname uit 
alle producten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het lichaamsgewicht. Dit 
gaf dan de inname per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit werd 100 
000 keer uitgevoerd. Dit resulteerde in een verdeling van de 100 000 
individuele innameschattingen waarbij MCRA de innamestatistieken 
berekende voor de hele geselecteerde leeftijdsgroepen.  
 
Voor de chronische innameberekening is gebruik gemaakt van het 
‘observed individual means’ (OIM) model. Dit model berekent voor ieder 
persoon in de voedselconsumptiedatabase de inname van de som van de 
QA’s. Hiertoe werd per individu en per dag de consumptie van een product 
vermenigvuldigd met de gemiddelde gesommeerde concentratie QA’s in dat 
product. Dit werd gedaan voor alle geconsumeerde producten. Vervolgens 
werd (per individu en per dag) de inname van de QA’s via alle 
geconsumeerde producten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
lichaamsgewicht van het betreffende individu. Dit gaf dan de inname per 
kilogram lichaamsgewicht per dag. Vervolgens werd per individu de inname 
over de twee consumptiedagen gemiddeld. Dit resulteerde in een verdeling 
van de individuele gemiddelde inname, waaruit MCRA de 
innamestatistieken berekende voor de hele populatie.  
 
In de berekeningen zijn de voedselconsumptiegegevens gewogen voor 
kleine afwijkingen in socio-demografische kenmerken van de 
onderzoekspopulatie ten opzichte van de landelijke bevolking om tot een 
representatieve weergave van de Nederlandse bevolking binnen een 
leeftijdsgroep te komen. Weegfactoren zijn ook toegepast voor weekdagen 
en seizoen, om ook daar tot een representatieve afspiegeling van alle 
weekdagen en seizoenen te komen. 
 
Onzekerheden in de berekening die ontstaan door de beperkte 
steekproefgrootte van de consumptie- en concentratie-data werden 
gekwantificeerd met behulp van de zogenaamde bootstrapping methode 
(Efron, 1979; Efron & Tibshirani, 1993). Hiertoe werd opnieuw data 
getrokken uit zowel de concentratiedata als uit de voedselconsumptiedata. 
Dit resulteert in een alternatieve consumptie- en concentratiedatabases die 
dan weer gebruikt worden om weer een nieuwe innameverdeling te 
genereren. Hiermee wordt gesimuleerd welke inname er zou worden 
verkregen als een andere steekproef uit de bevolking en het voedsel zou 
worden genomen. Voor deze onzekerheidsanalyse zijn 100 cycli gebruikt. 
Dit resulteerde in 100 acute en 100 chronische innameverdelingen en 
daarmee ook in 100 innamestatistieken (bijvoorbeeld 100 waarden voor 
P95 en 100 waarden voor de P99). De mediane waarde van deze 100 

 
9 https: mcra.rivm.nl 
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innamestatistieken is berekend door MCRA en deze geeft de beste 
schatting. Tevens berekende MCRA het 95% betrouwbaarheidsinterval. In 
dit rapport worden de gemiddelde blootstelling, de P95 en P99 
gerapporteerd, alsmede de bijdrage van de voedingsmiddelen en stoffen 
aan de inname. 
 

4.3 Resultaten 
4.3.1 Acute inname 

Tabel 18 toont de resultaten voor de acute inname van de som van  QA’s. 
Deze was afhankelijk van leeftijdsgroep, innamepercentiel en LB/UB 
scenario en varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 62 tot 131 µg/kg lg/dag 
• Voor de P50 tussen de 41 en 110 µg/kg lg/dag; 
• Voor de P95 tussen de 201 en 399 µg/kg lg/dag; 
• Voor de P99 tussen de 307 en 589 µg/kg lg/dag.  

 
Er was een beperkt verschil tussen het LB en UB scenario, de inname in 
het UB scenario was tot 1,10 keer hoger. Deze was echter niet significant, 
omdat de betrouwbaarheidsintervallen elkaar overlappen. Lupanine en 13-
hydroxylupanine droegen het meest bij aan de acute inname, gevolgd 
door 13-alfa tigloyloxylupanine (Tabel 18). De overige 18 QA’s hadden een 
beperkte bijdrage aan de inname.   

 
Glutenvrij brood, beschuit en crackers droegen het meeste bij aan de 
inname, met uitzondering voor volwassenen (Tabel 18). Voor volwassenen 
leverde imitatiekoffie de grootste bijdrage. Glutenvrije koekjes en biscuit 
leverden ook een belangrijke bijdrage aan de inname bij de 
leeftijdsgroepen onder de 19 jaar, alsmede glutenvrije pasta. Voor alle 
groepen gold dat vleesvervangers en kruidenmix voor nasi en bami geen 
grote bijdrage leverden aan de inname. 
 

4.3.2 Chronische inname 
De chronische inname van de som van QA’s is weergegeven in Tabel 19. 
Net als voor de acute inname was deze afhankelijk van leeftijdsgroep, 
innamepercentiel en LB/UB scenario. Deze inname varieerde voor: 

• Het gemiddelde tussen de 62 tot 132 µg/kg lg/dag; 
• De P50 tussen de 56 en 127 µg/kg lg/dag; 
• De P95 tussen de 121 en 276 µg/kg lg/dag; 
• De P99 tussen de 174 en 378 µg/kg lg/dag. 

 
De chronische inname was in het UB scenario tot 1,10 keer hoger dan in 
het LB scenario, ook hier was het verschil niet significant. Net als voor de 
acute inname droegen lupanine en 13-hydroxylupanine het meeste bij aan 
de chronische inname, gevolgd door 13-alfa tigloyloxylupanine (Tabel 19). 
De overige 18 QA’s hadden een beperkte bijdrage aan de inname.   
 
Net als voor de acute inname droegen glutenvrij brood, beschuit en 
crackers het meeste bij aan de inname bij de leeftijdsgroepen onder de 19 
jaar. Bij volwassenen leverde imitatiekoffie de grootste bijdrage. 
Glutenvrije koekjes en biscuit leverde ook een belangrijke bijdrage aan de 
inname bij de leeftijdsgroepen onder de 19 jaar, alsmede glutenvrije pasta. 
Voor alle groepen gold dat vleesvervangers en kruidenmix voor nasi en 
bami geen grote bijdrage hadden aan de inname. 
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Tabel 18 Acute inname van de som van quinolizidine alkaloïden via lupinebevattende voedingsmiddelen voor de Nederlandse populatie 
in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en voedingsmiddelen aan de inname. 

 Lower boundb  Upper boundc 
       
Populatie 1-2        jaar 3-9      

jaar 
10-18 jaar 19-79 

jaar 
 1-2  

jaar 
3-9     
jaar 

10-18 
jaar 

19-79 
jaar 

Inname (µg/kg lg per dag)a      
Gemiddelde 118 

[46-216]d 
96 

[38-178] 
62 

[28-109] 
126 

[94-166] 
 131 

[60-227] 
106 

[49-188] 
67 

[34-115] 
130 

[98-170] 
P50 80 

[16-189] 
65 

[14-150] 
41 

[10-90] 
106 

[78-146] 
 90 

[32-200] 
74 

[27-159] 
46 

[17-95] 
110 

[82-149] 
P95 383 

[190-515] 
307 

[149-429] 
201 

[113-274] 
318 

[242-386] 
 399 

[205-633] 
320 

[163-443] 
209 

[121-284] 
324 

[247-392] 
P99 568 

[318-739] 
460 

[235-588] 
307 

[182-394] 
473 

[352-579] 
 589 

[339-761] 
478 

[253-613] 
317 

[190-408] 
479 

[358-588] 
          
Bijdrage van stoffen (%)      

Lupanine 45 
[40-48] 

45 
[40-49] 

45 
[41-49] 

47 
[44-52] 

 40 
[34-44] 

41 
[34-44] 

41 
[35-45] 

46 
[42-50] 

13-
hydroxylupanine 

42 
[29-49] 

43 
[29-49] 

43 
[32-48] 

42 
[34-47] 

 39 
[23-45] 

39 
[23-46] 

39 
[26-45] 

41 
[32-46] 

13-alfa 
tigloyloxylupanine 

8 
[0,6-22] 

7 
[0,5-22] 

7 
[0,7-19,2] 

6 
[2-11] 

 7 
[0.7-19] 

7 
[0,7-19] 

7 
[0,9-17] 

6 
[2-11] 

Overige 18 QA’s 5 5 5 5  14 13 13 7 
          
          

Bijdrage voedingsmiddelen (%) 
Brood, beschuit & 

crackers, glutenvrij 
76 

[42-90] 
77 

[43-91] 
70 

[34-85] 
21 

[6-33] 
 77 

[51-89] 
78 

[52-90] 
71 

[44-85] 
23 

[8-34] 
Koek & biscuit, 

glutenvrij 
13 

[3-32] 
14 

[4-36] 
13 

[4-31] 
3 

[0,9-7] 
 14 

[4-29] 
14 

[4-32] 
14 

[5-28] 
4 

[1-7] 
Pasta (rauw), 

glutenvrij 
9 

[2-26] 
7 

[2-21] 
7 

[2-18] 
3 

[1-4] 
 8 

[2-22] 
7 

[2-17] 
7 

[2-15] 
3 

[1-4] 
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 Lower boundb  Upper boundc 
       
Populatie 1-2        jaar 3-9      

jaar 
10-18 jaar 19-79 

jaar 
 1-2  

jaar 
3-9     
jaar 

10-18 
jaar 

19-79 
jaar 

Vleesvervanger 1 
[0,4-3] 

1 
[0,3-3] 

1 
[0,5-3] 

0,4 
[0,2-0,8] 

 1 
[0,4-3] 

1 
[0,3-3] 

1 
[0,5-3] 

0,4 
[0,2-0,8] 

Kruidenmix voor 
nasi/bami 

0,1 
[0-0,3] 

0,1 
[0-0,3] 

0,1 
[0-0,2] 

0 
[0-0,1] 

 0,1 
[0-0,3] 

0,1 
[0-0,2] 

0,1 
[0-0,1] 

0 
[0-0,1] 

Imitatiekoffie 0,1 
[0-0,1] 

0,3 
[0,1-0.9] 

8 
[4-20] 

73 
[58-87] 

 0,1 
[0-0,1] 

0,3 
[0,1-0,7] 

8 
[4-16] 

71 
[56-84] 

a Berekend onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen (EFSA, 2019a) en onder de aanname dat Nederlanders alleen maar lupine-bevattende 
glutenvrije producten, vleesvervangers en imitatiekoffie consumeren. 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (0,1 mg/kg). 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata. 
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Tabel 19 Chronische inname van de som van quinolizidine alkaloïdena via lupinebevattende voedingsmiddelen voor de Nederlandse 
populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en voedingsmiddelen aan de inname. 
 Lower boundb  Upper boundc 
       
Populatie 1-2 

jaar 
3-9 
jaar 

10-18 
jaar 

19-79 
jaar 

 1-2 
jaar 

3-9     
jaar 

10-18 
jaar 

19-79 
jaar 

Inname (µg/kg lg per dag)      
Gemiddelde 119 

[45-220]d 
96 

[37-179] 
62 

[27-112] 
126 

[91-164] 
 132 

[58-232] 
107 

[48-189] 
68 

[34-112] 
130 

[95-167] 
P50 114 

[37-211] 
91 

[32-172] 
56 

[21-105] 
115 

[82-150] 
 127 

[51-222] 
101 

[43-181] 
62 

[28-111] 
119 

[85-154] 
P95 211 

[95-395] 
166 

[75-311] 
121 

[68-214] 
271 

[206-307] 
 234 

[120-415] 
183 

[90-327] 
131 

[77-224] 
276 

[212-351] 
P99 274 

[141-571] 
225 

[108-402] 
174 

[132-268] 
369 

[280-513] 
 303 

[164-605] 
248 

[126-423] 
188 

[141-281] 
378 

[286-520] 
 

          
Bijdrage van stoffen (%)      

Lupanine 45 
[40-48] 

45 
[40-49] 

45 
[41-49] 

47 
[44-52] 

 40 
[34-44] 

41 
[34-44] 

41 
[35-45] 

46 
[42-50] 

13-hydroxylupanine 42 
[29-49] 

43 
[30-49] 

43 
[32-48] 

42 
[34-47] 

 39 
[23-45] 

39 
[24-46] 

39 
[26-45] 

41 
[32-46] 

13-alfa 
tigloyloxylupanine 

8 
[0,5-22] 

7 
[0,5-22] 

7 
[0,5-19] 

6 
[2-11] 

 7 
[0,7-18] 

7 
[0,7-18] 

7 
[0,9-17] 

6 
[2-11] 

Overige 18 QA’s 5 5 5 5  14 13 13 7 
 
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Brood, beschuit & 
crackers, glutenvrij 

77 
[43-90] 

77 
[43-91] 

70 
[34-85] 

21 
[6-34] 

 77 
[52-90] 

78 
[53-90] 

71 
[44-85] 

23 
[9-35] 

Koek en biscuit, 
glutenvrij 

14 
[3-33] 

14 
[4-36] 

13 
[4-31] 

3 
[1-7] 

 14 
[4-30] 

15 
[5-32] 

14 
[5-28] 

4 
[1-7] 

Pasta (rauw), 
glutenvrij 

9 
[3-25] 

7 
[2-21] 

7 
[2-19] 

3 
[1-5] 

 8 
[3-20] 

7 
[2-17] 

7 
[2-16] 

3 
[1-5] 
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 Lower boundb  Upper boundc 
       
Populatie 1-2 

jaar 
3-9 
jaar 

10-18 
jaar 

19-79 
jaar 

 1-2 
jaar 

3-9     
jaar 

10-18 
jaar 

19-79 
jaar 

Vleesvervanger 1 
[0,5-4] 

1 
[0,3-3] 

1 
[0,5-3] 

0,4 
[0,2-0,8] 

 1 
[0,5-3] 

1 
[0,3-2] 

1 
[0,5-3] 

0,4 
[0,2-0,8] 

Kruidenmix voor 
nasi/bami 

0,1 
[0-0,2] 

0,1 
[0-0,3] 

0,1 
[0-0,2] 

0 
[0-0,1] 

 0,1 
[0-0,2] 

0,1 
[0-0,2] 

0.1 
[0-0,1] 

0 
[0-0,1] 

Imitatiekoffie 0 
[0-0,1] 

0,3 
[0,1-0,7] 

9 
[5-19] 

73 
[57-87] 

 0 
[0-0,1] 

0,3 
[0,1-0,6] 

8 
[4-16] 

71 
[56-84] 

a Berekend onder de aanname van equipotentie van alle stoffen (EFSA, 2019a) en onder de aanname dat Nederlanders alleen maar lupine-bevattende 
glutenvrije producten, vleesvervangers en imitatiekoffie consumeren. 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (0,1 mg/kg). 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata.
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4.4 Discussie 
4.4.1 Onzekerheden 

De innameberekening van QA’s kent onzekerheden ten aanzien van de 
voedselconsumptiedata, concentratiedata, de koppeling van 
voedselconsumptiedata aan concentratiedata en model. Deze paragraaf 
geeft een beschrijving van de analyse van de onzekerheden. Aan het 
eind van de paragraaf wordt een totaal oordeel gegeven over het effect 
van de onzekerheden op de innameberekening. 
 
Door middel van bootstrapping is de onzekerheid ten aanzien van een 
geringe steekproefgrootte voor de voedselconsumptiepeiling en 
concentratiedata gekwantificeerd (zie paragraaf 4.2.7 en de tabellen 18 
en 19).  
 
Voedselconsumptie data:  
Deze bevatten generieke onzekerheden, zoals representativiteit van de 
steekproef (bepaalde bevolkingsgroepen niet meegenomen, zoals 
mensen die in een instelling wonen) en onder- en overrapportage van 
de consumptie. Er zijn echter ook een aantal onzekerheden specifiek 
voor QA’s. Dit betreft vooral het ontbreken van de consumptiegegevens 
over lupinezaden als snack en de consumptiegegevens van 
lupinebevattende producten. Het niet meenemen van lupinezaden als 
snack kan hebben geleid tot een onderschatting van de QA’s inname. 
Lupinezaden als snack zijn in Nederland een niche, daarom zal deze 
onderschatting gering zijn. 
 
Voor alle andere producten is een conservatieve aanname gedaan. Zo is 
aangenomen dat alle pasta, brood, crackers en koek glutenvrij is, dat 
alle geconsumeerde koffie imitatiekoffie is en dat alle vleesvervangers 
lupine bevatten. Dit heeft tot een ruime overschatting van de inname 
geleid.  
 
Concentratiedata:  
Er waren maar een beperkt aantal concentratiedata beschikbaar voor 
lupinebevattende producten (n= 1-16). Hoewel er redelijk wat 
concentratiedata beschikbaar waren voor lupinemeel, dat als ingrediënt 
wordt toegepast in brood, koek, biscuit en pasta, konden deze niet 
gebruikt worden in de berekening vanwege een hoge mate van 
onzekerheid over het lupine(meel)gehalte in bovengenoemde producten 
door het ontbreken van gegevens verkregen uit receptuur (LEDA, 2020; 
Seves et al., 2015; BfR, 2017; Pilegaard & Gry, 2008). Daarom is 
gebruik gemaakt van de concentratiegegevens van lupinebevattende 
voedingsmiddelen. Ook is vanwege het ontbreken van concentratiedata 
voor sommige voedingsmiddelen die lupine(meel) kunnen bevatten de 
concentratie van vergelijkbare gemeten voedingsmiddelen toegekend. 
Dit is gebeurd voor beschuit en crackers die de concentraties van brood 
kregen toegewezen en biscuit, dat de concentratie van koek toegewezen 
kreeg. Voor mensen die hoofdzakelijk glutenvrije producten consumeren 
kan dit zowel tot een onderschatting als overschatting van de inname 
van QA’s hebben geleid als de werkelijke concentraties in deze 
producten hoger of lager zijn dan de toegewezen concentraties. 
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Het koken in water van bittere lupinezaden geeft een verlaging van het 
QA-gehalte (EFSA, 2019a). Het is niet bekend of het koken van pasta in 
water of het bereiden van lupinebevattende vleesvervangers effect heeft 
op het QA’s-gehalte. Volgens tabel 17 is het gemiddelde QA-gehalte van 
rauwe glutenvrije pasta in het LB scenario 68 mg/kg. Onder de aanname 
dat gekookte pasta voor 40% uit rauwe pasta bestaat en voor 60% uit 
water, zou gekookte pasta 27 mg/kg QA’s bevatten. Dit is hoger dan de 
gemiddelde gemeten concentratie van 5 mg/kg in gekookte pasta (Tabel 
17). Deze bevinding suggereert dat de concentratie QA’s afneemt in 
pasta na koken. In de innameberekeningen is dit effect niet 
meegenomen, waardoor de inname mogelijk overschat is. 
 
De werkelijke QA concentraties van monsters met een meetwaarde 
onder de bepaalbaarheidsgrens is doorgaans een bron van onzekerheid. 
Door het uitvoeren van een LB en UB scenario wordt een impressie 
verkregen van de mate van deze onzekerheid. De resultaten verkregen 
met het LB en UB scenario verschillen niet en het effect van deze 
onzekerheid is daarom verwaarloosbaar. 
 
Koppeling concentratiedata aan voedselconsumptiedata:  
Voor de koppeling van bereide imitatiekoffie aan poederimitatiekoffie en 
gekookte pasta aan ongekookte pasta is gebruik gemaakt van het 
conversiemodel (van Dooren et al., 1995). Bij iedere nieuwe VCP 
worden nieuwe producten toegevoegd. Het conversiemodel beschrijft 
geen variatie in receptuur. Dit kan zowel tot een geringe onder- als 
overschatting hebben geleid. 
 
Innamemodel: 
Een algemene onzekerheid bij berekeningen met gesommeerde 
hoeveelheden is de aanname van dosis-additie (EFSA, 2019b). Dit 
betekent dat er wordt aangenomen dat de effecten van twee of 
meerdere stoffen bij elkaar opgeteld kunnen worden. In de praktijk 
kunnen stoffen elkaar ook versterken of uitdoven Alle QA’s hebben 
eenzelfde werkingsmechanisme: anticholinergische effecten en remming 
van de elektrische geleidbaarheid van het hart (EFSA, 2019a). Zolang de 
versterkende of uitdovende werking van de stoffen niet in vitro of in vivo 
zijn getest, kunnen dergelijke effecten niet worden uitgesloten. Indien er 
sprake is van synergisme mag de inname van de stoffen niet bij elkaar 
worden opgeteld, maar moeten eigenlijk de effecten bij elkaar worden 
opgeteld. Hier is echter nog geen methodologie voor beschikbaar. 
 
Totaal oordeel innameschatting:  
Gezien de aanname dat alle geconsumeerde brood, knäckebröd, 
crackers, koekjes en biscuits glutenvrij waren, dat alle vleesvervangers 
lupine bevatten, en dat alle koffieconsumptie imitatiekoffie is geweest, 
en het ontbreken van verwerkingsfactoren voor bijvoorbeeld koken van 
pasta en bakken van vleesvervangers is de inname overschat voor de 
gemiddelde Nederlander. Voor mensen die glutenvrij eten, vegetariër 
zijn of altijd imitatiekoffie drinken zal de inname ook overschat zijn 
vanwege de aanname dat al deze producten lupine bevatten. 
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4.4.2 Vergelijking met eerdere berekeningen 
4.4.2.1 Acute inname 

In 2019 heeft EFSA de acute inname van de som van de 6 meest 
frequent voorkomende QA’s in lupine berekend (ESFA, 2019a) en 
hiervan het gemiddelde en de P95 gepubliceerd. De door EFSA 
gehanteerde scenario’s waren: 

• Consumptie van lupinezaden (als snack) zonder 
ontbitteringsstap; 

• Consumptie van lupinezaden (als snack) onder aanname dat er 
ontbittering heeft plaatsgenomen, waarmee de QA’s concentratie 
met 89% afnemen; 

• Consumptie van lupinezadenconserven, waarbij de beperkte 
gegevens van de QA’s concentratie in lupinezadenconserven is 
toegepast; 

• Consumptie van vleesvervangers, onder de aanname dat alle 
vleesvervangers lupine bevatten. De resultaten van de 
vleesvervangers staan in Tabel 20. 

 
EFSA heeft geen berekeningen uitgevoerd voor glutenvrije producten en 
imitatiekoffie. 
 
Tabel 20 De door EFSA in 2019 berekende acute inname van quinolizidine 
alkaloïden (in µg/kg lg per dag) via vleesvervangers door de Nederlandse 
populatie. 
Leeftijdsgroep VCPa Gemiddelde P95d 
  LBb UBc LB UB 
1-2 jaar Jonge kinderen 116 136 - - 
3-9 jaar Jonge kinderen 79 93 - - 
3-9 jaar Basis 2007-2010 42 49 - - 
10-17 jaar Basis 2007-2010 39 46 - - 
18-64 jaar Basis 2007-2010 33 39 73 87 
65-74 jaar Basis 2007-2010 23 28 - - 
65-74 jaar Ouderen 30 35 - - 
>74 jaar Ouderen 33 39 - - 

Bron: EFSA, 2019a 
a VCP staat voor voedselconsumptiepeiling. 
b LB staat voor lower bound scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c UB staat voor upper bound scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens 
d Vanwege het geringe aantal personen dat vleesvervangers consumeerde kon EFSA geen 
P95 vaststellen. 
 
Als we uitgaan van de acute innameschattingen van de huidige 
berekening en de bijdrage van vleesvervangers hieraan vermeld in Tabel 
18, dan bedroeg de gemiddelde inname van QA’s via vleesvervangers 
tussen de 0,5 µg/kg lg per dag voor volwassenen in het LB scenario tot 
1 µg/kg lg per dag voor peuters in het UB scenario (Tabel 21). Dit is 
lager dan de door EFSA berekende acute inname via vleesvervangers 
voor de Nederlandse populatie (Tabel 20). EFSA kon alleen voor de 
volwassenen een P95 inname berekenen. Indien uitgegaan wordt van de 
huidige acute P95 inname van volwassen en de bijdrage van 
vleesvervangers zoals als vermeld in tabel 18, dan bedraagt de acute 
inname van volwassenen 1 µg/kg lg in zowel het LB en UB scenario 
(Tabel 21). 
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Tabel 21 Acute inname van quinolizidine alkaloïden per voedingsmiddel door de 
Nederlandse bevolking. 
 Inname (µg/kg lg per dag) 
Voedingsmiddel 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Gemiddelde inname 
Brood, beschuit en 
crackers 

LBa 
UBb 

 
 

90 
101 

 
 

74 
83 

 
 

43 
48 

 
 

26 
30 

Koek en biscuit 
LB 
UB 

 
15 
18 

 
13 
15 

 
8 
9 

 
4 
5 

Imitatiekoffie 
LB 
UB 

 
0,1 
0,1 

 
0,3 
0,3 

 
5 
5 

 
92 
92 

Pasta 
LB 
UB 

 
11 
10 

 
7 
7 

 
4 
5 

 
4 
4 

Vleesvervanger 
LB 
UB 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0,6 
0,6 

 
0,5 
0,5 

Kruidenmix 
LB 
UB 

 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,1 

 
0 
0 

P95 
Brood, beschuit en 
crackers 

LBa 
UBb 

 
 

291 
307 

 
 

236 
250 

 
 

141 
148 

 
 

67 
75 

Koek en bescuit 
LB 
UB 

 
50 
56 

 
43 
45 

 
26 
29 

 
10 
13 

Imitatiekoffie 
LB 
UB 

 
0,4 
0,4 

 
0,9 
1 

 
16 
17 

 
232 
230 

Pasta 
LB 
UB 

 
34 
32 

 
21 
22 

 
14 
15 

 
10 
10 

Vleesvervanger 
LB 
UB 

 
4 
4 

 
3 
3 

 
2 
2 

 
1 
1 

Kruidenmix 
LB 
UB 

 
0,4 
0,4 

 
0,3 
0,3 

 
0,2 
0,2 

 
0 
0 

P99      
Brood, beschuit en 
crackers 

LBa 
UBb 

 
 

432 
454 

 
 

354 
373 

 
 

215 
225 

 
 

99 
110 

Koek en biscuit 
LB 
UB 

 
74 
82 

 
64 
67 

 
40 
44 

 
14 
19 

Imitatiekoffie 
LB 

 
0,6 

 
1 

 
25 

 
345 
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 Inname (µg/kg lg per dag) 
Voedingsmiddel 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 

UB 0,6 1 25 340 
Pasta 

LB 
UB 

 
51 
47 

 
32 
33 

 
21 
22 

 
14 
14 

Vleesvervanger 
LB 
UB 

 
6 
6 

 
5 
5 

 
3 
3 

 
2 
2 

Quinolizidine alkaloïden inname per voedingsmiddel is berekend met behulp van de 
gegevens uit Tabel 18. 
a LB staat voor lower bound scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
b UB staat voor upper bound scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens. 
 
De inname via vleesvervangers in de huidige berekening is een factor 50 
tot 140 maal lager dan de door EFSA berekende inname in 2019 (EFSA, 
2019a). Dit kan niet verklaard worden door verschillen in: 

• Concentratiedata: EFSA heeft de hele Europese dataset 
meegenomen in plaats van de beperktere dataset (Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk en Italië) in de huidige berekening. Dit 
resulteerde in een gemiddelde som van QA’s van 28-33 mg/kg 
in vleesvervangers, welke iets lager is dan de concentraties in de 
huidige berekening (35-37 mg/kg; Tabel 17). Daarnaast heeft 
EFSA voor hun berekening de inname van de som van de 6 
meest voorkomende QA’s berekend. In onze berekening is de 
som van 21 QA’s genomen. Annex 1 laat het percentage 
meetwaarden lager dan de bepaalbaarheidsgrens voor alle 
gemeten QA’s in een voedingsmiddel zien. Gezien de 
aanwezigheid van andere QA’s met tenminste 1 monster boven 
de bepaalbaarheidsgrens in de dataset dan de 6 door EFSA 
meegenomen QA’s (lupanine, 13α-OH-lupanine, angustifoline, 
multiflorine, 13α-tigloyloxylupanine en α-isolupanine) is het 
relevant om alle QA’s mee te nemen; 

• Voedselconsumptiedata: EFSA heeft voor vleesvervangers met 
oudere consumptiedata gerekend. Aangezien vleesvervangers 
aan populariteit winnen kan dit geen verklaring zijn. 

 
De verschillen kunnen wel verklaard worden door verschillen in de 
gehanteerde berekeningsmethode: EFSA heeft de acute inname voor 
bovengenoemde scenario’s berekend door de dagelijkse consumptie 
(uitgedrukt per kg lg) van personen in de voedselconsumptiedatabase te 
vermenigvuldigen met de hoogste betrouwbare percentiel van de 
concentratiedata. De door RIVM gehanteerde probabilistische berekening 
is een verfijndere methode van berekenen. Bovendien heeft EFSA alleen 
met consumptiedagen van vleesvervangers gerekend. De gemiddelde 
consumptie vleesvervangers voor de Europese populaties bedroeg 5-171 
g/dag. In de huidige berekening zijn alle consumptiedagen 
meegenomen. De gemiddelde gegeten hoeveelheid vleesvervanger op 
een consumptiedag voor de Nederlandse populatie varieerde van 28 g 
voor peuters tot 70 g voor de populatie ouder dan 10 jaar. Het 
percentage van de consumptiedagen waarop vleesvervangers werd 
geconsumeerd varieerde tussen de 1,2-2%, afhankelijk van de 
leeftijdsgroep. De gehanteerde rekenmethode zal het grootste deel van 
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de verschillen tussen de EFSA berekening en de huidige berekening 
verklaren.  
 
BfR heeft in 2017 de inname van QA’s door volwassenen voor diverse 
voedselgroepen, waaronder brood, koek en vleesvervangers, bepaald 
met behulp van puntschattingen (vaste QA’s concentratie in lupine van 
200 mg/kg en vaste portiegroottes; BfR, 2017). De door BfR mediane 
inname bedroeg: 

• Voor vleesvervanger: 229 µg/kg lg per dag; 
• Voor gebak: 43 µg/kg lg per dag; 
• Voor brood: 17 µg/kg lg per dag; 
• Voor biscuit: 3 µg/kg lg per dag. 

 
De gemiddelde acute inname via brood en crackers door Nederlandse 
volwassenen (Tabel 21) was hoger dan de door BfR berekende inname 
via brood. De gemiddelde inname via biscuit en koek was in dezelfde 
ordegrootte als de door BfR berekende inname. Die van vleesvervangers 
was voor alle percentielen lager dan de door BfR berekende inname.  
 
De samenwerkende Scandinavische landen (Nordic cooperation) heeft in 
2008 met een puntschatting (vaste portiegrootte en vaste hoeveelheid 
van QA’s van 200 mg/kg in lupine) de inname van QA’s via brood, pasta 
en lupinezaden (snacks) berekend voor volwassenen en kinderen. Tabel 
22 toont de resultaten van deze Scandinavische berekening. Voor 
kinderen was de inname via brood hoger dan het Nederlands 
gemiddelde (Tabel 22), maar lager dan de Nederlandse P95 en P99 
inname. Voor volwassenen was de door Scandinavië berekende inname 
vergelijkbaar met de Nederlandse P99 inname. De inname van QA’s via 
pasta was in de Scandinavische berekeningen hoger dan de gemiddelde, 
P95 en P99 inname via pasta in Nederland (Tabel 21).  
De verschillen tussen de huidige berekening en die van BfR en de 
samenwerkende Scandinavische landen zijn te verklaren met verschillen 
in consumptiedata, concentratiedata en rekenmethode. Omdat de 
huidige berekeningen zijn uitgevoerd met de werkelijke Nederlandse 
consumptiefrequenties en -hoeveelheden, alsmede met de werkelijke 
concentraties QA’s in de betreffende producten zullen deze een 
realistischer beeld geven dan een puntschatting berekend voor een 
ander Europees land. 
 
Tabel 22 De door de samenwerkende Scandinavische landen berekende inname 
van de som van QA’s in 2008. 
 Inname (µg/kg lg per dag)a 
Voedingsmiddel Kinderenb Volwassenenc 
brood 150 100 
pasta 115 50 
lupinesnack 300 167 
totaal 565 317 

lg staat voor lichaamsgewicht. 
a uitgaande van een vaste portiegrootte en een QA gehalte in lupine van 200 mg/kg. 
b uitgaande van een lichaamsgewicht van 20 kg. 
c uitgaande van een lichaamsgewicht van 60 kg. 
 

4.4.2.2 Chronische inname 
BfR heeft in 2008 de chronische inname van QA’s door volwassenen 
berekend met behulp van puntschattingen onder aanname van een QA’s 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 66 van 160 

concentratie in lupine van 60 mg/kg en een vaste portiegrootte (BFR, 
2017). De door BfR berekende mediane inname bedroeg: 

• Voor vleesvervanger: 5,6 µg/kg lg per dag 
• Voor gebak: 1,1 µg/kg lg per dag 
• Voor brood: 0,4 µg/kg lg per dag 
• Voor biscuit: 0,07 µg/kg lg per dag 

 
Indien met behulp van de gemiddelde chronische inname en de bijdrage 
van de voedingsmiddelen genoemd in Tabel 19 de chronische inname 
per voedingsmiddel voor volwassenen in de Nederlandse bevolking 
wordt berekend, dan bedroeg deze: 

• Voor vleesvervangers: 0,5 µg/kg lg per dag in het LB en UB 
scenario; 

• Voor brood en crackers: 26 µg/kg lg per dag in het LB scenario 
en 30 µg/kg lg per dag in het UB scenario; 

• Voor biscuit en koek: 3,8 µg/kg lg per dag in het LB scenario en 
5,2 µg/kg lg per dag in het UB scenario. 

 
De inname via vleesvervangers is lager dan de door BfR berekende 
inname, terwijl de inname via brood en biscuit en koek hoger is. 
Verschillen in concentratiedata en het gebruik van een andere 
rekenmethode kunnen deze verschillen verklaren. Net als voor de acute 
berekeningen geldt dat door het meenemen van de werkelijke 
Nederlandse consumptiefrequentie en -hoeveelheden en de werkelijke 
concentraties in betreffende producten een realistischer beeld geven dan 
de inname berekend met een puntschatting voor een ander Europees 
land.  
 

4.4.3 Overige relevante aspecten 
De inname van QA’s is berekend onder de aanname van equipotentie 
van alle stoffen. Dit vanwege ontbrekende toxiciteitsgegevens om de 
relatieve potentie van de stoffen ten opzichte van een referentiestof te 
kunnen bepalen. Verschillen in relatieve potentie zijn echter wel 
mogelijk. EFSA heeft dan ook in de aanbevelingen van hun opinie uit 
2019 opgenomen dat er meer studies nodig zijn naar de dosis-response 
relatie, waaronder studies naar de relatieve potentie ten opzichte van de 
referentiestof sparteïne, en de gecombineerde werking van de stoffen 
(EFSA, 2019a). Het ontbreken van relatieve potenties kan leiden tot 
zowel een onderschatting van de gesommeerde inname (indien de 
andere QA’s grotendeels toxischer zijn dan sparteïne) of een 
overschatting (indien de andere QA’s grotendeels minder toxisch zijn 
dan sparteïne). 
 

4.4.4 Opties voor verfijnen berekeningen 
De berekeningen beschreven in dit rapport kunnen worden gezien als 
een eerste tier, waarbij de onzekerheden in kaart gebracht zijn om te 
kijken waar verfijning mogelijk is. Verfijnen is alleen zinvol als de 
innameschattingen leiden tot een overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde of een te kleine MOE en de 
innameschatting conservatief is en daardoor tot een overschatting heeft 
geleid. In die gevallen is een verfijning nodig om vast te kunnen stellen 
of de inname inderdaad te hoog is. Hierbij is de voorwaarde dat er 
betere gegevens beschikbaar zijn om een dergelijke verfijning te kunnen 
uitvoeren. 
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Zoals vermeld in paragraaf 4.4.1 is de innameberekening overschat. De 
innameberekening zou verfijnd kunnen worden door de volgende opties: 

• Betere consumptiegegevens ten aanzien van lupine snacks, 
lupinebevattende producten in glutenbevattende en glutenvrije 
producten, imitatiekoffie en vleesvervangers. Met de nieuwe 
voedselconsumptie app waarbij streepjescodes van 
geconsumeerde producten wordt gescand, in combinatie met de 
gegevens in de LEDA komt hier meer informatie over 
beschikbaar; 

• Meer concentratiedata van glutenbevattende producten, of meer 
informatie over het gebruik en gehalte lupine(meel) in deze 
producten. Informatie over het gebruik en gehalte van 
lupine(meel) in producten zou via de industrie verkregen kunnen 
worden. 

 
Indien in de toekomst gegevens ten aanzien van verwerkingsfactoren en 
relatieve potentie beschikbaar zullen komen, kunnen deze ook in de 
berekeningen meegenomen worden om deze nog verder te verfijnen. 
 

4.5 Conclusies  
In dit hoofdstuk is de inname van de som van 21 QA’s berekend. De 
geschatte acute inname bedroeg: 

• voor de gemiddelde inname: 62-131 µg/kg lg per dag; 
• voor de P50: 41-110 µg/kg lg/dag; 
• voor de P95: 201-399 µg/kg lg per dag; 
• voor de P99: 307-589 µg/kg lg per dag. 

 
De geschatte chronische inname van de som van QA’s bedroeg: 

• voor de gemiddelde inname: 62 -132 µg/kg lg per dag; 
• voor de P50: 56-127 µg/kg lg/dag; 
• voor de P95: 121-276 µg/kg lg per dag; 
• voor de P99: 174-378 µg/kg lg per dag. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1 t/m 2 jaar hadden de hoogste inname, 
gevolgd door de volwassenen. Brood, beschuit en crackers droegen het 
meeste bij aan de inname van QA’s door de bevolking jonger dan 19 
jaar, imitatiekoffie aan de inname door de volwassen bevolking. De 
stoffen lupanine, 13-hydroxy lupanine en 13-alfa tigloyloxylupanine 
droegen het meeste bij aan inname van QA’s. 
 
De innameberekening kan verfijnd worden met: 

• Betere consumptiegegevens van lupinebevattende producten; 
• Meer concentratie data van glutenbevattende producten, of 

betere gegevens over het gehalte van lupine(meel) in 
glutenbevattende producten. 
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5 Tropaanalkaloïden 

5.1 Inleiding 
Tropaanalkaloïden komen voor in diverse plantenfamilies, waaronder de 
Solanaceae. Er zijn meer dan 200 tropaanalkaloïden. Tropine vormt de 
basis van deze stoffen, dat via een esterbinding met allerlei zuren is 
verbonden. Figuur 4 toont de tropine groep, alsmede een aantal andere 
bekende verbindingen, zoals  (–)-hyoscyamine en (–)-scopolamine. Het 
racemisch mengsel van (–)-hyoscyamine en (+)-hyoscyamine is beter 
bekend onder de naam atropine. Scopolamine en atropine hebben een 
toepassing als geneesmiddel (EFSA, 2018). 
 

Figuur 4 Structuurformule van de meest bekende tropaanalkaloïden (bron: 
EFSA, 2018). 
 
Er kunnen verschillende groepen tropaanalkaloïden onderscheiden 
worden (EFSA, 2013, 2018): 

• Datura-typen. Deze worden zogenoemd omdat ze voorkomen in 
Datura subspecies. Delen van deze planten en hun zaden komen 
vaak voor als verontreiniging in onder andere lijnzaad, soja, 
gierst, boekweit en zonnebloempitten. Onder de Datura-typen 
vallen de stoffen atropine, scopolamine, alfa-hydroxymethyl 
atropine, anisodamine (6-hydroxyhyoscyamine), anisodine, 
apoatropine, apohyoscine (aposcopolamine), homatropine, 
littorine, noratropine, norscopolamine en 3-alfa-
phenylacetoxytropane (EFSA, 2018). 

• Convolvulaceae typen. Deze komen voor in planten die vallen 
onder de Convolvulaceae familie, waartoe zoete aardappel en 
waterspinazie behoren. Onder deze groep vallen de stoffen 
cocaïne, benzoylecgonine, convolamine, convolidine, convolvine 
en fillalbine (EFSA, 2018). 
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• Calystegines. Van deze stoffen vormt de nortropanegroep (Figuur 
4) de basis. Calystegines (waaronder A3, A4, B1, B2, B3 en B4) 
komen voor in de planten van de Solanaceae familie, zoals 
aardappel, paprika en aubergine (EFSA, 2018). 

• Tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht. Hieronder 
vallen de stoffen nortropinone, tropinone,  6-hydroxytropinone, 
scopoline, scopine en pseudtropine. 

 
EFSA heeft in 2013 een gezondheidskundige grenswaarde (Acute 
Reference Dose (ARfD)) van 16 ng/kg lichaamsgewicht afgeleid voor de 
acute effecten van (-)-hyoscyamine en (-)-scopolamine op het hartritme 
(verlaging), onder de aanname van equipotentie van beide stoffen 
(EFSA, 2013). Deze gezondheidskundige grenswaarde is volgens EFSA 
ook van toepassing op de volledige groep van Datura-typen 
tropaanalkaloïden (EFSA, 2018). Voor de overige groepen heeft EFSA 
geen gezondheidskundige grenswaarde of andere referentiewaarde 
kunnen afleiden (EFSA, 2013; EFSA, 2019a). The FAO/WHO Expert 
Meeting on Tropane alkaloids heeft in 2020 een LOAEL geïdentificeerd 
van 1540 ng/kg lg (-)-hyoscyamine en (-)-scopolamine op basis van 
acute effecten op speekselvorming in mensen, tevens uitgaande van 
equipotentie (FAO/WHO, 2020). De FAO en WHO raadden een margin of 
exposure approach (MOE) aan, waarbij de MOE minimaal 30 moet zijn 
voor een laag risico. De FAO en WHO hebben niet naar andere 
tropaanalkaloïden gekeken. Volgens EFSA zijn er geen chronische 
effecten van tropaanalkaloïden bekend en beschermt de 
gezondheidskundige grenswaarde voor de acute effecten ook tegen 
eventuele chronische effecten (EFSA, 2013).  
 

5.2 Methodiek 
5.2.1 Voedselconsumptiegegevens 

Voor de innameberekening is gebruik gemaakt van de Nederlandse 
Voedselconsumptiepeiling (VCP), waarin gedurende de periode 2012 -
2016 de gegevens zijn verzameld van 4313 personen in de leeftijd 1 tot 
en met 79 jaar. De deelnemers aan de VCP vormden een 
representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Gegevens zijn 
verzameld gedurende twee niet-aaneengesloten dagen met behulp van 
een 24-uurs navraagmethode. Deze werd uitgevoerd door getrainde 
diëtisten. Voor deelnemers in de leeftijdsgroep 1 tot en met 8 jaar en 71 
tot en met 79 jaar werd daarnaast ook nog gebruik gemaakt van een 
voedingsdagboek. Details van de VCP zijn beschreven door van Rossum 
et al. (2016, 2018). De geconsumeerde producten van de VCP waren 
gecodeerd volgens de code van de Nederlandse Voedingsstoffenbestand 
(NEVO). 
 

5.2.2 Concentratiedata 
Tabel 23 geeft aan voor welke typen tropaanalkaloïden concentratiedata 
beschikbaar waren in de Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten 
(KAP)10 database, afkomstig van monitoringsprogramma’s van de 
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en van onderzoek 
van Wageningen Food Safety Research (WFSR ) (Mulder et al., 2016). 
De monsters zijn tussen 2015 en 2018 bemonsterd en geanalyseerd. 

 
10 KAP - Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten. De database bevat concentratiedata verkregen via 
nationale monitoringsprogramma’s en overige metingen in voedsel 
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Tabel 23 Typen tropaanalkaloïden (TA) waarvoor concentratiedata beschikbaar 
waren. 
Type tropaan-
alkaloïden 

Stoffen 

Datura 
 

Atropine 
Scopolamine 
Acetylscopolamine 
alfa-
hydroxymethylatropine 
 

Anisodine 
Apoatropine 
Aposcopolamine 
Homatropine 
 

Anisodamine 
Littorine 
Noratropine 
Norscopolamine 
Phenylacetoxytropane 

Convolvulaceae Convolamine 
Convolidine 
 

Convolvine 
Fillalbine 

 

TA met een laag 
molecuulgewicht 

6-Hydroxytropinone 
Nortropinone 
 

Tropinone 
Pseudotropine 

 

Calystegines Calystegine A3 
Calystegine A5 

Calystegine B1 
Calystegine B2 

Calystegine B3 
Calystegine B4 

 
Tabel 24 geeft aan voor welke voedingsmiddelen concentratiegegevens 
beschikbaar waren. Tabel 25 geeft een uitgebreider overzicht van de 
karakteristieken van de gebruikte som van tropaanalkaloïden.  
Annexen 2-5 geeft dit overzicht per stof. 
 
Tabel 24 Voedingsmiddelen waarvoor concentratiegegevens voor 
tropaanalkaloïden beschikbaar waren, inclusief aantal metingen en of de 
gegevens gebruikt zijn in de innameberekening. 
Voedingsmiddelen Aantal Gebruikt in berekening? 
Aardappelen (inclusief 
nieuwe) 
Aardappelen gekookt 
Aardappelpuree poeder 
Aubergine 
Babyvoeding op basis van 
granen 
Beschuit  
Biscuit 
Boekweit 
Boekweitgrutten 
Boekweitmeel 
Brood 
Cracker, beschuit en 
koekjes voor kinderen 
Gemengde groente 
Gierst 
Gierstbloem/meel 
Gierstgrutten 
Koek 
Maisbloem/meel 
Meergranenmeel 
Muesli 
Ontbijtgranen 
Paprika 
Pannenkoek 

134 
 
2 
1 
15 
16 
 
2 
12 
3 
4 
8 
10 
15 
 
8 
6 
1 
3 
6 
8 
1 
12 
8 
6 
1 

Ja 
 
Nee, conversie naar aardappelen 
Nee, via conversie naar 
aardappelen 
Ja 
Ja 
Samen met brood 
Samen met koek 
Nee, boekweitmeel 
Nee, boekweitmeel 
Ja 
Samen met beschuit 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Nee, gierst 
Nee, gierst 
Samen met biscuit 
Ja 
Nee, te weinig meetwaarden 
Ja 
Ja 
Ja 
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Voedingsmiddelen Aantal Gebruikt in berekening? 
Pasta 
Quinoa 
Rogge 
Sorghummeel 
Tarwe tortilla 
Tarwe vlokken 
Thee 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
15 

Nee, via conversie naar 
boekweit 
Nee, te weinig meetwaarden 
Nee, te weinig meetwaarden 
Ja 
Nee, te weinig meetwaarden 
Nee, te weinig meetwaarden 
Nee, te weinig meetwaarden 
Ja 

 
Tabel 25 Karakteristieken van de gebruikte som van stoffen voor de 
verschillende typen tropaanalkaloïden: het percentage monsters waarvan de 
som van de tropaanalkaloïden onder de bepaalbaarheidsgrens (LOQ) was, de 
range van de som van tropaanalkaloïden en de gemiddelde som van 
tropaanalkaloïden in het lower bound (LB) en upper bound (UB) scenarioa. 
 % < LOQ Range  Mean (µg/kg) 
  LB LB UB 
Datura     
Babyvoeding graanbasis 97 0-0,8 0,02 4 
Biscuit en koek 94 0-0,5 0,03 7 
Boekweitmeel 100 0 0 7 
Brood en beschuit 100 0 0 7 
Kinderkoekjes 100 0 0 7 
Gemengde groente 100 0 0 7 
Gierst 100 0 0 7 
Maismeel/bloem 100 0 0 7 
Muesli 100 0 0 7 
Ontbijtgranen 100 0 0 7 
Paprika 100 0 0 7 
(Kruiden)thee 53 0-36 4 11 
Convolvulacea     
Babyvoeding graanbasis 100 0 0 2,5 
Biscuit en koek 100 0 0 2,5 
Boekweitmeel 100 0 0 2,5 
Brood en beschuit 100 0 0 2,5 
Kinderkoekjes 100 0 0 2,5 
Gemengde groente 12,5 0-44 13 15 
Gierst 100 0 0 2,5 
Maismeel/bloem 100 0 0 2,5 
Muesli 100 0 0 2,5 
Ontbijtgranen 100 0 0 2,5 
Paprika 0 0,9-21 12 18 
(Kruiden)thee 93 0-11 0,9 3 
Laag molecule gewicht     
Babyvoeding graanbasis 100 0 0 12,5 
Biscuit en koek 100 0 0 12,5 
Boekweitmeel 100 0 0 12,5 
Brood en beschuit 90 0-3 0,4 13 
Kinderkoekjes 100 0 0 12,5 
Gemengde groente 0 14-171 83 91 
Gierst 100 0 0 12,5 
Maismeel/bloem 100 0 0 12,5 
Muesli 92 0-4,3 0,4 13 
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 % < LOQ Range  Mean (µg/kg) 
  LB LB UB 
Ontbijtgranen 100 0 0 12,5 
Paprika 0 3-50 14 24 
(Kruiden)thee 89 0-8 0,7 13 
Calystegines   mg/kg 
Aardappel 0 28-507 194 198 
Aubergine 13 0-61 12 18 
Bataat 0 52-119 85 88 
Paprika 100 0 0 7,5 
a Het aantal metingen staat vermeld in Tabel 24. 
 
De Europese Commissie heeft in 2015 aanbevelingen gedaan voor de 
bepaalbaarheidsgrens (LOQ) van atropine en scopolamine (EU, 2015): 

• Voor landbouwproducten, ingrediënten van voedingsmiddelen, 
voedingssupplementen en kruidenthee zijn de LOQs bij voorkeur 
lager dan 5 μg/kg en niet hoger dan 10 μg/kg; 

• Voor bewerkte levensmiddelen (bv. ontbijtgranen) is de LOQ bij 
voorkeur niet hoger dan 2 µg/kg; 

• Voor voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en 
peuters is de LOQ bij voorkeur lager dan 1 μg/kg. 

 
Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2016 een maximumgehalte 
van 1 µg/kg ingesteld voor zowel atropine en scopolamine in bewerkte 
voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en peuters die 
gierst, sorghum, boekweit of daarvan afgeleide producten bevatten (VO 
2016/239) (EU, 2016). 
 
De analyses in de dataset voldeden aan het advies van de Europese 
Commissie ten aanzien van de LOQs. Eén monster babyvoeding op basis 
van granen had een scopolamineconcentratie hoger dan 1 µg/kg. Dit 
betrof een monster uit 2015. Omdat de limiet voor atropine en 
scopolamine in bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor 
zuigelingen en peuters in 2016 in werking is gegaan, is dit monster niet 
meegenomen in de innameberekening. 
 
Omdat de dataset ook monsters bevatte met een waarde onder de LOQ, 
is een lower bound (LB) en upper bound (UB) scenario uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 1). 
 

5.2.3 Verwerkingsfactoren 
Voor tropaanalkaloïden is vooral gebruik gemaakt van concentratiedata 
in bewerkt voedsel. Hiervoor zijn geen verwerkingsfactoren nodig. Voor 
tropaanalkaloïden in ruwe producten en ingrediënten waren geen 
verwerkingsfactoren beschikbaar (EFSA, 2013, 2018; FAO en WHO, 
2020).  
 

5.2.4 Koppeling voedselconsumptiegegevens aan concentratiedata 
Voedingsmiddelen geconsumeerd in de VCP zijn zoveel mogelijk 
gematcht met voedingsmiddelen waarin de tropaanalkaloïden zijn 
gemeten (Tabel 24). Dit was mogelijk voor: 

• Babyvoeding op basis van granen; 
• Cracker, beschuit en koekjes voor kinderen (kinderkoekjes); 
• Gemengde groenten met paprika; 
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• Muesli; 
• Ontbijtgranen anders dan muesli; 
• Thee. Hieronder valt zowel kruidenthee als gewone thee, omdat 

de VCP geen onderscheid maakt tussen diverse soorten thee.  
 
Voor een aantal voedingsmiddelen was het aantal meetwaarden 
beperkt. Daarom zijn een aantal voedingsmiddelen samengevoegd. Dit 
is gedaan voor: 

• Brood en beschuit; 
• Biscuit en koek. 

 
Bovendien zijn concentraties in brood en beschuit geëxtrapoleerd naar 
crackers. Voor crackers waren geen concentratiedata beschikbaar.  
 
Omdat voor een aantal geconsumeerde producten minder metingen 
beschikbaar waren dan voor hun ruwe ingrediënten (Tabel 24), is er 
gekozen om de consumptie van deze producten via een conversietabel 
op te knippen naar de consumptie van de ingrediënten. Het 
conversiemodel beschrijft producten zoals geconsumeerd (bijvoorbeeld 
aardappelpuree) in gewichtsprocenten van ruwe ingrediënten 
(bijvoorbeeld aardappelen). Het conversiemodel is ontwikkeld in 1995 
(van Dooren et al.) en sindsdien zijn na iedere voedselconsumptiepeiling 
nieuwe producten toegevoegd. Het conversiemodel is gebruikt om de 
consumptie van de volgende producten om te zetten: 

• Aardappelproducten (aardappel); 
• Producten met aubergine als ingrediënt; 
• Producten met paprika; 
• Pannenkoekenmeel met boekweitmeel; 
• Zoutjes op basis van maismeel; 
• Producten anders dan brood, beschuit, crackers, koek en biscuit 

op basis van rogge zoals meel en pap; 
• Producten op basis van gierst. 

 
Tot slot zijn een aantal voedingsmiddelen met maar één meting niet 
meegenomen in de berekening. Dit betrof pasta, quinoa, sorghummeel, 
tarwe tortilla en tarwevlokken.  
 

5.2.5 Type berekeningen 
Voor de hele groep Datura-type tropaanalkaloïden is een acute 
berekening uitgevoerd voor de som van deze stoffen, omdat zij een 
gemeenschappelijke gezondheidskundige grenswaarde hebben voor hun 
acute effect (EFSA, 2018). Daarbij is uitgegaan van equipotentie van de 
stoffen. Chronische berekeningen zijn vanwege het ontbreken van 
chronische toxiciteit niet nodig (EFSA, 2018) en worden daarom niet in 
dit rapport beschreven. 
 
Voor de andere drie groepen tropaanalkaloïden (Tabel 23), zijn ook 
acute berekeningen uitgevoerd voor de som van de stoffen uitgaande 
van equipotentie. Daarnaast is voor deze drie groepen wel een 
chronische innameberekening uitgevoerd, aangezien de chronische 
toxiciteit van deze stoffen niet kan worden uitgesloten. 
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5.2.6 Leeftijdsgroepen 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor peuters (1 en 2 jaar), kinderen in 
de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar, pubers (10 tot en met 18 jaar) en 
volwassenen (19 tot en met 79 jaar). 
 

5.2.7 Berekening van de inname 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Monte Carlo Risk 
Assessment (MCRA) rekenprogramma, versie 8.311.  
 
Voor de acute innameberekening is gebruik gemaakt van een 
probabilistisch model. Hiertoe werd random onder teruglegging een 
voedselconsumptiedag van een individu uit de voedselconsumptiedata 
getrokken. De geconsumeerde producten op die dag werden dan 
vervolgens gekoppeld aan de gesommeerde concentraties 
tropaanalkaloïden uit de bovengenoemde stofgroepen in de betreffende 
producten. Die gesommeerde concentraties tropaanalkaloïden in de 
producten werden ook random onder teruglegging getrokken uit de 
concentratiedata. Per individu en per consumptiedag werd de inname uit 
alle producten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het lichaamsgewicht. 
Dit gaf dan de inname per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit werd 
100 000 keer uitgevoerd. Dit resulteerde in een verdeling van de 100 
000 individuele innameschattingen waarbij MCRA de innamestatistieken 
berekende voor de geselecteerde leeftijdsgroepen.   
 
Voor de chronische innameberekening is gebruik gemaakt van het 
‘observed individual means’ (OIM) model. Dit model berekent voor ieder 
persoon in de voedselconsumptiedatabase de blootstelling aan de 
tropaanalkaloïden uit de bovengenoemde stofgroepen. Hiertoe werd per 
individu en per dag de consumptie van een product vermenigvuldigd 
met de gemiddelde gesommeerde concentratie tropaanalkaloïden in dat 
product. Dit werd gedaan voor alle geconsumeerde producten. 
Vervolgens werd (per individu en per dag) de blootstelling aan de 
tropaanalkaloïden via alle geconsumeerde producten bij elkaar opgeteld 
en gedeeld door het lichaamsgewicht van het betreffende individu. Dit 
gaf dan de inname per kilogram lichaamsgewicht per dag. Vervolgens 
werd per individu de inname over de twee consumptiedagen gemiddeld. 
Dit resulteerde in een verdeling van de individuele gemiddelde innames, 
waaruit MCRA de innamestatistieken berekende voor de hele populatie.  
 
In de berekeningen zijn de voedselconsumptiegegevens gewogen voor 
kleine afwijkingen in socio-demografische kenmerken van de 
onderzoekspopulatie ten opzichte van de landelijke bevolking om tot een 
representatieve weergave van de Nederlandse bevolking binnen een 
leeftijdsgroep te komen. Weegfactoren zijn ook toegepast voor 
weekdagen en seizoen, om ook daar tot een representatieve 
afspiegeling van alle weekdagen en seizoenen te komen. 
 
Onzekerheden in de berekening die ontstaan door de beperkte 
steekproefgrootte van de consumptie- en concentratie-data werden 
gekwantificeerd met behulp van de zogenaamde bootstrapping methode 
(Efron, 1979; Efron & Tibshirani, 1993). Hiertoe werd data getrokken uit 
zowel de concentratiedata als uit de voedselconsumptiedata. Dit 

 
11 mcra.rivm.nl 
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resulteert in een alternatieve consumptie- en concentratiedatabases die 
dan weer gebruikt worden om weer een nieuwe innameverdeling te 
genereren. Hiermee wordt gesimuleerd welke inname er zou worden 
verkregen als een andere steekproef uit de bevolking en het voedsel zou 
worden genomen. Voor deze onzekerheidsanalyse zijn 100 cycli 
gebruikt. Dit resulteerde in 100 acute en 100 chronische 
innameverdelingen en daarmee ook in 100 innamestatistieken 
(bijvoorbeeld 100 waarden voor P95 en 100 waarden voor de P99). De 
mediane waarde van deze 100 innamestatistieken is berekend door 
MCRA en deze geeft de beste schatting. Tevens berekende MCRA het 
95% betrouwbaarheidsinterval. In dit rapport worden de gemiddelde 
inname, de P95 en P99 gerapporteerd, alsmede de bijdrage van de 
voedingsmiddelen en stoffen aan de inname. 
 

5.3 Resultaten 
5.3.1 Acute inname 

Som van atropine en scopolamine: 
Tabel 26 toont de geschatte acute inname van de som van atropine en 
scopolamine, de bijdrage van de stoffen aan de totale inname en de 
bijdrage van voedingsmiddelen aan de totale inname. De acute inname 
van de som van atropine en scopolamine was afhankelijk van de 
leeftijdsgroep, innamepercentiel en LB/UB scenario. Deze varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 0,1 en 8 ng/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0 en 8 ng/kg lg; 
• Voor de P95 tussen de 0,6 en 16 ng/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 2 en 25 ng/kg lg. 

Kinderen in de leeftijd 1-2 jaar hadden de hoogste inname. Thee, biscuit 
en koek, en babyvoeding op basis van granen droegen het meest bij aan 
de inname van deze leeftijdsgroep in het LB scenario. Voor de andere 
leeftijdsgroepen was dat thee en biscuit en koek. In het UB scenario 
droeg brood en beschuit het meeste bij aan de inname door alle 
leeftijdsgroepen. 
 
De stof atropine droeg het meeste bij aan de inname in het LB scenario 
(Tabel 26). In het UB scenario was de bijdrage van atropine en 
scopolamine gelijk. 
 
Datura-type tropaanalkaloïden: 
De acute inname van de som van de Datura-type tropaanalkaloïden was 
afhankelijk van de leeftijdsgroep, innamepercentiel en LB/UB scenario 
(Tabel 27). Deze varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 0,2 en 54 ng/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0 en 50 ng/kg lg; 
• Voor de P95 tussen de 0,8 en 101 ng/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 2,3 en 161 ng/kg lg. 

 
Ook voor de Datura-type tropaanalkaloïden hadden kinderen in de 
leeftijd van 1-2 jaar de hoogste inname. Thee, biscuit en koek droegen 
in het LB scenario het meeste bij aan de inname van alle 
leeftijdsgroepen. Voor kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar droeg 
babyvoeding op basis van granen ook nog bij. Voor het UB scenario 
droeg brood en beschuit het meeste bij, gevolgd door biscuit en koek.  
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De stoffen atropine en scopolamine droegen het meeste bij aan de 
inname in het LB scenario, gevolgd door anisodamine en 
norscopolamine. In het UB scenario had apo-atropine de hoogste 
bijdrage aan de inname. De bijdrage van de andere 12 stoffen was 
ongeveer gelijk verdeeld. De hogere bijdrage van apo-atropine in het UB 
scenario kwam door een hogere LOQ voor deze stof (1 µg/kg) dan voor 
de andere stoffen (0,5 µg/kg). 
 
Convolvulaceae-type tropaanalkaloïden: 
Ook voor de acute inname van de som van de Convolvulaceae-typen 
tropaanalkaloïden was afhankelijk van de leeftijdsgroep, 
innamepercentiel en LB/UB scenario (Tabel 28). Deze varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 1,0 en 22 ng/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0 en de 19 ng/kg lg; 
• Voor de P95 tussen de 5,9 en 45 ng/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 18,1 en 73 ng/kg lg. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar hadden wederom de hoogste 
inname. Paprika droeg het meeste bij aan de inname in het LB scenario, 
brood en beschuit in het UB scenario. De stoffen fillalbine en convolidine 
droegen het meeste bij in het LB scenario. Voor het UB scenario was dit 
de stof convolvine. 
 
Tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht: 
Net als voor de andere tropaanalkaloïden was de acute inname van de 
som van de tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht afhankelijk 
van de leeftijdsgroep, innamepercentiel en LB/UB scenario (Tabel 29). 
Deze varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 2 en 104 ng/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0 en 94 ng/kg lg; 
• Voor de P95 tussen de 5 en 201 ng/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 26 en 317 ng/kg lg. 

Ook voor deze groep tropaanalkaloïden hadden kinderen in de leeftijd 
van 1-2 jaar de hoogste inname. Paprika droeg het meeste bij aan de 
inname in het LB scenario, gevolgd door brood en beschuit. Voor het UB 
scenario droegen brood en beschuit het meeste bij. De stof 
pseudotropine droeg volledig bij aan de inname in het LB scenario. In 
het UB scenario droeg de stof 6-hydroxytropinine het meeste bij. De 
bijdrage van de andere stoffen was ongeveer gelijk verdeeld. De hogere 
bijdrage van 6-hydroxytropinine in het UB scenario kan verklaard 
worden door de hogere LOQ van deze stof (5 µg/kg) ten opzichte van 
die van de andere stoffen (2,5 µg/kg). 
 
Calystegines: 
Tot slot is ook de acute inname van de som van calystegines afhankelijk 
van de leeftijdsgroep en het inname percentiel (Tabel 30). Het type 
scenario (LB of UB) had weinig effect op de acute inname, daarom is 
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen deze scenario’s in Tabel 30. 
De inname varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 0,3 en 0,8 mg/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0,1 en 0,4 mg/kg lg; 
• Voor de P95 tussen de 1,1 en 3,1 mg/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 2,0 en 5,5 mg/kg lg.  

 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 78 van 160 

Kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar hadden de hoogste inname. De 
consumptie van aardappelen droeg volledig bij aan de inname. De 
stoffen calystegine A3 en B2 droegen aan de inname. 
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Tabel 26 Acute inname van de som van de tropaanalkaloïden atropine en scopolamine voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 
1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en de bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 

 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (ng/kg lg per dag)a      

Gemiddelde 0,2 
[0,06-0,3]d 

0,1 
[0,03-0,2] 

0,1 
[0,04-0,3] 

0,2 
[0,06-4] 

 8 
[8-9] 

6 
[6-6] 

4 
[4-4] 

2 
[2-3] 

P50 
 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

 8 
[7-8] 

6 
[6-6] 

3 
[3-3] 

2 
[2-2] 

P95 0,8 
[0,3-2] 

0,6 
[0,2-1] 

0,6 
[0,3-1] 

0,8 
[0,4-2] 

 16 
[15-18] 

12 
[11-13] 

8 
[7-8] 

5 
[5-6] 

P99 3 
[1-5] 

2 
[0,7-4] 

2 
[0,7-4] 

3 
[0,8-5] 

 25 
[22-31] 

16 
[14-17] 

10 
[9-12] 

8 
[6-9] 

Bijdrage van stoffen (%)      
Atropine 61 69 66 64  50 50 50 51 

Scopolamine 40 31 34 36  50 50 50 49 
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

(Kruiden)thee 74 82 91 96  2 2 4 8 
Biscuit en koek 15 18 9 4  9 12 12 10 

Babyvoeding 
granen 

12 1 - -  9 1 - - 

Brood en beschuit - - - -  72 78 76 73 
Ontbijtgranen - - - -  2 2 2 1 
Kinderkoekjes - - - -  2 1 - - 

Paprika - - - -  2 2 2 4 
Maismeel - - - -  1 1 3 1 

Muesli - - - -  - 1 2 3 
Boekweitmeel - - - -  - 1 1 - 
Door afronding van percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% uitkomen. 
a Uitgedrukt in atropine-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen (EFSA, 2018). 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (0,5 µg/kg). 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata. 
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Tabel 27. Acute inname van de som van de Datura-type tropaanalkaloïden voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 1 tot en 
met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en de bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 

 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (ng/kg lg per dag)a      

Gemiddelde 0,2 
[0,1-0,3]d 

0,1 
[0,03-0,2] 

0,1 
[0,04-0,3] 

0,2 
[0,06-0,4] 

 54 
[52-56] 

42 
[41-43] 

25 
[24-26] 

16 
[15-16] 

P50 0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

 50 
[49-52] 

38 
[37-40] 

23 
[22-23] 

14 
[13-14] 

P95 0,8 
[0,3-1,5] 

0,6 
[0,2-1,3] 

0,6 
[0,3-1,5] 

0,8 
[0,4-2,1] 

 101 
[95-112] 

81 
[78-86] 

50 
[49-54] 

33 
[32-35] 

P99 3,0 
[1,1-5,5] 

2,3 
[0,7-4,6] 

2,3 
[0,7-4,4] 

3,2 
[0,8-5,7] 

 161 
[133-176] 

107 
[99-116] 

69 
[65-79] 

47 
[43-51] 

          
Bijdrage van stoffen (%)      

Atropine 60 68 65 63  8 7 7 8 
Scopolamine 39 31 34 36  8 7 7 8 
Anisodamine 1 1 1 1  7 7 7 7 

Norscopolamine 1 1 1 1  7 7 7 7 
Apo-atropine - - - -  14 14 14 14 

Anisodine - - - -  7 7 7 7 
Fenylacetoxytropane - - - -  7 7 7 7 

Homatropine - - - -  7 7 7 7 
Noratropine - - - -  7 7 7 7 

Alfa-
hydroxymethylatropine 

- - - -  7 7 7 7 

Littorine - - - -  7 7 7 7 
Aposcopolamine - - - -  7 7 7 7 

Acetylscopolamine - - - -  7 7 7 7 
          

Bijdrage voedingsmiddelen (%) 
(Kruiden)thee 74 82 91 96  1 1 1 3 

Biscuit en koek 14 17 9 4  10 12 12 11 
Babyvoeding 12 1 - -  6 - - - 

Brood en beschuit - - - -  76 80 78 77 
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 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 

Paprika - - - -  2 2 3 4 
Muesli - - - -  1 1 2 3 

Maismeel - - - -  1 1 3 1 
Ontbijtgranen - - - -  1 1 1 1 
Boekweitmeel - - - -  - 1 1 - 
Kinderkoekjes - - - -  2 1 - - 
Door afronding percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% uitkomen. 
a Uitgedrukt in atropine-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen (EFSA, 2018). 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (0,5 µ/kg, met uitzondering van apo-atropine waar de waarde van de bepaalbaarheidsgrens 1 µg/kg bedroeg). 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 
Tabel 28 Acute inname van de som van de Convolvulaceae-type tropaanalkaloïden voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 1 
tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en de bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 

 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (ng/kg lg per dag)a      

Gemiddelde 1,7 
[0,1-2,9]d 

1,6 
[0,5-2,6] 

1,0 
[0,4-1,7] 

1,2 
[0,4-1,8] 

 22 
[20-23] 

17 
[16-18] 

10 
[9-11] 

7 
[6-7] 

P50 0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

 19 
[19-20] 

14 
[14-15] 

9 
[8-9] 

5 
[5-6] 

P95 11,8 
[1,3-20,0] 

8,8 
[1,1-13,9] 

5,9 
[1,1-10,5] 

7,0 
[1,3-10,7] 

 45 
[38-51] 

33 
[31-37] 

22 
[19-24] 

15 
[13-18] 

P99 33,3 
[15,3-51,4] 

35,7 
[11,8-55,6] 

21,6 
[8,7-32,4] 

18,1 
[9,6-23,6] 

 73 
[59-90] 

55 
[42-76] 

35 
[26-43] 

26 
[19-32] 

          
Bijdrage van stoffen (%)      

Fillalbine 47 46 46 46  22 22 23 24 
Convolidine 41 43 42 41  22 22 22 24 
Convolvine 9 10 10 11  38 37 37 35 

Convolamine 3 3 3 3  19 18 18 17 
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 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Paprika 99 99 98 98  8 10 11 19 
(Kruiden)thee 1 1 2 2  - - 1 - 

Brood en beschuit - - - -  68 72 71 66 
Koek en biscuit - - - -  9 11 11 9 

Babyvoeding granen - - - -  10 1 - - 
Muesli - - - -  1 1 - - 

Maismeel - - - -  1 1 2 2 
Ontbijtgranen - - - -  2 2 2 1 
Kinderkoekjes - - - -  2 1 - - 
Boekweitmeel - - - -  1 1 - - 

Door afronding percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% uitkomen. 
a Uitgedrukt in convolamine-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen (EFSA, 2018). 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (0,5 µg/kg, met uitzondering van convolvine waar de bepaalbaarheidsgrens 1 µg/kg bedroeg). 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 
Tabel 29 Acute inname van de som van tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht voor de Nederlandse populatie in de leeftijd 
van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en de bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 

 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (ng/kg lg per dag)a      

Gemiddelde 4 
[1-8]d 

3 
[1-7] 

2 
[1-4] 

2 
[1-4] 

 104 
[99-109] 

78 
[76-81] 

46 
[45-59] 

29 
[27-30] 

P50 0 
[0-0] 

0 
[0-0,1] 

0 
[0-0,1] 

0 
[0-0,2] 

 94 
[91-99] 

71 
[69-73] 

41 
[39-43] 

26 
[24-27] 

P95 24 
[6-38] 

19 
[5-31] 

12 
[3-20] 

5 
[2-10] 

 201 
[189-228] 

153 
[143-160] 

95 
[89-102] 

63 
[59-67] 

P99 53 
[16-83] 

47 
[16-79] 

27 
[9-55] 

26 
[9-44] 

 317 
[273-381] 

208 
[186-232] 

130 
[119-153] 

91 
[80-98] 
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 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Bijdrage van stoffen (%)      

pseudotropine 100 100 100 100  22 22 22 24 
6-Hydroxytropinone - - - -  39 39 39 38 

tropinone - - - -  20 20 20 19 
nortropinone - - - -  20 20 20 19 

          
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Paprika 54 57 59 71  3 4 5 8 
Brood & beschuit 45 41 38 26  71 78 77 75 

(Kruiden)thee 1 1 1 2  - - 1 2 
Gemengde groenten - - - 1  - - - - 
Babyvoeding granen - - - -  9 1 - - 

Biscuit en koek - - - -  9 12 12 10 
Ontbijtgranen - - - -  2 2 2 1 
Kinderkoekjes - - - -  2 1 - - 

Maismeel  - - - -  1 1 3 1 
Boekweitmeel - - - -  1 1 1 - 

Muesli - 1 1 1  1 1 2 3 
Door afronding percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% uitkomen. 
a Uitgedrukt in pseudotropine-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen (EFSA, 2018). 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (2,5 µg/kg, met uitzondering van 6-hydroxytropinone waarvan de bepaalbaarheidsgrens 5 µg/kg bedroeg). 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata. 
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Tabel 30 Acute inname van calystegines voor de Nederlandse populatie in de 
leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en de 
bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 
  Leeftijdsgroep 
Inname en bijdrage  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (mg/kg lg/dag)a 

Gemiddelde  0,8 
[0,7-0,9]c 

0,6 
[0,6-0,7] 

0,5 
[0,4-0,5] 

0,3 
[0,3-0,3] 

P50  0,4 
[0,2-0,5] 

0,3 
[0,3-0,4] 

0,2 
[0,2-0,2] 

0,1 
[0.05-0,1] 

P95  3,1 
[2,7-3,4] 

2,5 
[2,2-2,8] 

1,7 
[1,6-1,9] 

1,1 
[1,0-1,3] 

P99  5,5 
[4,4-6,4] 

4,3 
[3,7-5,0] 

3,1 
[2,7-3,6] 

2,0 
[1,8-2,3] 

      
Bijdrage van stoffen (%) 

Calystegine A3  65 65 65 65 
Calystegine B2  30 30 30 30 
Calystegine B4  3 3 3 3 
Calystegine A5  1 1 1 1 
Calystegine B1  1 1 1 1 
Calystegine B3  1 1 1 1 

      
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Aardappelen  100 100 100 100 
Paprika  - - - - 

Aubergine  - - - - 
Door afronding percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% 
uitkomen. 
a Uitgedrukt in Calystegine A3-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle 
stoffen (EFSA, 2018). 
b Er was geen verschil tussen het lower bound scenario, waarbij meetwaarde onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde 0 en het upper bound scenario 
waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (1 mg/kg, met uitzondering van Calystegine A5 waarvan de 
bepaalbaarheidsgrens 2,5 mg/kg bedroeg). 
c Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

5.3.2 Chronische inname 
Convolvulaceae-type tropaanalkaloïden: 
Ook voor de chronische inname van de som van de Convolvulaceae-
typen tropaanalkaloïden was afhankelijk van de leeftijdsgroep, 
innamepercentiel en LB/UB scenario (Tabel 31). Deze varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 1,1 en 22 ng/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0,02 en 20 ng/kg lg; 
• Voor de P95 tussen de 5,3 en 40 ng/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 10,1 en 58 ng/kg lg. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar hadden de hoogste inname. Paprika 
droeg het meeste bij aan de inname in het LB scenario, brood en 
beschuit in het UB scenario. De stoffen fillalbine en convolidine droegen 
het meeste bij in het LB scenario. Voor het UB scenario was dit de stof 
convolvine. 
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Tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht: 
De chronische inname van tropaanalkaloïden met een laag 
molecuulgewicht was afhankelijk van de leeftijdsgroep, innamepercentiel 
en LB/UB scenario (Tabel 32). Deze varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 2 en 104 ng/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0,8 en 96 ng/kg lg; 
• Voor de P95 tussen de 7 en 190 ng/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 12 en 259 ng/kg lg. 

 
Ook voor deze groep tropaanalkaloïden hadden kinderen in de leeftijd 
van 1-2 jaar hadden de hoogste inname. Paprika droeg het meeste bij 
aan de inname in het LB scenario, gevolgd door brood en beschuit. Voor 
het UB scenario droegen brood en beschuit het meeste bij. De stof 
pseudotropine droeg volledig bij aan de inname in het LB scenario. In 
het UB scenario droeg de stof 6-hydroxytropinine het meeste bij. De 
bijdrage van de andere stoffen was ongeveer gelijk verdeeld. De hogere 
bijdrage van 6-hydroxytropinine in het UB scenario kan verklaard 
worden door de hogere LOQ van deze stof (5 µg/kg) ten opzichte van 
die van de andere stoffen (2,5 µg/kg). 
 
Calystegines: 
Tot slot is ook de chronische inname van de som van calystegines 
afhankelijk van de leeftijdsgroep en het inname percentiel (Tabel 33). 
Het type scenario (LB of UB) had weinig effect op de acute inname.  
Daarom is alleen het UB scenario weergegeven in Tabel 33. De inname 
varieerde: 

• Voor de gemiddelde inname tussen de 0,3 en 0,8 mg/kg lg; 
• Voor de P50 tussen de 0,2 en 0,7 mg/kg lg.; 
• Voor de P95 tussen de 0,8 en 2,3 mg/kg lg; 
• Voor de P99 tussen de 1,4 en 3,5 mg/kg lg.  

 
Kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar hadden de hoogste inname. De 
consumptie van aardappelen droeg volledig bij aan de inname. De 
stoffen calystegine A3 en B2 droegen voornamelijk bij aan de inname.
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Tabel 31 Chronische inname van de som van Convolvulaceae typen tropaanalkaloïden voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 
1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en de bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 
 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar  1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (ng/kg lg per dag)a      

Gemiddelde 1,7 
[0,6-2,9] 

1,6 
[0,5-2,7] 

1,1 
[0,4-1,6] 

1,2 
[0,4-1,9] 

 22 
[20-23] 

17 
[16-18] 

10 
[9-11] 

7 
[6-7] 

P50 0,02 
[0-0,07] 

0,05 
[0-0,06] 

0,04 
[0-0,1] 

0,05 
[0,01-0,2] 

 20 
[19-21] 

15 
[14-15] 

9 
[9-10] 

6 
[5-6] 

P95 8,5 
[2,5-14,4] 

9,0 
[2,9-14,6] 

5,6 
[1,9-8,8] 

5,3 
[1,7-8,6] 

 40 
[35-49] 

31 
[27-36] 

19 
[17-21] 

13 
[11-15] 

P99 17,6 
[5,5-29,4] 

26,2 
[8,0-45,6] 

11,9 
[3,7-20,2] 

10,1 
[3,4-19,5] 

 58 
[49-87] 

49 
[36-66] 

27 
[22-32] 

19 
[15-27] 

      
Bijdrage van de stoffen (%) 

Fillalbine 47 47 46 46  22 23 23 25 
Convolidine 42 42 41 41  22 22 22 24 
Convolvine 9 9 10 11  38 37 37 35 

Convolamine 3 3 3 2  19 18 18 17 
          

Bijdrage van voedsel (%) 
Paprika 99 99 98 98  8 10 11 19 

Thee 1 1 2 2  - - 1 2 
Brood en beschuit - - - -  67 72 71 66 

Babyvoeding 
granen 

- - - -  9 1 - - 

Biscuit en koek - - - -  9 11 11 9 
Ontbijtgranen - - - -  2 2 2 1 
Kinderkoekjes - - - -  1 1 - - 

Muesli - - - -  1 1 1 2 
Maismeel - - - -  1 1 2 1 

Boekweitmeel - - - -  1 1 - - 
Door afronding percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% uitkomen. 
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a Uitgedrukt in convolamine-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen (EFSA, 2018). 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (0,5 µg/kg, met uitzondering van convolvine waarvan de bepaalbaarheidsgrens 1 µg/kg bedroeg) 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 
Tabel 32 Chronische inname van de som van tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht voor de Nederlandse populatie in de 
leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en de bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 
 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 

jaar 
19-79 
jaar 

 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 
jaar 

19-79 jaar 

Inname (ng/kg lg per dag)a      
Gemiddelde 4 

[1-8] 
3 

[1-7] 
2 

[1-4] 
2 

[1-4] 
 104 

[98-109] 
78 

[75-81] 
46 

[44-48] 
29 

[28-31] 
P50 2 

[0-6] 
3 

[0-5] 
1 

[0-3] 
0,8 

[0-2] 
 96 

[91-102] 
72 

[70-75] 
43 

[42-46] 
27 

26-28] 
P95 12 

[4-20] 
12 

[4-22] 
8 

[3-14] 
7 

[3-13] 
 190 

[165-209] 
141 

[132-148] 
84 

[81-89] 
56 

[53-60] 
P99 23 

[8-50] 
33 

[11-64] 
15 

[6-29] 
12 

[5-26] 
 259 

[235-371] 
178 

[158-199] 
110 

[100-121] 
75 

[66-84] 
          
Bijdrage van stoffen (%)      

pseudotropine 100 100 100 100  22 22 22 24 
6-Hydroxytropinone - - - -  39 39 39 38 

tropinone - - - -  20 20 19 19 
nortropinone - - - -  20 20 19 19 

          
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Paprika 54 57 60 71  3 4 5 8 
Brood en beschuit 45 41 31 26  71 76 76 75 

Thee 1 1 1 2  - - 1 2 
Muesli 1 1 1 1  1 1 2 3 

Biscuit en koek - - - -  9 12 12 10 
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 Lower boundb  Upper boundc 
       
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 

jaar 
19-79 
jaar 

 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 
jaar 

19-79 jaar 

Ontbijtgranen - - - -  2 2 2 1 
Maismeel - - - -  1 1 3 1 

Boekweitmeel - - - -  1 1 - - 
Kinderkoekjes - - - -  2 1 - - 

Babyvoeding granen - - - -  10 1 - - 
Door afronding percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% uitkomen. 
a Uitgedrukt in pseudotropine-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen (EFSA, 2018). 
b Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
c Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (2,5 µg/kg, met uitzondering van 6-hydroxytropinone waarvan de bepaalbaarheidsgrens 4 µg/kg bedroeg). 
d Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe 
steekproefgrootte in voedselconsumptie- en concentratiedata. 
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Tabel 33 Chronische inname van de som van calystegines voor de Nederlandse 
populatie in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die 
stoffen en de bijdrage van voedingsmiddelen aan de inname. 
 Leeftijdsgroep 
Inname en 
bijdrage 

1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 

Inname (mg/kg lg/dag)a,b 
Gemiddelde 0,8 

[0,7-0,9]c 
0,7 

[0,6-0,7] 
0,5 

[0,4-0,5] 
0,3 

[0,2-0,3] 
P50 0,7 

[0,6-0.8] 
0,5 

[0,5-0,6] 
0,4 

[0,3-0,4] 
0,2 

[0,2-0,3] 
P95 2,3 

[1,9-2,5] 
1,7 

[1,5-2,0] 
1,2 

[1,1-1,4] 
0,8 

[0,7-0,9] 
P99 3,5 

[2,7-4,9] 
2,4 

[2,0-3,6] 
1,9 

[1,7-2,3] 
1,4 

[1,2-1,6] 
     

Bijdrage van stoffen (%) 
Calystegine A3 65 65 65 65 
Calystegine B2 30 30 30 30 
Calystegine B4 3 3 3 3 
Calystegine A5 1 1 1 1 
Calystegine B1 1 1 1 1 
Calystegine B3 1 1 1 1 

     
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Aardappelen 100 100 100 100 
Paprika - - - - 

Aubergine - - - - 
Door afronding percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% 
uitkomen. 
a Uitgedrukt in calystegine A3-equivalenten, onder de aanname van equipotentie voor alle 
stoffen (EFSA, 2018). 
b Er was geen verschil tussen het lower bound scenarion waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen worden door de waarde 0 en het upper bound scenario, 
waarbij meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van 
die bepaalbaarheidsgrens (1 mg/kg, met uitzondering van calystegine A5 waarvan de 
bepaalbaarheidsgrens 2,5 mg/kg bedroeg). 
c Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

5.4 Discussie 
5.4.1 Onzekerheden 

De innameberekening kent onzekerheden ten aanzien van de 
voedselconsumptiedata, concentratiedata, de koppeling van de 
concentratiedata aan de voedselconsumptiedata en het model. Deze 
paragraaf geeft een beschrijving van de analyse van de onzekerheden. 
Aan het eind van de paragraaf wordt een totaal oordeel gegeven over 
het effect van de onzekerheden op de innameberekening. 
 
Voedselconsumptie data:  
Voor tropaanalkaloïden bevatten de voedselconsumptiedata vooral 
generieke onzekerheden, zoals representativiteit van de steekproef 
(bepaalde bevolkingsgroepen niet meegenomen, zoals mensen die in 
een instelling wonen) en onder- en overrapportage van de consumptie.  
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Concentratiedata:  
Concentratiedata voor de tropaanalkaloïden waren voor sommige 
voedingsmiddelen beperkt. Daarom zijn de concentratiedata van 
sommige productgroepen samengevoegd (bijvoorbeeld brood en 
beschuit) of waren beschikbaar op een hoog aggregatieniveau 
(bijvoorbeeld cracker, beschuit en koekjes voor kinderen) en/of 1 op 1 
geëxtrapoleerd naar andere productgroepen (brood en beschuit naar 
crackers). Dit kan hebben geleid tot zowel een overschatting als 
onderschatting van de inname.  
 
Voor sommige voedingsmiddelen waren beperkt of geen 
concentratiedata aanwezig, zoals voor sorghum en quinoa. In een 
onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van tropaanalkaloïden in 
voedsel afkomstig uit 9 Europese landen bleek dat van alle granen 
sorghum, naast gierst, het meest gecontamineerd waren met Datura-
type tropaanalkaloïden (Mulder et al., 2016). Sorghum is in Nederland 
geen bulkvoedsel; in de VCP werd 1 consumptiemoment gerapporteerd 
voor sorghum-bevattend voedingsmiddelen. Voor quinoa waren in de 
VCP 13 consumptiemomenten gerapporteerd. Het ontbreken van 
concentratie gegevens van sorghum en quinoa kan tot een geringe 
onderschatting hebben geleid.  
 
Mulder et al. (2016) gaf ook aanbevelingen voor het meten van van 
nature aanwezige calystegines en Datura-type tropaanalkaloïden in 
tomaat, broccoli, spruitjes en rapen. Het ontbreken van concentratiedata 
voor deze voedingsmiddelen heeft geleid tot een onderschatting van de 
inname. 
 
In de innameberekening is gebruik gemaakt van concentratiedata in 
voedingsmiddelen zoals geconsumeerd, ingrediënten (bijvoorbeeld 
maismeel/bloem) en ruwe producten (bijvoorbeeld aardappel). Er zijn 
geen verwerkingsfactoren voor tropaanalkaloïden voor het bewerking 
van ingrediënten (bijvoorbeeld het maken van tortilla’s uit maismeel) en 
ruwe producten (bijvoorbeeld koken van aardappelen) bekend. Het 
bakken van brood geeft een reductie van 13 tot 28% van scopolamine 
en atropine (EFSA, 2013). Een vermindering van atropine en 
scopolamine concentraties met respectievelijk 63-70% en 42-80% werd 
waargenomen na verhitten van producten verrijkt met deze stoffen 
(FAO/WHO, 2020). FAO en WHO merkten hierbij op dat de impact van 
de matrix op de reductie van de twee stoffen tijdens verhitting niet was 
bestudeerd en dat het eveneens niet bekend was waaruit de 
afbraakproducten bestonden. Verwerken van gecontamineerde soja tot 
ontvet sojameel, ongeraffineerde olie en geraffineerde olie geeft 
eveneens reductie van atropine en scopolaminegehalten (FAO/WHO, 
2020). FAO en WHO concludeerden dat gezien de onzekerheden in de 
studies (matrix effecten, specifieke voedselverwerkingsprocessen) het 
niet mogelijk is om verwerkingsfactoren af te leiden voor scopolamine 
en atropine. Het gebrek aan verwerkingsfactoren kan geleid hebben tot 
een overschatting indien verwerkingsprocessen leiden tot een lager 
gehalte aan tropaanalkaloïden (bij voorbeeld verlies in kookwater of 
braadvet) of een onderschatting indien tropaanalkaloïden met een 
hogere toxiciteit worden gevormd. 
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De concentraties hyoscyamine waren gerapporteerd als atropine. 
Atropine bestaat uit de enantiomeren (-)- en (+)- hyoscyamine in een 
verhouding van 1:1. De (-)- enantiomeer vertoont de hoogste 
anticholinerge werking (EFSA, 2013; FAO/WHO, 2020). Deze twee 
enantiomeren zijn analytisch niet te scheiden (Mulder et al., 2016; 
FAO/WHO, 2020). Volgens FAO en WHO is de (-)- enantiomeer de meest 
voorkomende vorm in planten en vindt weinig enantiomerisatie plaats 
tijdens de meeste bewerkingsprocessen (FAO/WHO, 2020). Alleen bij 
bewerkingsprocessen onder hoge alkalische condities (pH >9) kan 
enantiomerisatie plaatsvinden (FAO/WHO, 2020). Het ontbreken van de 
juiste verhouding tussen van (-) en (+) enantiomeren kan daarom tot 
kleine overschatting van de inname hebben geleid.  
 
De werkelijke concentraties van monsters met een meetwaarde onder 
de bepaalbaarheidsgrens is doorgaans een bron van onzekerheid. Tabel 
25 liet zien dat een groot deel van de concentratiedata voor de 
verschillende groepen tropaanalkaloïden waarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens ligt. Dit roept de vraag op of de aanwezigheid van 
tropaanalkaloïden in voedsel op grote schaal voorkomt, met name voor 
de Datura-type tropaanalkaloïden dat in voedsel zit als contaminatie. 
EFSA schreef in 2013 dat verontreinigingen met Datura species onder 
controle gehouden kan worden door het gebruik van herbiciden en het 
schonen van zaden en granen (bijvoorbeeld door mechanische scheiding 
op grootte; EFSA, 2013). In een onderzoek naar het voorkomen van 
tropaanalkaloïden in voedsel uit 9 Europese landen, waaronder 
Nederland, bedroeg het percentage monsters met een concentratie 
Datura-type tropaanalkaloïden boven de detectielimiet 21% voor meel 
van granen (vooral sorghum en gierst), 14% voor op graan gebaseerde 
voedingsmiddelen, 20% voor op graan-gebaseerde babyvoeding en70% 
voor (kruiden)thee (Mulder et al., 2016). Dit betekent dat de Datura-
type tropaanalkaloïden wel in voedingsmiddelen kunnen voorkomen en 
het reëel is om naar de inname te kijken.  
 
Door het uitvoeren van een LB en UB scenario wordt een impressie 
verkregen van de mate van deze onzekerheid. De LB en UB resultaten 
verschilden minstens een factor 10 voor alle tropaanalkaloïden groepen, 
met uitzondering van de calystegines. Het gebruik van een LB scenario 
heeft geleid tot een beperkte onderschatting van de inname. 
Daarentegen heeft het gebruik van het UB scenario tot een grotere 
overschatting geleid. Voor Datura-type tropaanalkaloïden bleek een 
relatief groot aantal waarden tussen de detectielimiet (LOD) en de LOQ 
te vallen (Mulder et al., 2016). Ook de voor de huidige 
innameberekening gebruikte dataset bevatte concentraties met een 
waarde tussen de LOD en LOQ voor alle typen tropaanalkaloïden. Omdat 
de scenario’s waren gedefinieerd op basis van LOQ (zie hoofdstuk 1), 
zijn deze waarden niet meegenomen in de huidige innameberekening. 
FAO en WHO hebben alleen een LB scenario uitgerekend, omdat 90% 
van de meetwaarden lager dan de detectielimiet waren (FAO en WHO, 
2020). 
 
Koppeling concentratiedata aan voedselconsumptiedata:  
Voor de koppeling van producten met aardappel, aubergine, paprika, 
boekweitmeel, maismeel, rogge en gierst als ingrediënt is gebruik 
gemaakt van het conversiemodel (van Dooren et al., 1995). Bij iedere 
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nieuwe VCP worden nieuwe producten toegevoegd. Het conversiemodel 
beschrijft geen variatie in receptuur. Dit kan zowel tot een geringe 
onder- als overschatting hebben geleid. 
 
Innamemodel: 
Een algemene onzekerheid bij berekeningen met gesommeerde 
hoeveelheden is de aanname van dosis-additie (EFSA, 2019b). Dit 
betekent dat er wordt aangenomen dat de effecten van twee of 
meerdere stoffen bij elkaar opgeteld kunnen worden. In de praktijk 
kunnen stoffen elkaar ook versterken (synergisme) of uitdoven 
(antagonisme). EFSA zegt hierover in 2013 dat de effecten van atropine 
en andere antimuscarinerge geneesmiddelen vergroot kan worden door 
andere geneesmiddelen met antimuscarinerge eigenschappen (EFSA, 
2013). Het is niet helemaal duidelijk uit het rapport of hiermee 
synergisme of dosis-additie wordt bedoeld. Indien er sprake is van 
synergisme mag de inname van de stoffen niet bij elkaar worden 
opgeteld, maar moeten eigenlijk de effecten bij elkaar worden opgeteld. 
Hier is echter nog geen methodologie voor beschikbaar. 
 
Totaal oordeel innameschatting: 
Gezien het hoge percentage concentratiedata met meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens en de aanwezigheid van concentratiedata met 
een waarde tussen de LOD en LOQ zal het UB scenario een 
overschatting opleveren voor de inname van alle groepen 
tropaanalkaloïden.  
 
Voor het LB scenario zal de inname voor alle groepen tropaanalkaloïden 
onderschat zijn, mede ook vanwege het ontbreken van concentratiedata 
in een aantal voedingsmiddelen. 
 

5.4.2 Vergelijking met eerdere berekeningen 
5.4.2.1 Acute inname 

In 2018 heeft EFSA de acute inname van de som van atropine en 
scopolamine berekend voor de Europese bevolking (EFSA, 2018). Deze 
bedroeg: 

• Voor de gemiddelde inname in het LB scenario tussen de  
1 ng/kg lg voor peuters tot 10 ng/kg lg voor kinderen in de 
leeftijd 3-9 jaar. In het UB scenario varieerde de gemiddelde 
inname tussen de 4 ng/kg voor (oudere) volwassenen en 20 
ng/kg voor kinderen in de leeftijd 3-9 jaar. 

• Voor de P95 inname in het LB scenario tussen de 0 en 20 ng/kg 
lg. Beide extremen werden gevonden voor kinderen in de leeftijd 
3-9 jaar. In het UB scenario varieerde de P95 inname tussen de 
11 (ouderen) en 59 ng/kg lg (peuters). 

 
EFSA heeft ook gegevens specifiek voor Nederland gepubliceerd. Dit 
betrof alleen de innameschatting voor het UB scenario. Tabel 34 toont 
deze gegevens. De innameschattingen in de huidige UB berekeningen 
(Tabel 26) zijn tot een factor 2 lager dan de door EFSA beschreven 
innameschattingen.  
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Tabel 34 De door EFSA in 2018 gepubliceerde gegevens voor de acute inname 
van de som van atropine en scopolamine door de Nederlandse bevolking 
uitgaande van een upper bound scenarioa. 
Leeftijdsgroep VCP Inname (ng/kg) 
  Gemiddelde P95 
2 jaar VCP kinderen 11 34 
3-6 jaar VCP kinderen 9 27 
7-9 jaar VCP basis 9 26 
10-18 jaar VCP basis 6 19 
19-69 jaar VCP basis 4 13 
70-74 jaar VCP basis 4 12 
>74 jaar VCP ouderen 4 12 

a Bij een upper bound (UB) scenario worden meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens 
vervangen door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens.. 
 

Voor de Datura-type tropaanalkaloïden heeft EFSA alleen informatie 
gegeven over de acute inname geaggregeerd voor alle Europese landen. 
Deze bedroeg: 

• Voor de gemiddelde inname in het LB scenario tussen de 0,4 
ng/kg lg voor (oudere) volwassenen tot 10 ng/kg lg voor 
kinderen in de leeftijd 3-9 jaar. In het UB scenario varieerde de 
gemiddelde inname tussen de 6 ng/kg voor (oudere) 
volwassenen en 29 ng/kg voor peuters. 

• Voor de P95 inname in het LB scenario tussen de 0 ng/kg lg voor 
kinderen in de leeftijd 3-9 jaar tot 20 ng/kg lg voor peuters. In 
het UB scenario varieerde de P95 inname tussen de 14 (ouderen) 
en 71 ng/kg lg (peuters). 

 
De huidige P95 innameschattingen voor het LB scenario vallen binnen de 
range van de door EFSA berekende schattingen, terwijl de gemiddelde 
waarden lager waren. Voor het UB scenario waren de huidige inname 
schattingen hoger dan de door EFSA berekende inname.  
 
Deze verschillen tussen de huidige schatting en de EFSA schatting 
kunnen verklaard worden door verschillen in concentratiedata (EU breed 
vs. alleen Nederlandse data), voedselconsumptie data (de meest recente 
VCP in de huidige berekeningen) en rekenmethode. EFSA geeft niet aan 
of er alleen gerekend is met dagen waarop er consumptie heeft 
plaatsgevonden, zoals wel het geval was bij hun innameberekeningen 
van de andere planttoxines (zie overige hoofdstukken). In dat geval zou 
er een hogere inname door EFSA verwacht worden, terwijl dit niet het 
geval is. Het verschil tussen de EFSA resultaten en de huidige 
innameberekening kan verklaard worden door een andere VCP en 
verschillen in concentratiedata. 
 
Voor de overige groepen tropaanalkaloïden heeft EFSA de inname niet 
berekend.  
 
The FAO/WHO Expert Meeting on Tropane alkaloids heeft met behulp 
van MCRA ook de acute inname van de som van –(-) hyascyamine en –
(-) scopolamine berekend volgens het LB scenario (FAO/WHO, 2020). 
De gemiddelde inname bedroeg voor alle landen minder dan 1 ng/kg lg, 
met uitzondering van Zambia. De P95 inname varieerde tussen de 2,5-
3,5 ng/kg lg. Ook voor deze inname vormde Zambia met een hogere 
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inname een uitzondering. De huidige geschatte gemiddelde en P95 
inname van de Nederlandse bevolking liggen lager dan de door FAO en 
WHO gevonden range (Tabel 26). De verschillen met de bevindingen 
van FAO en WHO kunnen verklaard worden door een verschil in 
consumptie- en concentratiedata, waarbij vooral de consumptiedata 
(niet-Westers voedingspatroon) verschilde. FAO en WHO hebben voor de 
innameschatting gebruik gemaakt van het acute model uit MCRA, 
verschillen met de in paragraaf 5.2.7 beschreven methode zijn daarom 
gering. 
 
FAO en WHO heeft alleen gekeken naar de som van atropine en 
scopolamine en niet naar andere typen tropaanalkaloïden. 
 

5.4.2.2 Chronische inname 
EFSA en FAO en WHO hebben geen chronische innameberekeningen 
uitgevoerd (zie ook paragraaf 5.1). 
 

5.4.3 Overige relevante aspecten 
In de berekeningen is uitgegaan van equipotentie van alle 
tropaanalkaloïden. Dit hoeft echter niet zo te zijn. EFSA heeft in 2013 
aangegeven dat er meer gegevens nodig zijn om de relatieve potentie 
voor atropine en scopolamine vast te stellen (EFSA, 2013). Dit geldt ook 
voor de andere stoffen. De FAO en WHO zijn op basis van de beperkte 
toxiciteitsgegevens ervan uitgegaan dat (-) hyoscyamine en (-) 
scopolamine equipotent zijn na orale inname (FAO/WHO, 2020). Voor 
andere tropaanalkaloïden is te weinig bekend om een conclusie te 
kunnen trekken omtrent de potentie van de stoffen. De inname kan in 
het geval van potentere stoffen onderschat zijn, of juist overschat in het 
geval van minder potente stoffen. 
 
Volgens de FAO en WHO zijn de meeste toxiciteitsstudies uitgevoerd 
met atropine, een racemisch mengsel tussen (-)-hyoscyamine en (+)- 
hyoscyamine in de verhouding 1:1 (FAO/WHO, 2020). Van deze twee 
enantiomeren heeft (-)- de hoogste anti-cholinerge werking, die van 
(+)- hyoscyamine is beperkt. In de betreffende toxiciteitstudies is echter 
de werkelijke verhouding tussen de twee enantiomeren niet bepaald 
(FAO/WHO, 2020). Dit gaf onzekerheid over afgeleide grenswaarden. 
 

5.4.4 Opties voor verfijnen berekeningen 
De berekeningen beschreven in dit rapport kunnen worden gezien als 
een eerste tier, waarbij de onzekerheden in kaart gebracht zijn om te 
kijken waar verfijning mogelijk is. Verfijnen is alleen zinvol als de 
innameschattingen leiden tot een overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde of een te kleine MOE en de 
innameschatting conservatief is en daardoor tot een overschatting heeft 
geleid. In die gevallen is een verfijning nodig om vast te kunnen stellen 
of de inname inderdaad te hoog is. Hierbij is de voorwaarde dat er 
betere gegevens beschikbaar zijn om een dergelijke verfijning te kunnen 
uitvoeren. 
 
Gezien het grote aantal monsters met concentraties onder de LOQ is in 
het UB scenario de inname overschat. Verfijning van de innameschatting 
kan via de volgende opties: 
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• Het meenemen van de meetwaarden tussen de LOD en LOQ in de 
berekening, alsmede een scenario waarbij meetwaarden onder de 
LOD wordt vervangen door 0 in het LB scenario en door  de 
waarde van de LOD in het UB scenario.  

• Meer meetwaarden voor voedingsmiddelen in productgroepen die 
nu zijn samengevoegd vanwege kleine aantal meetwaarden. 
Prioriteit hebben die productgroepen met positieve meetwaarden 
en die veel bijdragen aan de inname; 

• Meetwaarden verkregen met enantiomeer-specifieke metingen. 
 
Indien in de toekomst meer gegevens over de relatieve potentie van de 
stoffen bekend zijn en er verwerkingsfactoren beschikbaar zijn, kunnen 
deze in toekomstige berekeningen worden meegenomen. 
 

5.5 Conclusies  
De inname van tropaanalkaloïden varieerde per leeftijdsgroep en LB/UB 
scenario. De acute inname varieerde voor: 

• De som van atropine en scopolamine tussen de 0 en 25 ng/kg lg; 
• De som van 13 Datura-type tropaanalkaloïden tussen de 0 en 

161 ng/kg lg; 
• De som van 4 Convolvulaceae-type tropaanalkaloïden tussen de 

0 en 73 ng/kg lg; 
• De som van 4 tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht 

tussen de 0 en 317 ng/kg lg; 
• De som van 6 calystegines tussen de 0,1 en 5,5 mg/kg lg. 

 
De chronische inname varieerde voor: 

• de som van 4 Convolvulaceae-type tropaanalkaloïden tussen de 
0,02 en 58 ng/kg lg; 

• de som va 4 tropaanalkaloïden met een laag molecuul gewicht 
tussen de 0,8 en 259 ng/kg lg; 

• de som van 6 calystegines tussen de 0,2 en 3,5 mg/kg lg. 
• Er zijn geen chronische innameberekeningen uitgevoerd voor de 

som van atropine en scopolamine en voor de som van de 13 
Datura-type tropaanalkaloïden, omdat chronische inname volgens 
EFSA niet relevant is. 

 
Voor alle groepen tropaanalkaloïden geldt dat kinderen in de leeftijd 1-2 
jaar de hoogste inname hadden.  
 
De belangrijkste bijdrage aan de inname werd geleverd door de 
volgende voedingsmiddelen: 

• Voor de som van atropine en scopolamine: (kruiden)thee, biscuit 
en koek in het LB scenario. Voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 
2 jaar droeg babyvoeding op basis van granen ook bij. In het UB 
scenario droeg brood en beschuit het meeste bij; 

• Voor de som van Datura-type tropaanalkaloïden droegen al deze 
voedingsmiddelen ook het meeste bij; 

• Voor de som van Convolvulaceae-type tropaanalkaloïden droeg 
paprika het meeste bij aan de inname in het LB scenario, brood 
en beschuit in het UB scenario; 

• Voor de som van de tropaanalkaloïden met een laag 
molecuulgewicht droeg paprika het meeste bij aan de inname in 
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het LB scenario, gevolgd door brood en beschuit. Voor het UB 
scenario was dit brood en beschuit; 

• Voor de som van de calystegines droegen aardappelen volledig 
bij aan de inname in zowel het LB als UB scenario. 

 
Door het hoge percentage data met een meetwaarde onder de 
bepaalbaarheidsgrens is de inname in het UB scenario overschat en zeer 
onzeker. In het LB scenario is deze onderschat.   
 
De innameberekening kan verfijnd worden door:  

• Het meenemen van de meetwaarden tussen de LOD en LOQ in de 
berekening, alsmede een scenario waarbij meetwaarden onder de 
LOD wordt vervangen met de waarde van de LOD.  

 
In toekomstige innameberekeningen kunnen onzekerheden worden 
verminderd door: 

• Meer meetwaarden voor granen waarvoor beperkte meetwaarden 
beschikbaar waren (bijvoorbeeld quinoa); 

• Meer meetwaarden voor voedingsmiddelen in productgroepen die 
nu zijn samengevoegd vanwege kleine meetwaarden. Prioriteit 
hebben die productgroepen waarbij positieve meetwaarden zijn 
gevonden en die veel bijdragen aan de blootstelling; 

• Meetwaarden verkregen met enantiomeer-specifieke 
analysemethoden. 
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6 Pyrrolizidine alkaloïden 

6.1 Inleiding 
Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) omvatten een groep van 600 natuurlijke 
toxinen die door zo’n 6000 planten worden geproduceerd (JECFA, 2016). 
Dit komt neer op circa 3% van alle bloeiende planten (EFSA, 2011). De 
belangrijkste bronnen van deze planttoxines zijn de plantenfamilies 
Boraginaceae (alle genera), Asteraceae (de geslachtgroepen 
Senecioneae en Eupatorieae) en Fabaceae (genus Crotalaria; JECFA, 
2016). 
 
PA’s zijn heterocyclische verbindingen die voornamelijk gebaseerd zijn 
op vier verschillende type amino alcoholen (ook wel necine-basen 
genoemd): retronecine, heliotridine, otonecine en platynecine (zie 
Figuur 5). Daarnaast bestaan ze uit zuren, de ‘R’ gedeelten in Figuur 5, 
die ook wel necine zuren genoemd. De PA’s kunnen ook nog voorkomen 
als een N-oxide (EFSA, 2011). 
 

Figuur 5 Basisstructuur van de vier meest voorkomende necine-basen in 
pyrrolizidine alkaloïden (Hartmann en Witte, 1995 zoals geciteerd in de Wit et al. 
(2015)). R staat voor de necine zuren die aan de betreffende basen zijn 
gekoppeld. 
 
PA’s komen in voedingsmiddelen en voedingssupplementen terecht via 
het mee-oogsten van onkruid of omdat ze er van nature in zitten. 
Bekende bronnen van PA’s zijn (kruiden)thee, (kruiden)supplementen 
en honing (EFSA, 2011, 2017; JECFA, 2016). 
 
PA’s zijn genotoxische carcinogenen. Hiervoor geldt de zogenaamde 
‘margin of exposure’ (MOE) aanpak, waarbij een MOE van 10.000 of 
meer een lage prioriteit voor risicobeheersmaatregelen inhoudt. EFSA 
heeft in 2017 een zogenaamde benchmark lower limit (BMDL10) van 237 
µg/kg lichaamsgewicht (lg) per dag afgeleid op basis van 
haemangiosarcoma vorming in ratten veroorzaakt door riddelliine (EFSA, 
2017). JECFA (2016) heeft, voor hetzelfde effect, een BMDL10 van 182 
μg/kg bw per dag afgeleid. Bij hoge doseringen kunnen PA’s ook acute 
effecten veroorzaken, doordat kleine bloedvaten in de lever verstopt 
raken (hepatische veno-occlusie). Er is tot op heden geen 
gezondheidskundige grenswaarde afgeleid voor deze acute effecten van 
PA’s wegens beperkingen in de toxicologische data. 
 
De kennis over PA’s is in ontwikkeling en de keuze van welke PA’s 
belangrijk zijn voor de gezondheid van de mens wisselde de afgelopen 
jaren. Op basis van de EFSA opinie in 2011 selecteerde de Europese 
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Commissie 28 stoffen als relevant voor voedsel, waarvan EFSA in 2016 
de inname berekende (EFSA, 2016). Een jaar later heeft EFSA opnieuw 
naar de inname van PA’s gekeken en concludeerde toen op basis van 
het voorkomen van stoffen in voedsel dat er 17 PA’s van belang waren. 
Inmiddels ligt er een voorstel van de Europese Commissie voor het 
vaststellen van maximumlimieten voor 21 PA’s en 14 PA’s die in de 
meeste scheidingsmethoden niet onderscheiden kunnen worden van  de 
21 PA’s. Tabel 35 toont de PA’s en hun N-oxides van de lijsten van 2016 
en 2017, alsmede de 35 PA’s van het huidige voorstel van de Europese 
Commissie. Dit hoofdstuk beschrijft de innameberekening op basis van 
de lijst van de 35 PA’s van het voorstel van de Europese Commissie. Er 
zijn probabilistische acute en chronische innameberekeningen 
uitgevoerd voor PA’s in voedingsmiddelen. Daarnaast zijn er 
deterministische berekeningen uitgevoerd voor de inname van PA’s via 
de consumptie van (kruiden)supplementen. 
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Tabel 35 Lijst van pyrrolizidine alkaloïden relevant voor de inname via 
voedingsmiddelen en (kruiden)supplementen in 2016, 2017 en 2020.  
PA EFSA 2016 

(som van 28) 
EFSA 2017 

(som van 17) 
Voorstel EU 

Commissie 2020 
(som van 35) 

Echimidine X X X 
Echimidine N-Oxide X X X 
Echinatine   X 
Echinatine N-oxide   X 
Europine X  X 
Europine N-oxide X  X 
Erucifoline,  X   
Erucifoline-N-oxide X   
Heliosupine   X 
Heliosupine N-oxide   X 
Heliotrine X  X 
Heliotrine N-oxide X  X 
Indicine   X 
Indicine N-oxide   X 
Integerrimine   X 
Integerrimine N-oxide   X 
Intermedine X X X 
Intermedine N-oxide X X X 
Jacobine X   
Jacobine-N-oxide X   
Lasiocarpine X X X 
Lasiocarpine N-oxide X X X 
Lycopsamine X X X 
Lycopsamine N-oxide X X X 
Monocrotaline,  X   
Monocrotaline-N-oxide X   
Retrorsine X X X 
Retrorsine N-oxide X X X 
Rinderine   X 
Rinderine N-oxide   X 
Senecionine X X X 
Senecionine N-oxide X X X 
Seneciphylline X X X 
Seneciphylline N-oxide X X X 
Senecivernine X X X 
Senecivernine N-oxide X X X 
Senkirkine X X X 
Spartioidine   X 
Spartioidine N-oxide   X 
Trichodesmine X   
Usaramine   X 
Usaramine N-oxide   x 

 
6.2 Methodiek 
6.2.1 Voedselconsumptiedata 

Voor de innameberekening is gebruik gemaakt van de Nederlandse 
Voedselconsumptiepeiling (VCP), waarin gedurende de periode 2012 -
2016 de gegevens zijn verzameld van 4313 personen in de leeftijd 1 tot 
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en met 79 jaar. De deelnemers aan de VCP vormden een 
representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Gegevens zijn 
verzameld gedurende twee niet-aaneengesloten dagen met behulp van 
een 24-uurs navraagmethode. Deze werd uitgevoerd door getrainde 
diëtisten. Voor deelnemers in de leeftijdsgroep 1 tot en met 8 jaar en 71 
tot en met 79 jaar is daarnaast ook nog gebruik gemaakt van een 
voedingsdagboek. Details van de VCP zijn beschreven door van Rossum 
et al. (2016, 2018). De geconsumeerde producten van de VCP waren 
gecodeerd volgens de code van de Nederlandse Voedingsstoffenbestand 
(NEVO). 
 

6.2.2 Concentratiedata 
Tabel 36 geeft aan voor welke voedingsmiddelen concentratiedata 
beschikbaar waren in de Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten 
(KAP)12 database, afkomstig van monitoringsprogramma’s van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en van onderzoek van 
Wageningen Food Safety Research (WFSR) (Mulder et al., 2015). De 
monsters zijn tussen 2014 en 2019 bemonsterd en geanalyseerd.  
 
Annex 6 geeft een uitgebreider overzicht van de karakteristieken van de 
beschikbare concentratiedata. 
 
Tabel 36 Voedingsmiddelen waarvoor concentratiedata van pyrrolizidine 
alkaloïden (PA’s) beschikbaar waren, alsmede de steekproefomvang (N), het 
totaal aantal gemeten PA’s, het aantal gemeten PA’s behorende tot de groep van 
35 waarvoor de Europese Commissie een voorstel voor wettelijke limieten 
voorbereid, en of de data zijn gebruikt in de innameberekening. 
Voedingsmiddel N Periode Aantal gemeten  PA’s Gebruikt in 

berekening? 
   Totaal Groep van 35  
Gemengde sla met 
rucola 

9 2019 59 34 Ja 

Honing 22 2018 Alleen 
totaal PA 

onbekend Ja 

Kamille bloemen 6 2014 28 11 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

Kamille thee 6 2016 22 13 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

Kruidenthee, 
bereid 

25 2014- 
2015 

28 21 Nee, LOQs 
voor bereide 
thee waren 
hoger dan 

meetwaarden 
Overige thee van 
bladeren en 
kruiden 

11 2014 28 13-21 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

 
12 KAP - Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten. De database bevat concentratiedata verkregen via 
nationale monitoringsprogramma’s en overige metingen in voedsel 
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Voedingsmiddel N Periode Aantal gemeten  PA’s Gebruikt in 
berekening? 

   Totaal Groep van 35  
Rucola 29 2019 59 35 Ja 
Rooibosthee 9 2014- 

2016 
22-28 13-21 Ja, 

samengevoegd 
met andere 
theesoorten 

Thee, groene 10 2016 22 13 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

Thee, groene 
bereid 

5 2014 28 21 Nee, de 
meetwaarden 
waren lager 

dan de 
gerapporteerd
e LOQs voor 
bereide thee 

Thee, kruiden 26 2015- 
2016 

22 13 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

Thee, munt 13 2014-
2016 

22 13-21 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

Theebladen 9 2014-
2016 

24-18 21 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

Zwarte thee 10 2016 22 13 Ja, 
samengevoegd 

met andere 
theesoorten 

Zwarte thee, 
bereid 

6 2015 28 21 Nee, LOQs 
voor bereide 
thee waren 
hoger dan 

meetwaarden 
Voedingssuppleme
nten, bijenpollen 

5 2015 28 21 Ja, voor de 
deterministisch
e berekening 

Kruidensupplemen
ten, sint-janskruid 

47 2015 
2018 

28-38 21-28 Ja, voor de 
deterministisch
e berekening 

Overige kruiden-
supplementen a 

1-3 
per 
type 

2015 28-38 21-28 Ja, voor de 
deterministisch
e berekening  

a Hieronder vallen o.a. brandnetel, Echinacea, ginseng. 
 
Tabel 37 geeft een overzicht van de concentratie van de som van de 35 
PA’s waarmee gerekend is in de innameberekening. 
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Tabel 37 Percentage monsters met een meetwaarde onder de 
bepaalbaarheidsgrens (LOQ), alsmede de in de probabilistische berekeningen 
gebruikte concentratie van de som van de pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) voor 
honing, rucola, thee en gemengde sla met rucola. 
 % < LOQ Som van 35 PA’s 

(µg/kg) 
  LB UB 
Gemengde sla met rucola 44 6 

[0-35]a 
15 

[10-43] 
Honing 68 2 

[0-21] 
3 

[1-21] 
Rucola 90 3 

[0-69] 
13 

[10-77] 
Thee (kruiden en gewoon) 18 293 

[0-5591] 
317 

[13-5624] 
a De tussenhaakjes vermelde getallen geeft de range van de som van de 35 PA’s weer 
voor de betreffende producten. 
 
Omdat de dataset ook monsters bevatte met een waarde onder de LOQ, 
is een lower bound (LB) en upper bound (UB) scenario uitgevoerd. 
 

6.2.3 Verwerkingsfactoren 
Er zijn geen verwerkingsfactoren beschikbaar voor het bereiden van 
thee. Rucola en gemengde sla worden doorgaans rauw gegeten en ook 
honing en (kruiden)supplementen ondergaan geen verwerking voor 
consumptie. Hiervoor zijn geen verwerkingsfactoren nodig.  
 

6.2.4 Koppeling voedselconsumptiegegevens aan concentratiedata 
• Thee. Er waren gegevens beschikbaar voor bereide thee en voor 

‘droge thee’ (inhoud theezakjes, blaadjes). In verband met 
mogelijke effecten op het PA-gehalte door de bereidingswijze, 
gaat de voorkeur uit naar meetwaarden in bereide thee. De 
gerapporteerde meetwaarden in bereide thee waren echter lager 
dan de gerapporteerde LOQ’s (bijvoorbeeld een meetwaarde van 
0,07 µg/kg bij een LOQ van 4,9 µg/kg). Bovendien was het 
aantal meetwaarden voor droge thee groter dan voor bereide 
thee. Daarom is gekozen om toch de meetwaarden van 
gedroogde thee te gebruiken. De VCP rapporteert over het 
algemeen de consumptie van bereide thee. Voor de koppeling 
van bereide thee aan gedroogde thee is gebruik gemaakt van het 
conversiemodel (van Dooren et al., 1995), dat geconsumeerde 
producten opsplitst in gewichtspercentages van ingrediënten. 
Volgens dit conversiemodel bestaat bereide thee voor 0,8% uit 
gedroogde thee. Voor de frisdrank ijsthee is aangenomen dat 
deze ook uit 0,8% gedroogde thee bestaat. In de VCP is geen 
onderscheid gemaakt tussen kruidenthee en gewone thee. 
Daarom zijn alle concentratiedata van droge kruidenthee, en 
groene en zwarte thee samengevoegd.  

• Honing. Voor honing waren alleen concentratiedata voor de som 
van de PA’s beschikbaar. Deze zijn als zodanig meegenomen in 
de berekening. Hiervoor konden geen substitutiescenario’s 
worden uitgevoerd. Voor de inname via honing als ingrediënt in 
bewerkte producten is gebruik gemaakt van het conversiemodel. 
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• Rucola en gemengde sla op basis van rucola. PA concentraties in 
rucola en gemengde sla zijn direct gekoppeld aan de 
geconsumeerde hoeveelheden gerapporteerd in de VCP. Omdat 
bij de oogst van kroppen sla mogelijk minder (PA bevattend) 
onkruid mee geoogst wordt dan bij de oogst van bladsla, zoals 
rucolablaadjes, is er aangenomen dat kroppen sla geen PA’s 
bevatten. Er waren ook meetwaarden voor veldsla. Vanwege de 
kleine steekproefomvang (n=1) is deze niet meegenomen in de 
berekening. 

• De consumptiegegevens van (kruiden)supplementen van de VCP 
zijn te beperkt om mee te nemen in de innameberekening vanuit 
de andere voedselbronnen. Daarom is hier een aparte berekening 
voor uitgevoerd (zie paragraaf 5.2.8). 
 

6.2.5 Type berekeningen 
Er zijn acute en chronische innameberekeningen uitgevoerd. Omdat 
verondersteld wordt dat 1,2-onverzadigde PA’s eenzelfde 
biotransformatie volgen wat tot de vorming van genotoxische en 
kankerverwekkende reactieve pyrrolen leidt (EFSA, 2017), is er een 
innameberekening uitgevoerd waarbij de 35 stoffen equipotent bij elkaar 
op zijn geteld. 
De acute innameberekening is ook onder de aanname van equipotentie 
van de 35 stoffen uitgevoerd. 
 

6.2.6 Leeftijdsgroepen 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor peuters (1 en 2 jaar), kinderen in 
de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar, pubers (10 tot en met 18 jaar) en 
volwassenen (19 tot en met 79 jaar). 
 

6.2.7 Berekening van de inname 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Monte Carlo Risk 
Assessment (MCRA) rekenprogramma, versie 8.313.  
 
Voor de acute innameberekening is gebruik gemaakt van een 
probabilistisch model. Hiertoe werd random onder teruglegging een 
voedselconsumptiedag van een individu uit de voedselconsumptiedata 
getrokken. De geconsumeerde producten op die dag werden dan 
vervolgens gekoppeld aan de gesommeerde concentraties PA’s in de 
betreffende producten. Die gesommeerde concentraties PA’s in de 
producten werden ook random onder teruglegging getrokken uit de 
concentratiedata. Per individu en per consumptiedag werd de inname uit 
alle producten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het lichaamsgewicht. 
Dit gaf dan de inname per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit werd 
100 000 keer uitgevoerd. Dit resulteerde in een verdeling van de 100 
000 individuele innameschattingen waarbij MCRA de innamestatistieken 
berekende voor de geselecteerde leeftijdsgroepen.  
 
Voor de chronische innameberekening is gebruik gemaakt van het 
‘observed individual means’ (OIM) model. Dit model berekent voor ieder 
persoon in de voedselconsumptiedatabase de inname van de PA’s. 
Hiertoe werd per individu en per dag de consumptie van een product 
vermenigvuldigd met de gemiddelde gesommeerde concentratie PA’s in 

 
13 mcra.rivm.nl 
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dat product. Dit werd gedaan voor alle geconsumeerde producten. 
Vervolgens werd (per individu en per dag) de inname van de PA’s via 
alle geconsumeerde producten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
lichaamsgewicht van het betreffende individu. Dit gaf dan de inname per 
kilogram lichaamsgewicht per dag. Vervolgens werd per individu de 
inname over de twee consumptiedagen gemiddeld. Dit resulteerde in 
een verdeling van de individuele gemiddelde innames, waaruit MCRA de 
innamestatistieken berekende voor de hele populatie.  
 
In de berekeningen zijn de voedselconsumptiegegevens gewogen voor 
kleine afwijkingen in socio-demografische kenmerken van de 
onderzoekspopulatie ten opzichte van de landelijke bevolking om tot een 
representatieve weergave van de Nederlandse bevolking binnen een 
leeftijdsgroep te komen. Weegfactoren zijn ook toegepast voor 
weekdagen en seizoen, om ook daar tot een representatieve 
afspiegeling van alle weekdagen en seizoenen te komen. 
  
Onzekerheden in de berekening die ontstaan door de beperkte 
steekproefgrootte van de consumptie- en concentratie-data werden 
gekwantificeerd met behulp van de zogenaamde bootstrapping methode 
(Efron, 1979; Efron & Tibshirani, 1993). Hiertoe werd data getrokken uit 
zowel de concentratiedata als uit de voedselconsumptiedata. Dit 
resulteert in een alternatieve consumptie- en concentratiedatabases die 
dan weer gebruikt worden om weer een nieuwe innameverdeling te 
genereren. Hiermee wordt gesimuleerd welke inname er zou worden 
verkregen als een andere steekproef uit de bevolking en het voedsel zou 
worden genomen. Voor deze onzekerheidsanalyse zijn 100 cycli 
gebruikt. Dit resulteerde in 100 acute en 100 chronische 
innameverdelingen en daarmee ook in 100 innamestatistieken 
(bijvoorbeeld 100 waarden voor P95 en 100 waarden voor de P99). De 
mediane waarde van deze 100 blootstellingsstatistieken is berekend 
door MCRA en deze geeft de beste schatting. Tevens berekende MCRA 
het 95% betrouwbaarheidsinterval. In dit rapport worden de gemiddelde 
inname, de P95 en P99 gerapporteerd, alsmede de bijdrage van de 
voedingsmiddelen en stoffen aan de inname. 
 

6.2.8 Inname via (kruiden)supplementen 
Concentratiedata waren beschikbaar in KAP of via het WFSR onderzoek 
voor: 

• Voedingssupplementen, bijenpollen (stuifmeelkorrels); 
• Kruidensupplementen, sint-janskruid (Hypericum perforatum L.); 
• Overige kruidensupplementen. 

 
De bijenpollen (n=5) waren in 2015 bemonsterd en geanalyseerd. De 
doseervorm betrof granulaat en tabletten. Deze monsters zijn 
meegenomen in de berekening. 
 
Sint-janskruid was in 2015 (n=3) en 2018 (n=47) bemonsterd en 
geanalyseerd. Omdat er in 2015 minder PA’s werden gemeten, zijn deze 
3 monsters niet meegenomen in de innameberekening voor sint-
janskruid. Van de in 2018 verzamelde data betrof het twee monsters 
sint-janskruidgrondstof. Omdat supplementen ook nog andere 
grondstoffen kunnen bevatten zoals vulmiddel, zijn deze gegevens niet 
meegenomen in de innameberekening. Daarnaast was er nog een 
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monster sint-janskruidthee. Omdat de overige gegevens voor 
supplementen met sint-janskruid in tablet, capsule of drageevorm 
betrof, met een gewicht in dezelfde ordegrootte (Tabel 38) is alleen 
gerekend met die doseervormen. De totale steekproefomvang van 
supplementen met sint-janskruid was 44. 
 
De overige kruidensupplementen omvatten 1 tot 3 monsters van 
supplementen met brandnetel, Echinacea, Dandelion, Scutellaria, 
ginseng, valeriaan, hoefblad, rode klaver, groene thee en diverse 
mengsels van kruiden. Deze supplementen zijn samengevoegd tot één 
groep (n=21). De doseervorm betrof tabletten, capsules, vloeistof en 
poeder.  
 
Tabel 39 toont de gemiddelde som van de concentraties van de 35 PA’s 
in deze supplementen, uitgaande van het LB en UB scenario. Annex 7 
toont de gegevens voor de individuele PA’s. 
 
Tabel 38 Standaardgewichten gebruikt voor de innameberekeningen van 
supplementen. 
Doseervorm Standaardgewicht (g) 
Capsulea 0,72 
Drageeb 0,45 
Tableta 0,96 
Theelepelb 3,6 

a van Rossum et al. (2018). 
b persoonlijke communicatie Agnes Roos. 
 
Tabel 39 Gemiddelde som van de concentraties van de 35 PA’s in bijenpollen en 
sint-janskruid, uitgaande van het LB en UB scenario. 
 N % < 

LOQ 
Som van 35 PA’s 

(µg/kg) 
   LB UB 
Bijenpollen  5 0 514 

[8-1050] 
532 

[30-1064] 
Sint-janskruid 44 11 871 

[0-5178] 
902 

[44-5195] 
Overige 
kruidensupplementen 

21 29 211 
[0-1926] 

260 
[44-1964] 

 
Voor de berekening van de inname van de som van 35 PA’s via 
bijenpollen en sint-janskruid is gebruik gemaakt van de etiketgegevens 
beschikbaar in de ruwe concentratiegegevens of een aanvullende search 
op internet op basis van de merkgegevens genoemd in de 
concentratiedataset. Dit betrof: 

• Doseervorm (tablet, capsule, poeder, etc.); 
• Aanbevolen dosering; 
• Leeftijd van de doelgroep. 

 
Voor bijenpollen werd als dosering 1 tot 2 tabletten per dag en 1 
theelepel granulaat per dag gevonden. Ook stond op het etiket vermeld 
dat het supplement niet geschikt was voor kinderen onder de 1 jaar. 
Daarom is de inname voor kinderen en volwassen als volgt berekend: 
 
inname = som PA per supplement∗dagdosering∗standaard gewicht dosisvorm

standaard  lg
     [formule 1] 
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Waarbij: 
• de som van de PA’s was uitgedrukt in ng/g;  
• de dagdosering staat voor de aanbevolen hoeveelheid tabletten, 

capsules, etc.. Indien er meerdere doseringen vermeld stonden is 
uitgegaan van de hoogste dosering; 

• standaardgewichten (in grammen) voor doseervorm (zie Tabel 
38); 

• een lichaamsgewicht (kg): 20 kg voor kinderen en 70 kg voor 
volwassenen;  

• de inname wordt uitgedrukt in ng/kg lg per dag. 
 
Voor sint-janskruid bestond de doseervorm uit tabletten, dragees, en 
capsules Voor de berekening is uitgegaan van de tabletvorm 
(standaardgewicht 0,96 g), de hoogste van de overige 
doseervormen (Tabel  38). 
 
Voor sint-janskruid varieerde de dagdosering tussen de 1 en 3 eenheden 
per dag. Op een aantal etiketten stond vermeld dat het supplement voor 
volwassenen is bedoeld. De inname van sint-janskruid is daarom alleen 
voor volwassenen berekend, uitgaande van 1, 2 of 3 eenheden per dag 
en gebruikmakend van formule 1.  
 
Voor de overige kruidensupplementen varieerde de dagdosering tussen 
1 tot maximaal 12 eenheden per dag. Hier is de inname berekend zoals 
voor de bijenpollen, waarbij uitgegaan werd van de maximale 
dagdosering per supplement, en de standaardgewichten per 
doseervorm, zoals vermeld in tabel 38. Omdat deze supplementen zowel 
door jonge kinderen (0-6 jaar), pubers en volwassenen gebruikt kunnen 
worden is de inname berekend voor kinderen en volwassenen. 
 
Om tot een range van innames te komen, is voor iedere concentratie de 
inname volgens formule 1 berekend. Vervolgens is met behulp van Excel 
de gemiddelde en, indien mogelijk, de P95 inname berekend. 
 

6.3 Resultaten 
6.3.1 Inname via voedingsmiddelen 

Tabel 40 toont de acute inname van de som van 35 PA’s voor de 4 
leeftijdsgroepen. De inname varieerde per leeftijdsgroep: 

• gemiddelde inname: 8-14 ng/kg lg per dag; 
• P50: 0-0,7 ng/kg lg per dag; 
• P95: 25-56 ng/kg lg per dag; 
• P99: 174-276 ng/kg lg per dag. 

 
Er was geen verschil tussen het LB en UB scenario. Daarom is in tabel 
40 alleen het UB scenario getoond. De inname werd vrijwel geheel (98-
99%) bepaald door thee in alle leeftijdsgroepen.  
 
Tabel 40 toont ook de bijdrage van de individuele PA’s aan de acute 
inname. Senkirkine en senecionine N-oxide droegen beide voor meer 
dan 10% bij. PA’s die 5% tot 10% bijdroegen aan de acute inname 
waren senecionine, intermedine N-oxide, intermedine, retrorsine N-
oxide en retrorsine. 
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De chronische inname varieerde eveneens per leeftijdsgroep (Tabel 41): 
• gemiddelde inname: 15-28 ng/kg lg per dag; 
• P50: 0-14 ng/kg lg per dag; 
• P95: 63-105 ng/kg lg per dag; 
• P99:  121-172 ng/kg lg per dag. 

 
Er was geen verschil tussen het LB en UB scenario. Daarom is in Tabel 
41 alleen het UB scenario weergegeven. Thee droeg ook hier het meest 
bij aan de inname (Tabel 41). Volwassenen hadden de hoogste inname.  
 
Senecionine N-oxide droeg zo’n 20% bij aan de chronische inname 
(Tabel 41), voor intermedine N-oxide was dit 11%. PA’s die 5 tot 10% 
bijdroegen aan de inname waren: intermedine, senkirkine, retrorsine N-
oxide, europine N-oxide, heliotrine N-oxide, lycopsamine N-oxide en 
voor sommige leeftijdsgroepen ook senecionine. 
 
Tabel 40 Acute inname van de som van 35 pyrrolizidine alkaloïden in 
(kruiden)thee, rucola en honing voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 
1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en van 
voedingsmiddelen aan de inname. 
 Leeftijdsgroep 
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (ng/kg lg per dag)a b 

Gemiddelde 9 
[5-14]b 

8 
[3-12] 

9 
[5-15] 

14 
[8-22] 

P50 0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0 
[0-0] 

0,7 
[0,5-0,9] 

P95 26 
[15-45] 

25 
[14-40] 

36 
[19-58] 

56 
[30-91] 

P99 194 
[87-339] 

174 
[76-338] 

189 
[87-330] 

276 
[115-455] 

Bijdrage van stoffen (%) 
Senkirkine 16 17 16 17 

Senecionine N-oxide 14 14 14 14 
Senecionine 9 9 9 9 

Intermedine N-Oxide 8 8 8 8 
Intermedine 6 6 6 6 

Retrorsine N-oxide 6 6 6 6 
Retrorsine 5 5 5 5 

Seneciphylline 4 4 4 4 
Europine N-oxide 4 3 4 4 

Senecivernine 4 4 4 4 
Heliotrine N-oxide 4 3 3 3 

Lycopsamine N-oxide 3 4 3 3 
Heliosupine 2 2 2 2 

Lycopsamine 3 3 3 3 
Senecivernine N-oxide 2 2 2 2 
Seneciphylline N-oxide 2 2 2 2 

Som PA (honing) 2 1 - - 
Lasiocarpine N-oxide 1 1 1 1 

Echimidine N-oxide 2 2 2 2 
Integerrimine 1 1 1 1 

Heliotrine 1 1 1 1 
Europine 1 1 1 1 
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 Leeftijdsgroep 
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 

Lasiocarpine 1 1 1 1 
Spartioidine 1 1 1 1 
Usaramine - 1 1 1 
Echimidine 1 1 - 1 

Bijdrage voedingsmiddelen (%) 
Thee 98 99 99 98 

Honing 2 1 - - 
Rucola - 1 1 2 

De 35 PA’s zijn bij elkaar opgeteld onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen 
(EFSA, 2016). 
Door afronding van de percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% 
uitkomen. 
a Lg betekent lichaamsgewicht 

b Er was geen verschil tussen het lower bound scenario waarbij de meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens zijn vervangen door een 0 en het upper bound (UB) scenario waar 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens zijn vervangen door de waarde van die 
bepaalbaarheidsgrens (0,3 tot 6,9 µg/kg, afhankelijk van matrix en jaar waarin gemeten 
werd). 
c  Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 
Tabel 41 Chronische inname van de som van 35 pyrrolizidine alkaloïden in 
(kruiden)thee, rucola en honing voor de Nederlandse populatie in de leeftijd van 
1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van die stoffen en van 
voedingsmiddelen aan de inname. 
 Leeftijdsgroep 
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (ng/kg lg per dag)a b 

Gemiddelde 18 
[10-27]c 

15 
[9-21] 

19 
[11-26] 

28 
[17-38] 

P50 0 
[0-0,2] 

0 
[0-0] 

8 
[3-13] 

14 
[9-20] 

P95 96 
[53-140] 

73 
[45-106] 

63 
[39-96] 

105 
[64-145] 

P99 168 
[97-322] 

121 
[72-183] 

128 
[75-182] 

172 
[99-232] 

Bijdrage van stoffen (%) 
Senecionine N-oxide 20 20 20 20 
Intermedine N-Oxide 11 11 11 11 

Intermedine 8 8 8 8 
Senkirkine 8 8 8 8 

Retrorsine N-oxide 8 8 8 8 
Europine N-oxide 5 5 5 5 

Heliotrine N-oxide 5 5 5 5 
Lycopsamine N-oxide 5 5 5 5 

Senecionine 4 4 4 4 
Lycopsamine 4 4 4 4 

Retrorsine 3 3 3 3 
Seniciphylline N-oxide 3 3 3 3 
Senicivernine N-oxide 3 3 3 3 

Seneciphylline 2 2 2 2 
Heliosupine 2 2 2 2 

Senecivernine 2 2 2 2 
Lasiocarpine N-oxide 2 2 2 2 
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 Leeftijdsgroep 
Inname en bijdrage 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 

Echimidine N-oxide 2 2 2 2 
Integerrimine 1 1 1 1 

Som PA (honing) 1 1 - - 
Heliotrine 1 1 1 1 
Europine 1 1 1 1 

Lasiocarpine 1 1 1 1 
Spartioidine - 1 - - 

Bijdrage voedingsmiddelen (%) 
Thee 100 99 99 99 

Honing 1 1 - - 
Rucola - - 1 1 

De 35 PA’s zijn bij elkaar opgeteld onder de aanname van equipotentie voor alle stoffen 
(EFSA, 2016). 
Door afronding van de percentages kan de som van percentages boven of onder de 100% 
uitkomen. 
a Lg betekent lichaamsgewicht. 
b Er was geen verschil tussen het lower bound  scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0 en het  upper bound (UB) scenario, waarbij 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van die 
bepaalbaarheidsgrens (0,3 tot 6,9 µg/kg, afhankelijk van matrix en jaar waarin gemeten 
werd). 
c Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata 
 

6.3.2 Inname via (kruiden)supplementen 
De gemiddelde inname van de som van 35 PA’s via 
(kruiden)supplementen op basis van bijenpollen voor kinderen bedroeg 
92 ng/kg lg voor het LB scenario en 95 ng/kg lg voor het UB scenario 
(Tabel 42). Voor volwassenen was dit respectievelijk 26 en 27 ng/kg lg. 
Vanwege het geringe aantallen metingen in bijenpollen (n=5) kon er 
geen P95 worden berekend. 
 
Tabel 42 Inname van de som van 35 pyrrolizidine alkaloïden door kinderen en 
volwassenen via kruidensupplementen o.b.v. bijenpollen, uitgedrukt in 
nanogram per kilogram lichaamsgewicht. 
 Range Gemiddelde  
 LBc UBd LB UB 
Kinderena 0,8-189 3-191 92 95 
Volwassenenb 0,2-53 0,8-55 26 27 

a Uitgaande van een gemiddeld lichaamsgewicht van 20 kilogram. 
b Uitgaande van een gemiddeld lichaamsgewicht van 70 kilogram. 
c Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
d Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens (0,4 
tot 2,1 µg/kg, afhankelijk van de PA). 
 
Tabel 43 toont de inname van volwassenen van de som van de 35 PA’s 
via de inname van 1 tot 3 doseereenheden van kruidensupplementen 
met sint-janskruid. De gemiddelde inname varieerde van 11 ng/kg lg bij 
de inname van 1 doseereenheid in het LB scenario tot 38 ng/kg 
lichaamsgewicht bij de inname van 3 doseereenheden in het UB 
scenario. Voor de P95 varieerde dit tussen de 57 en 171 ng/kg lg. 
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Tabel 43 Inname van de som van 35 pyrrolizidine alkaloïden door volwassenen 
via kruidensupplementen met sint-janskruid uitgedrukt als nanogram per 
kilogram lichaamsgewichta. 
 Range Gemiddelde P95 
Aantal 
eenhedenb 

LBc UBd LB 
 

UB LB UB 

1 0-68 0,6-68 11 12 57 57 
2 0-136 1-137 23 24 113 114 
3 0-204 2-205 34 36 170 171 

a Uitgaande van een gemiddeld lichaamsgewicht van 70 kilogram. 
b Aantal aanbevolen tabletten, capsules of dragees op een dag. 
c Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
d Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens (0,9 
tot 7,4 µg/kg, afhankelijk van de PA). 
 
Voor de overige kruidensupplementen varieerde de gemiddelde inname 
voor kinderen tussen de 30 ng/kg lg in het LB scenario tot 37 ng/kg lg in 
het UB scenario (Tabel 44). Voor volwassenen was dit respectievelijk 9 
en 11 ng/kg. 
 
Tabel 44 Inname van de som van 35 pyrrolizidine alkaloïden door kinderen en 
volwassenen via overige kruidensupplementen, uitgedrukt in nanogram per 
kilogram lichaamsgewicht. 
 Range Gemiddelde  
 LB UB LB UB 
Kinderena 0-278 2-284 30 37 
Volwassenenb 0-79 1-81 9 11 

a Uitgaande van een gemiddeld lichaamsgewicht van 20 kilogram. 
b Uitgaande van een gemiddeld lichaamsgewicht van 70 kilogram. 
c Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
d Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens (0,9 
tot 7,4 µg/kg, afhankelijk van de PA). 
 
Voor gebruikers van (kruiden)supplementen dient de 
achtergrondinname via voedingsmiddelen nog bij de deterministische 
schatting te worden opgeteld. Voor de acute inname kan dan 
bijvoorbeeld de P95 van de acute inname via voedingsmiddelen opgeteld 
worden bij het gemiddelde of de P95 (indien aanwezig) voor de inname 
via (kruiden)supplementen. Voor de chronische inname kan de 
gemiddelde en P95 inname via voedingsmiddelen opgeteld worden bij de 
gemiddelde inname via (kruiden)supplementen. Dit kan voor ieder type 
supplement worden gedaan. Dit geeft dan een indicatie met hoeveel de 
inname van PA’s kan toenemen als mensen dagelijks 
(kruiden)supplementen gebruiken. 
 

6.4 Discussie 
6.4.1 Onzekerheden 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de analyse van de 
onzekerheden die een rol gespeeld hebben bij de inname berekening. 
Aan het eind van de paragraaf wordt een totaal oordeel gegeven over 
het effect van de onzekerheden op de innameberekening. 
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6.4.1.1 Innameberekening via voedingsmiddelen 
De innameberekening van PA’s via voedingsmiddelen kent onzekerheden 
ten aanzien van de voedselconsumptiedata, concentratiedata, de 
koppeling van voedselconsumptiedata aan concentratiedata en de keuze 
van het model waarmee de inname berekend is. Door middel van 
bootstrapping is de onzekerheid ten aanzien van een geringe 
steekproefgrootte voor de VCP en concentratiedata gekwantificeerd (zie 
paragraaf 6.2.7 en de tabellen 40 en 41).  
 
Voedselconsumptiedata 
Deze bevatten generieke onzekerheden, zoals representativiteit van de 
steekproef (bepaalde bevolkingsgroepen niet meegenomen, zoals 
mensen die in een instelling wonen) en onder- en overrapportage van 
de consumptie. Een belangrijke specifieke onzekerheid voor de 
innameberekening van de PA’s is het ontbreken van gegevens over 
welke type thee is geconsumeerd: gewone of kruidenthee. Onderzoek 
van Mulder et al. (2016a) toonde aan dat de gemiddelde concentratie 
(som van 28 PA’s) in gedroogde thee varieerde van 274 µg/kg in droge 
kamillethee tot 599 µg/kg in droge rooibosthee, met een gemiddelde 
van 460 µg/kg voor alle theesoorten. Voor zwarte en groene thee was 
de gemiddelde som van 28 PA’s respectievelijk 572 en 423 µg/kg. Voor 
liefhebbers van kamillethee kan de innameschatting dus overschat zijn 
en voor die van rooibosthee of zwarte thee onderschat. In hetzelfde 
onderzoek van Mulder et al. (2016a) had thee uit theezakjes een hogere 
concentratie PA’s dan losse thee en had biologisch geproduceerde thee 
een hogere concentratie dan de niet-biologische. Het ontbreken van 
gegevens over consumptie van biologische thee en losse thee versus 
theezakjes in de VCP is daarom ook een bron van onzekerheid die zowel 
tot een onder- als overschatting kan hebben geleid. De nieuwe VCP app 
waarbij streepjescodes van verpakkingen kan worden gescand en die 
gekoppeld kan worden aan gegevens over verpakkingsmaterialen en 
productiewijze in de Nederlandse Levensmiddelendatabank (LEDA) kan 
mogelijk in de toekomst meer informatie hierover opleveren. 
 
Concentratiedata 
Tabel 36 laat zien dat er voor sommige soorten voedingsmiddelen de 
steekproefgrootte gering was en/of dat de monsters in maar één jaar 
zijn bemonsterd (bijvoorbeeld n= 6 voor rooibosthee, bemonsterd in 
2016). Dit kan zowel tot een onder- als overschatting van de inname 
hebben geleid. 
 
Een andere onzekerheid vormt het gebruik van droge thee in plaats van 
bereide thee. Thee gezet volgens een standaardprotocol (theezakjes 
met twee gram 2 toevoegen aan 150 mL kokend water, 5 minuten laten 
trekken) gaf een volledige migratie van PA’s vanuit de droge thee naar 
de bereide thee (Mulder et al., 2016b). Volgens EFSA echter, kunnen 
diverse factoren, zoals watertemperatuur, ratio water tot thee, 
bereidingstijd, roeren en de doseervorm (losse thee versus theezakje) 
van invloed zijn op de hoeveelheid PA’s die vanuit droge thee naar 
bereide thee migreert (EFSA, 2016).EFSA gaf echter niet aan in welke 
mate dit kan variëren. De aanname dat alle PA’s volledig van de droge 
thee naar de bereide thee migreren kan mogelijk tot een overschatting 
van de inname hebben geleid, indien thee anders wordt bereid dan 
volgens het bovengenoemde standaardprotocol. 
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Niet alle 35 PA’s zijn in alle voedingsmiddelen gemeten (Tabel 36), dit 
varieerde van 11 in kamillebloemen (waarvan thee kan worden gezet) 
tot 34 in rucola en gemengde sla met rucola. Voor thee (dat de 
belangrijkste bijdrage aan de inname aan de PA’s leverde) was dit 11 tot 
23 PA’s. Dit heeft geleid tot een onderschatting van de inname. Van 
honing was alleen het totaal gehalte PA’s bekend en niet op welke 
individuele stoffen het totaal was gebaseerd. Dit kan tot zowel een 
overschatting (meer dan 35 PA’s) als onderschatting (minder dan 35 
PA’s) hebben geleid. 
 
Behalve de 35 PA’s waarop de innameberekening is gebaseerd, kunnen 
er ook nog andere PA’s aanwezig zijn in voedingsmiddelen. Tabel 35, 
met de lijst van relevante stoffen in 2016 en 2017, en tabel 36 met het 
aantal gemeten PA’s en het aantal PA’s in de groep van 35 stoffen, 
geven aan dat er meerdere stoffen kunnen meetellen in de inname. Het 
niet meenemen van deze stoffen kan tot een onderschatting van de 
totale inname van PA’s leiden. 
 
Dierlijke voedingsmiddelen anders dan honing zijn niet meegenomen in 
de innameberekening. Hoewel PA’s in principe via diervoeder in dierlijk 
voedsel terecht kunnen komen (Hoogenboom et al., 2011; Mulder et al., 
2016b), werd er in 97% van dierlijke voedingsmiddelen geen PA’s boven 
de detectielimiet aangetroffen (EFSA, 2016; Mulder et al., 2016a). In 
6% van de melkmonsters werd een enkele PA (jacoline, senkirkine, 
otosenine, lycopsamine, echimidine of retrorsine) aangetroffen (EFSA, 
2016; Mulder et al., 2016a). Ook in 1% van de eieren werd een enkele 
PA aangetroffen (lycopsamine of retrorsine; Mulder et al., 2016b). EFSA 
achtte het daarom in 2016 niet zinvol om voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong mee te nemen in de innameberekening. In de dataset die 
gebruikt is voor de huidige innameberekening werd in 2 van de 176 
koemelkmonsters lycopsamine aangetroffen (beide 0,12 µg/L) en in 2 
van de 10 geitenmelkmonsters retrorsine (0,05 en 0,08 µg/L). Geen van 
de 53 eimonsters had een PA-gehalte boven de bepaalbaarheidsgrens. 
Het niet meenemen van melk kan hebben geleid tot een kleine 
onderschatting van de inname.  
 
Er is beperkte informatie of andere plantaardige voedingsmiddelen PA’s 
kunnen bevatten. Theoretisch kunnen meerdere (machinaal) geoogste 
gewassen verontreinigingen met onkruid bevatten. EFSA maakte in 
2016 wel melding van de aanwezigheid van enkele PA’s in 
spinaziemonsters (EFSA, 2016). Literatuuronderzoek uitgevoerd door 
JECFA toonde aan dat PA’s in keukenkruiden en in beperkte mate in 
granen en graanproducten kunnen voorkomen (JECFA, 2016). Het 
ontbreken van spinazie, keukenkruiden en andere plantaardige bronnen 
van PA’s kan mogelijk tot een onderschatting van de inname hebben 
geleid. 
 
Koppeling concentratiedata aan voedselconsumptiedata 
Voor de koppeling van bereide thee aan gedroogde thee en honing-
bevattende producten aan honing als ingrediënt is gebruik gemaakt van 
het conversiemodel (van Dooren et al., 1995). Bij iedere nieuwe VCP 
worden nieuwe producten toegevoegd. Bestaande recepturen worden 
echter niet vernieuwd. Het conversiemodel beschrijft geen variatie in 
receptuur. Zo wordt bijvoorbeeld voor thee uitgegaan van 8 gram thee 
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per liter water. De hoeveelheid thee die wordt gebruikt om thee te 
bereiden kan echter variëren. Dit kan zowel tot een onder- als 
overschatting hebben geleid.  
 
Het koppelen van meetwaarden in gemengde sla op basis van rucola 
aan alle typen gemengde sla zal tot een overschatting van de inname 
leiden omdat niet alle gemengde sla rucola bevat. 
 
Innamemodel 
Een algemene onzekerheid bij berekeningen met gesommeerde 
hoeveelheden is de aanname van dosis-additie (EFSA, 2019). Dit 
betekent dat er wordt aangenomen dat de effecten van de 35 PA’s bij 
elkaar opgeteld kunnen worden. In de praktijk kunnen stoffen elkaar 
ook versterken of uitdoven. WFSR onderzoekt met behulp van in vitro 
testen of de aanname van dosis-additie voor de PA’s terecht is 
(persoonlijke communicatie Ad Peijenburg). 
 
Totaal oordeel innameschatting 
Omdat niet alle 35 relevante PA’s gemeten zijn in thee, dat de 
belangrijkste bijdrage had aan de inname, is de inname van PA’s 
mogelijk onderschat. 
 

6.4.1.2 Inname PA’s via (kruiden)supplementen 
Ook bij de berekeningen van de inname van PA’s via 
(kruiden)supplementen zijn aannames gedaan die tot onzekerheden 
leidden. Deze onzekerheden betreffen de dosering van de 
supplementen, de concentratie van PA’s in de supplementen en de 
keuze van het deterministische model. 
 
Met betrekking tot de dosering van de supplementen zit de onzekerheid 
in het rekenen met de standaardgewichten van de doseervorm (Tabel 
38). Dit zijn gemiddelde gewichten (van Rossum et al, 2018; 
persoonlijke communicatie Agnes Roos). Afwijkingen hiervan kunnen 
zowel tot een onder- als overschatting van de inname van PA’s via 
(kruiden)supplementen hebben geleid. De aanname dat alle 
supplementen met sint-janskruid in tabletvorm (het zwaarste gewicht) 
geconsumeerd worden, leidde tot een overschatting; dragees en 
capsules zijn lichter.  
 
Voor de onzekerheden in de concentratie PA’s in (kruiden)supplementen 
zijn een aantal al genoemd bij de inname via voedingsmiddelen 
(paragraaf 6.4.1.1): 

• Beperkte steekproefgrootte (aantal en jaren); 
• Niet alle 35 PA’s gemeten; 
• PA’s aanwezig anders dan de 35 PA’s; 
• Aanname dat alle 35 PA’s equipotent zijn. 

 
Voor de overige kruidensupplementen was het niet altijd duidelijk of een 
bemonsterd product een kruidensupplement betrof of een 
kruidengeneesmiddel. Dit kan betekenen dat concentraties van 
kruidengeneesmiddelen meegenomen zijn in de berekening, hetgeen tot 
zowel een onder- als overschatting van de inname geleid kan hebben.  
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Chronische inname gaat uit van levenslange inname. Het 
deterministische model houdt geen rekening met de duur van gebruik 
van de supplementen. In een door RIVM uitgevoerd onderzoek onder 
kruidensupplementgebruikers in 2014 gaf 82% van de gebruikers aan 
dagelijks te gebruiken waarbij 39% aangaf dit het hele jaar 
voorafgaande aan het onderzoek gedaan te hebben (Jeurissen et al., 
2018). Dit geeft aan dat een deel van de gebruikers langere tijd 1 of 
meer supplementen gebruikt, al hoeft dat niet levenslang te zijn. Voor 
sint-janskruid bijvoorbeeld staat op een aantal bijsluiters dat de 
supplementen maar voor een aantal weken mogen worden gebruikt. 
Uitgaande van een langere innameperiode geeft een overschatting van 
de chronische inname, waar levenslange inname relevant is. 
 
Gebruikers van kruidensupplementen kunnen meerdere supplementen 
gebruiken. Uit het hierboven genoemde onderzoek bleek dat het 
merendeel van de gebruikers (87% van de kinderen, 64% van de 
mannen en 58% van de vrouwen) 1 soort kruidensupplement gebruikte 
(Jeurissen et al., 2018). Het percentage gebruikers dat aangaf 2 soorten 
kruidensupplementen te gebruiken was respectievelijk: 11% van de 
kinderen, 25% van de mannen en 27% van de vrouwen. Het aantal 
gebruikers dat 3 soorten kruidensupplementen gebruikte varieerde van 
2% voor kinderen tot 9% voor vrouwen. De meeste 
kruidensupplementen werden dagelijks ingenomen. De in het huidige 
rapport genoemde inname gaat uit van het gebruik van 1 soort 
supplement. Bij de risicobeoordeling dient rekening gehouden met de 
inname van meerdere soorten supplementen. 
 
Totaal oordeel innameschatting 
Omdat niet alle 35 relevante PA’s in kruidensupplementen gemeten zijn, 
is de inname via (kruiden)supplementen mogelijk onderschat. 
 

6.4.2 Vergelijking met eerdere berekeningen  
Innameberekening PA’s via voedingsmiddelen door EFSA 
In 2016 heeft EFSA de acute inname van PA’s via de consumptie van 
(kruiden)thee, honing en voedingssupplementen berekend (EFSA, 
2016). EFSA heeft alleen gerekend met het UB scenario en gegevens 
gepresenteerd voor de gemiddelde inname en die voor het 95ste 
percentiel. De resultaten daarvan staan vermeld in Tabel 45. De huidige 
innameschattingen voor het UB scenario (Tabel 40) zijn over het 
algemeen lager dan de door EFSA gevonden innameschattingen. De 
belangrijkste verklaring hiervoor is de manier van berekenen: 

• EFSA heeft gerekend met alleen de dagen waarop consumptie 
was. In de huidige berekening zijn alle consumptiedagen 
meegenomen; 

• EFSA heeft met het hoogst betrouwbare percentiel aan 
concentratiedata gerekend, terwijl in onze berekening de gehele 
concentratiedataset is meegenomen. 

 
De door ons gehanteerde methode van innameberekening is verfijnder. 
 
Overige verschillen met de innameschatting van EFSA zijn: 

• EFSA heeft bij hun berekeningen de inname via de consumptie 
van kruidensupplementen meegenomen, terwijl dat in onze 
berekening niet het geval was. In de Nederlandse VCP is geen 
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gedetailleerde informatie over de consumptie van 
kruidensupplementen beschikbaar en het percentage gebruikers 
is te laag om een goed beeld te krijgen van de consumptie van 
kruidensupplementen. Daarom is voor de huidige 
innameberekeningen gekozen voor een deterministische aanpak. 
Voor de acute inname kan dan de P95 inname van sint-janskruid 
worden genomen of de maximum inname via bijenpollen. Deze 
moet dan nog bij de achtergrondinname via (kruiden)thee, 
honing en rucola worden opgeteld; 

• EFSA-berekeningen zijn uitgevoerd voor 28 PA’s, waarvan er 9 
niet onder de lijst van 35 PA’s vallen (erucifoline, erucifoline N-
oxide, intermedine, intermedine N-oxide, jacobine, jacobine N-
oxide, monocrotaline, monocrotaline N-oxide en trichomecidine) 
versus 35 PA’s in de huidige berekening; 

• EFSA berekeningen zijn uitgevoerd met de gehele Europese 
concentratiedatabase versus alleen Nederlandse data in de 
huidige berekening; 

• De huidige berekeningen zijn uitgevoerd met de meest recente 
VCP (2012-2016). EFSA heeft in 2016 gerekend met de 
consumptiegegevens uit de VCP jonge kinderen (2005-2006; 
Ocke et al., 2008) en VCP basis (2007-2010; van Rossum et al., 
2011). 

 
Tabel 45 Acute inname (in ng/kilogram lichaamsgewicht per dag) van 
pyrrolizidine alkaloïden via (kruiden) thee, honing en voedingssupplementen 
voor de hele Europese populatie uitgevoerd voor het upper bound scenario door 
EFSA in 2016. 
Leeftijdsgroep Mean P95 
Peuters 2 jaar 110a 

[2-311]b 
419a 

[262-821]b 
Kinderen 3 t/m 9 jaar 88 

[20-248] 
277 

[126-505] 
Pubers 10 t/m 17 jaar 72 

[9-152] 
195 

[90-415] 
Volwassenen  18 t/m 64 jaar 87 

[6-160] 
226 

[22-496] 
Ouderen 65  t/m 74 jaar 77 

[29-162] 
234 

[82-389] 
Ouderen > 74 jaar 84 

[33-168] 
218 

[110-383] 
In de EFSA berekening zijn alleen dagen waarop (kruiden)thee, honing en/of 
voedingssupplementen zijn geconsumeerd meegenomen. 
a mediaan van blootstellingsschattingen (gemiddelde of P95) van alle Europese landen 
b tussen haakjes staat de range van blootstellingsschattingen (gemiddelde of P95) van alle 
Europese landen. 
 
EFSA heeft in 2016 ook de chronische inname van PA’s via de 
consumptie van (kruiden)thee, honing en voedingssupplementen 
berekend voor het LB en UB scenario (EFSA, 2016). Tabel 46 toont de 
resultaten. De huidige innameschattingen (Tabel 41) vallen binnen de 
door EFSA gevonden range, met uitzondering van de P95 van 
volwassenen in het LB scenario, deze is in de huidige berekening iets 
hoger. De bij de acute inname genoemde verschillen onder ‘overige 
verschillen met de EFSA innameschatting’ gelden ook voor de chronische 
berekening. 
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Tabel 46 Chronische inname (in ng/kilogram lichaamsgewicht per dag) van 
pyrrolizidine alkaloïden via (kruiden) thee, honing en voedingssupplementen 
voor de hele Europese populatie uitgevoerd door EFSA in 2016. 
Leeftijdsgroep P50 P95 
 LB UB LBc UBd 
Peuters 2 jaar 3a 

[0-35]b 
5a 

[0-48]b 
43a 
[0-

154]b 

57a 
[0-214]b 

Kinderen 3 t/m 9 jaar 4 
[1-24] 

6 
[0,6-
34] 

21 
[3-91] 

32,5 
[6-126] 

Pubers 10 t/m 17 jaar 4 
[0,3-
18] 

6 
[1-26] 

15 
[1-68] 

24,6 
[2-95] 

Volwassenen  18 t/m 64 
jaar 

6.7 
[0,2-
21] 

11 
[0.4-
29] 

30 
[1-86] 

42,9 
[2-120] 

Ouderen 65  t/m 74 jaar 8 
[3-30] 

12 
[4-40] 

34 
[15-88] 

52,7 
[21-123] 

Ouderen > 74 jaar 9 
[4-31] 

14 
[6-42] 

31 
[16-87] 

42,8 
[23-127] 

a Mediaan van blootstellingsschattingen (gemiddelde of P95) van alle Europese landen. 
b Tussen haakjes staat de range van blootstellingsschattingen (gemiddelde of P95) van alle 
Europese landen. 
c Uitgaande van het zogenaamde lower bound (LB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
d Uitgaande van het zogenaamde upper bound (UB) scenario, waarbij meetwaarden onder 
de bepaalbaarheidsgrens vervangen is door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens. 
 
In een Nederlandse studie uitgevoerd met 24-uurs duplicaatvoedingen 
van 62 volwassenen (25-65 jaar) is in 23 duplicaatvoedingen de 
aanwezigheid van 1 tot 6 PA’s aangetoond (Mulder et al., 2013). Van de 
32 PA’s die werden geanalyseerd, werden in totaal 15 PA’s gevonden, 
waarvan integerrimine, senecionine, retrorsine en heliotrine het meest 
frequent. Het PA-gehalte varieerde tussen de 0,1 en 5,3 μg/kg 
(gemiddeld 0,29 μg/kg). De gemiddelde PA-inname is door de auteurs 
geschat op 1,3 ng/kg lg/dag, waarbij vrouwen (2,26 ng/kg lg/dag) een 
hogere inname hadden dan mannen (0,27 ng/kg lg/dag). Thee en/of 
honingconsumptie droegen bij 16 van de 23 positieve 
duplicaatvoedingen bij aan de inname. 
Deze schattingen zijn lager dan de huidige innameschattingen. 
Verschillen met de huidige schattingen zijn: andere PA’s gemeten 
(overlap van 14 PA’s) en het gebruik van duplicaatvoedingen. Een 
nadeel van duplicaatvoedingen is dat alle geconsumeerde 
voedingsmiddelen gepoold worden. Dit kan leiden tot verdunning van 
stoffen tot onder de bepaalbaarheids- of detectiegrens. 
 
Innameberekening via supplementen door RIVM 
RIVM heeft in 2015 de inname van PA’s via supplementen 
deterministisch berekend, waarbij geen onderscheid is gemaakt naar 
soort (kruiden)supplement. De inname van PA’s via de consumptie van 
kruidensupplementen varieerde toen tussen de 0,077 tot 42 μg per dag, 
wat overeen komt met 0,001 tot 0,60 μg/kg lg per dag voor een 
persoon van 70 kg (de Wit et al., 2015). De huidige gemiddelde 
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deterministische schatting van de inname van PA’s via bijenpollen, sint-
janskruid en overige kruidensupplementen valt binnen deze range.  
 

6.4.3 Overige relevante aspecten 
Bij de innameberekening is uitgegaan van equipotentie. Dit betekent dat 
de inname van de 35 PA’s bij elkaar zijn opgeteld zonder te corrigeren 
voor de relatieve potentie van een stof ten opzichte van riddeliine, de 
stof waarop EFSA de BMDL10 voor de chronische effecten heeft 
gebaseerd. Bij het gebruik van relatieve potentiefactoren zouden PA’s 
die minder toxisch zijn dan riddeliine minder zwaar meetellen in de 
optelsom en stoffen die toxischer zijn juist zwaarder. Theoretisch 
kunnen alle 35 1,2-onverzadigde PA’s na absorptie reactieve pyrol 
verbindingen geven, die verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten 
van PA’s (EFSA, 2017). Vanwege de structurele verschillen tussen de 
PA’s kunnen er verschillen in toxicokinetiek en toxicodynamiek mogelijk 
zijn, die kunnen leiden tot verschillen in potentie (EFSA, 2017). Er zijn 
verschillende studies naar de relatieve potentie van PA’s, maar volgens 
EFSA kunnen deze door beperkingen in de methodiek niet gebruikt 
worden voor het vaststellen van relatieve potentiefactoren. Recent is 
met behulp van levercellijnen de genotoxische potentie van PA’s bepaald 
(Louisse et al., 2019). Dit onderzoek liet zien dat in vitro senecionine, 
seneciphylline en senecivernine (respectievelijke relatieve 
potentiefactoren 1,24, 1,20 en 1,13) iets genotoxischer waren dan 
riddelliine (relatieve potentiefactor op 1 gesteld). De andere stoffen 
waren minder potent. Senecionine N-oxide, die een belangrijke bijdrage 
leverde aan de inname (Tabel 40 en 41), had in deze studie een 
relatieve potentiefactor <0,01. In vitro studies houden echter geen 
rekening met verschillen in toxicokinetiek en toxicodynamiek. Zo kan 
senecionine N-oxide uit het voedsel in het lichaam weer omgezet 
worden in senecionine (Schrenk et al., 2020). Er zijn kinetische 
modellen nodig om deze vertaalslag te kunnen maken (Louisse et al., 
2019). Hoewel het op dit moment niet mogelijk is om relatieve 
potentiefactoren vast te stellen voor PA’s, geven de bovengenoemde 
studies wel aan dat verschillen in relatieve potentie te verwachten zijn.  
 

6.4.4 Opties voor verfijnen berekeningen 
De berekeningen beschreven in dit rapport kunnen worden gezien als 
een eerste tier, waarbij de onzekerheden in kaart gebracht zijn om te 
kijken waar verfijning mogelijk is. Verfijnen is alleen zinvol als de 
innameschattingen leiden tot een overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde of een te kleine MOE en de 
innameschatting conservatief is en daardoor tot een overschatting heeft 
geleid. In die gevallen is een verfijning nodig om vast te kunnen stellen 
of de inname inderdaad te hoog is. Vanwege de beperkte hoeveelheid 
PA’s gemeten in thee is de inname mogelijk onderschat. Verfijning is 
dan niet zinvol, omdat dit zeer waarschijnlijk zal resulteren in een nog 
hogere inname.  
 
Voor inname via kruidensupplementen is de inname mogelijk ook 
onderschat omdat niet alle 35 PA’s gemeten waren; verfijnen is dus ook 
hier niet zinvol.  
 
Wel kunnen in de toekomst de onzekerheden in inname verminderd 
worden door: 
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• Betere consumptiegegevens over het type geconsumeerde thee 
of supplement, bijvoorbeeld verkregen via het scannen van 
streepjescode van verpakkingen met de voedselconsumptie app; 

• Meetgegevens voor alle 35 PA’s in (kruiden)supplementen, thee, 
honing en plantaardige levensmiddelen waarbij PA-bevattende 
onkruid mee geoogst kan worden zoals spinazie ; 

• Relatieve potentiefactoren voor de 35 PA’s. 
 

6.5 Conclusies  
De geschatte acute inname aan de groep van 35 PA’s via 
voedingsmiddelen bedroeg: 

• voor de gemiddelde inname: 8-14 ng/kg lg per dag; 
• voor de P50: 0-0,7 ng/kg lg per dag; 
• voor de P95: 25-56 ng/kg lg per dag; 
• voor de P99: 174-276 ng/kg lg per dag. 

 
De geschatte chronische inname via voedingsmiddelen bedroeg: 

• voor de gemiddelde inname: 15-28 ng/kg lg per dag; 
• Voor de P50: 0-14 ng/kg lg per dag;  
• P95: 63-105 ng/kg lg per dag; 
• P99: 121-172 ng/kg lg per dag. 

 
Volwassenen hadden de hoogste inname, vanwege een hogere 
theeconsumptie. 
 
De gemiddelde inname via (kruiden)supplementen was afhankelijk van 
het type (kruiden)supplement en leeftijdsgroep en varieerde van 9 tot 
171 ng/kg lg per dag. 
 
Omdat de inname mogelijk onderschat is door de beperkte hoeveelheid 
PA’s gemeten in thee, andere voedingsmiddelen en 
(kruiden)supplementen, zal verfijning niet resulteren in een lagere 
inname. 
 
Om onzekerheden in toekomstige innameberekeningen te verkleinen 
zijn de volgende gegevens nodig:  

• Metingen voor de groep van 35 PA’s (kruiden)thee, honing en 
andere plantaardige levensmiddelen waarbij PA-bevattende 
onkruid meegeoogst kan worden zoals spinazie;  

• Metingen voor de groep van 35 PA’s in kruidensupplementen en 
bijenpollen; 

• Onderzoek naar relatieve potentiefactoren voor de PA’s, om deze 
mee te kunnen nemen in innameberekeningen. 
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7 Cyanogene glycosiden 

7.1 Inleiding 
Cyanogene glycosiden zijn stoffen die aanwezig zijn in diverse planten. 
De stoffen komen onder andere voor in (bittere) amandel, pitten van 
pit- en steenvruchten (bijvoorbeeld abrikozen, kers en appel), lijnzaad 
en cassave. Het dient waarschijnlijk ter bescherming tegen 
knaagschade. Tijdens het beschadigen van de plant, bijvoorbeeld tijdens 
kauwen of fijnmalen, komen hydrolytische enzymen (beta-glycosidases) 
vrij. Onder invloed van deze enzymen kan het giftige blauwzuur (HCN) 
worden gevormd uit cyanogene glycosiden. Blauwzuur is een zwak zuur 
en is daarom in vloeistof aanwezig als HCN en als cyanide ionen (CN-). 
HCN en CN- worden in dit rapport gezamenlijk aangeduid als cyanide. 
 
Er bestaan minstens 60 verschillende soorten cyanogene glycosiden. De 
overeenkomst tussen deze stoffen is dat ze een cyanide groep hebben 
die als cyanohydrin (alfa-hydroxynitronile) aan één of meerdere suikers 
verbonden is door middel van een beta-glycosidische binding. Figuur 6 
toont de structuurformule van twee veel voorkomende cyanogene 
glycosiden, linamarin en linustatin.  
 

Figuur 6 Structuurformules van de veelvoorkomende cyanogene glycosiden 
linamarin en linustatin. Bron: EFSA, 2019. 
 
Vrij cyanide wordt gemakkelijk door het maagdarmkanaal opgenomen. 
Het wordt daar vrijgemaakt door de hydrolytische enzymen afkomstig 
van planten en door beta-glycosidases afkomstig van bacteriën in het 
maagdarmkanaal. Er bestaan verschillen in de mate waarin cyanide 
wordt vrijgemaakt uit verschillende voedingsmiddelen in het 
maagdarmkanaal.  
 
Cyanide geeft acute effecten, zoals benauwdheid, hartritmestoornissen, 
stuiptrekkingen en bewusteloosheid. EFSA heeft in 2016 voor acute 
cyanide toxiciteit een gezondheidskundige grenswaarde (Acute 
Reference Dose (ARfD)) van 20 µg/kg lg afgeleid (EFSA, 2016). Na 
chronische toediening werden er in proefdieren ook histopathologische 
effecten in de schildklier, nier, lever en het zenuwstelsel waargenomen. 
JECFA heeft in 2012 een voorlopige toelaatbare dagelijkse inname 
(PMTDI) afgeleid van 20 µg/kg lg op basis van waargenomen effecten 
op het mannelijk reproductiesysteem (JECFA, 2012). Echter, volgens 
EFSA waren de beschikbare toxicologische gegevens in proefdieren en 
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de mens te beperkt om een chronische gezondheidskundige 
grenswaarde af te leiden (EFSA, 2019). 
 
Om de inname van cyanide te beperken zijn er in Europa limieten 
gesteld voor de aanwezigheid van cyanide in bepaalde 
voedingsmiddelen. De aromaverordening 1334/2008 bevat limieten voor 
HCN in samengestelde voedingsmiddelen die HCN kunnen bevatten via 
een toegepast aroma of een ingrediënt met aromatiserende 
eigenschappen, zoals amandel of abrikozenpit, waar van nature HCN in 
zit. Dit geldt voor: 

• Noga, marsepein en soortgelijke producten: 50 mg/kg; 
• Ingeblikte steenvruchten: 5 mg/L; 
• Alcoholhoudende dranken: 35 mg/L. 

 
Daarnaast is er in Verordening (EU) 2017/1237 een maximumlimiet van 
20 mg/kg vastgelegd voor cyanide, inclusief cyanide in cyanogene 
glycosiden, in onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of 
fijngehakte abrikozenpitten, die voor eindgebruikers in de handel zijn 
gebracht (EU, 2017). 
 

7.2 Methodiek 
7.2.1 Voedselconsumptiegegevens 

Voor de innameberekening is gebruik gemaakt van de Nederlandse 
Voedselconsumptiepeiling (VCP), waarin gedurende de periode 2012 -
2016 de gegevens zijn verzameld van 4313 personen in de leeftijd 1 tot 
en met 79 jaar. De deelnemers aan de VCP vormden een 
representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Gegevens zijn 
verzameld gedurende twee niet-aaneengesloten dagen met behulp van 
een 24-uurs navraagmethode. Deze werd uitgevoerd door getrainde 
diëtisten. Voor deelnemers in de leeftijdsgroep 1 tot en met 8 jaar en 71 
tot en met 79 jaar is daarnaast ook nog gebruik gemaakt van een 
voedingsdagboek. Details van de VCP zijn beschreven door van Rossum 
et al. (2016, 2018). De geconsumeerde producten van de VCP waren 
gecodeerd volgens de code van de Nederlandse Voedingsstoffenbestand 
(NEVO). 
 

7.2.2 Concentratiedata 
Cyanogene glycosiden in voedsel worden gemeten aan de hand van hun 
cyanidegroep, die wordt vrijgemaakt door middel van een 
hydrolysestap. Dit geeft de som van vrij cyanide en cyanide in 
cyanogene glycosiden en wordt totaal cyanide genoemd. 
Concentratiedata waren beschikbaar voor totaal cyanide via de 
Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP) database en via 
aanvullend onderzoek van Wageningen Food Safety Research (WFSR). 
In alle gevallen was er bemonsterd en gemeten tussen 2017 en 2019. 
Tabel 47 toont een overzicht van de karakteristieken van de 
concentratiedata voor totaal cyanide. 
 



RIVM-briefrapport 2020-0120  

Pagina 125 van 160 

Tabel 47 Karakteristieken van de concentratiedata voor totaal cyanide in 
levensmiddelen. 
Voedingsmiddel N % < 

LOQ 
Range 

(mg/kg) 
Gemiddelde 

(mg/kg) 
Gebruikt in 
berekening 

    LB UB  
Abrikoospit, zoet 10 0 18-514 184 184 Nee, hoeveelheid als 

ingrediënt in 
voedingsmiddel 

onbekend 
Abrikoospit, 
bitter 

29 0 2361-3746 2876 2876 Nee vanwege EU limiet 
50 mg/kg 

Amandel, zoet 28 4 < LOQ-66 13 14 Ja 
Amandel, bitter 8 0 1785-2541 2112 2112 Nee vanwege EU limiet 

50 mg/kg 
Amandeldrink 4 75 < LOQ-0,5 0.1 0.2 Ja 
Amandelmeel 4 0 0,8-29 15 15 Nee, geen consumptie 

gegevens 
Amandelpasta 2 0 22-60 41 41 Nee, geen 

consumptiegegevens 
Bitterkoekjes 20 5 < LOQ-79 17 17 Ja 
Cassavechips 9 55 < LOQ-2 0,5 0,5 Ja  
Gevulde koek 1 0 0,4 0,4 0,4 Nee, meegenomen via 

zoete amandel 
Lijnzaad 23 4 < LOQ-304 200 200 Ja 
Likeur 15 7 < LOQ-3 0,6 0,6 Ja, gekoppeld aan alle 

likeuren 
Marsepein 22 0 1,4-36 14 14 Ja 
Brood met noten 4 0 0,7-4 2 2 Nee, brede 

productgroep; conversie 
naar zoete amandel 

Noga 15 0 0,4-4 2 2 Ja 
Sap, vruchten 5 0 0,1-1 0,5 0,5 ja 
Spijsbroodje 1 0 0,4 0,2 0,2 Nee, conversie naar 

zoete amandel 
Tapiocameel 2 100 < LOQ 0 0,1 Nee, geen consumptie 

 
Omdat de dataset ook monsters bevatte met een waarde onder de LOQ, 
is een lower bound (LB) en upper bound (UB) scenario uitgevoerd. 
 

7.2.3 Correctiefactoren voor biobeschikbaarheid 
Omdat er concentratiedata voor totaal cyanide (vrij cyanide plus cyanide 
gebonden aan cyanogene glycosiden) beschikbaar waren, moet er 
gecorrigeerd worden voor de biobeschikbaarheid van cyanide afkomstig 
uit cyanogene glycosiden. EFSA heeft in 2019 hiervoor correctiefactoren 
bepaald op basis van piekwaarden van cyanide in bloed na de 
consumptie van abrikozenpitten, cassavewortel, lijnzaad en persipan 
(marsepein op basis van abrikozenpitten) door vrijwilligers. 
De volgende correctiefactoren zijn bepaald door EFSA: 

• Amandel: 1; 
• Lijnzaad: 3; 
• Marsepein en ‘persipan’: 12; 

 
Voor de andere voedingsmiddelen waren geen gegevens beschikbaar en 
is een factor 1 als worst case gebruikt. 
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De concentratie van totaal cyanide in de betreffende voedingsmiddelen 
is gedeeld door deze correctiefactoren in de huidige 
innameberekeningen. 
 

7.2.4 Verwerkingsfactoren 
Verwerking, zoals weken en verhitten, kan het gehalte van cyanide in 
voedsel verlagen. Dit kan op twee manieren: door het vervluchtigen van 
blauwzuur en het inactiveren van de beta-glycosidases die cyanide 
kunnen vrijmaken in het voedsel. Er zijn geen verwerkingsfactoren 
beschikbaar voor cyanogene glycosiden. 
 

7.2.5 Koppeling voedselconsumptiegegevens aan concentratiedata 
Een aantal consumeerde voedingsmiddelen konden rechtstreeks 
gekoppeld worden aan de concentraties totaal cyanide in gemeten 
voedingsmiddelen. Dit was mogelijk voor: 

• Amandelen (waarbij aangenomen is dat de consumptie de zoete 
variant betrof); 

• Amandeldrink; 
• Bitterkoekjes; 
• Cassavechips (kroepoek); 
• Lijnzaad; 
• Marsepein; 
• Noga. 

 
Er waren concentratiegegevens voor amandellikeur en likeuren gemaakt 
van steenvruchten en bessen. In de VCP wordt geen onderscheid 
gemaakt op de smaak van likeuren. Daarom zijn de 
concentratiegegevens in ‘likeur’ gekoppeld aan alle geconsumeerde 
likeuren.  
 
De concentratiedataset bevatte alleen gegevens voor vruchtensappen 
waarin abrikozen zijn verwerkt. Volgens de literatuur kunnen andere 
sappen van steen- en pitvruchten, zoals appel- en kersensap ook 
cyanide bevatten (Bolarinwa et al., 2014, 2016; Cressey et al., 2013; 
EFSA, 2004, 2019). Daarom zijn de concentraties van abrikozensap 
toegekend aan alle relevante sappen en limonades waarin pit- en 
steenvruchten (zoals appel, kers, abrikoos en perzik) zijn verwerkt.  
 
Er waren ook geen concentratiedata voor jam gemaakt van pit- en 
steenvruchten, ingeblikte pit- en steenvruchten en appelmoes. Volgens 
de literatuur kan hier wel cyanide in zitten (Bolarinwa et al., 2014, 
2016; Cressey et al., 2013; EFSA, 2004). Daarom zijn de consumpties 
van deze producten gekoppeld aan concentraties in vruchtensap waarin 
abrikozen zijn verwerkt. 
 
De concentratiegegevens voor brood met noten betrof een brede 
productgroep, variërend van brood met een paar noten tot banketstol 
met spijs. Daarom zijn geconsumeerde broden met noten ook 
‘opgeknipt’ in hun amandelgehalte. Hiervoor is het conversiemodel 
gebruikt. Het conversiemodel beschrijft producten zoals geconsumeerd 
(bijvoorbeeld kerststol) in gewichtsprocenten van ruwe agrarische 
producten (bijvoorbeeld tarwe, druiven, amandel, ei). Het 
conversiemodel is ontwikkeld in 1995 (van Dooren et al.) en sindsdien 
zijn na iedere voedselconsumptiepeiling nieuwe producten toegevoegd. 
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Het conversiemodel is ook gebruikt voor alle  geconsumeerde producten 
met amandelen of abrikozenpitten als ingrediënt die niet rechtstreeks 
aan een gemeten concentratie kon worden gekoppeld. Deze producten 
zijn daarom ‘opgeknipt’ in hun amandel- of abrikozenpit gehalte, waarbij 
aangenomen is dat het de zoete variant betrof omdat het zoete 
producten betreft. 
 
In de VCP wordt geen verschil gemaakt tussen de consumptie van 
amandel- en banketbakkersspijs. Volgens de levensmiddelendatabank 
(LEDA) bestaan producten met spijs uit amandelspijs of 
banketbakkersspijs. Banketbakkersspijs wordt gemaakt van bonen en/of 
abrikozenpitten (LEDA, 2020). De LEDA gaf vaak wel het gehalte 
amandel in amandelspijs (40-46% amandel), maar niet het gehalte 
abrikozenpitten in banketbakkersspijs. Uit de volgorde van de 
ingrediënten van banketbakkersspijs kan worden opgemaakt dat 
abrikozenpitten niet in een hoog gehalte in banketbakkersspijs 
voorkomen. Daarom is ervoor gekozen om het geconsumeerde spijs aan 
de totaal cyanide concentraties in zoete amandelen te koppelen, waarbij 
het hoogste gehalte amandel (46%) is aangehouden.  
 
Er was 1 monster beschikbaar voor gevulde koek en 1 monster voor 
spijsbroodje. Daarom is gekozen om deze twee producten en 
vergelijkbare producten, zoals banketletter, aan concentraties in zoete 
amandel te koppelen, op basis van het amandelgehalte volgens het 
conversiemodel.  
 
Voor lijnzaad bevattende producten, zoals meergranen broden, is het 
conversiemodel gebruikt om het gehalte lijnzaad in die producten te 
koppelen aan de concentratie totaal cyanide in lijnzaad. 
 
Tapiocameel staat voor een zetmeel gemaakt van cassavewortel . 
Omdat er geen consumptie van tapiocameel is vermeld in de VCP, is 
tapiocameel niet meegenomen in de innameberekening. Alle andere 
producten op basis van cassave zijn gekoppeld aan cyanide 
concentraties in cassavechips. 
 

7.2.6 Type berekeningen 
Er zijn acute en chronische innameberekeningen uitgevoerd.  
Omdat de concentratiedata beschikbaar waren als totaal cyanide (alle 
cyanide dat in cyanogene glycosiden aanwezig is), zijn de 
innameberekeningen uitgevoerd voor totaal cyanide waarbij 
gecorrigeerd is voor de verschillen in biobeschikbaarheid van cyanogene 
glycosiden uit de verschillende voedingsmiddelen (zie paragraaf 7.1 en 
7.2.3).  
 

7.2.7 Leeftijdsgroepen 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor peuters (1 en 2 jaar), kinderen in 
de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar, pubers (10 tot en met 18 jaar) en 
volwassenen (19 tot en met 79 jaar). 
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7.2.8 Berekening van de inname 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Monte Carlo Risk 
Assessment (MCRA) rekenprogramma, versie 8.314.  
 
Voor de acute innameberekening is gebruik gemaakt van een 
probabilistisch model. Hiertoe werd random onder teruglegging een 
voedselconsumptiedag van een individu uit de voedselconsumptiedata 
getrokken. De geconsumeerde voedingsmiddelen op die dag werden dan 
vervolgens gekoppeld aan de concentratie totaal cyanide in de 
betreffende voedingsmiddelen. Voor elk cyanide-bevattend 
voedingsmiddel werd een concentratie cyanide random onder 
teruglegging getrokken uit de concentratiedata. De inname van cyanide 
via de voedingsmiddelen werden gedeeld door  de correctiefactor om te 
corrigeren voor biosbeschikbaarheid van cyanide. Per individu en per 
consumptiedag werd de voor biobeschikbaarheid gecorrigeerde inname 
van cyanide bij elkaar opgeteld en gedeeld door het lichaamsgewicht. 
Dit gaf dan de inname per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit werd 
100 000 keer uitgevoerd. Dit resulteerde in een verdeling van de 100 
000 individuele innameschattingen waarbij MCRA de innamestatistieken 
berekende voor de geselecteerde leeftijdsgroepen.  
 
Voor de chronische innameberekening is gebruik gemaakt van het 
‘observed individual means’ (OIM) model. Dit model berekent voor ieder 
persoon in de voedselconsumptiedatabase de inname van cyanide. 
Hiertoe werd per individu en per dag de consumptie van cyanide 
bevattende voedingsmiddelen vermenigvuldigd met de gemiddelde 
concentratie totaal cyanide in die betreffende voedingsmiddelen 
gecorrigeerd voor de biobeschikbaarheid van het cyanide uit het 
betreffende voedingsmiddel. Vervolgens werd (per individu en per dag) 
de voor biobeschikbaarheid gecorrigeerde inname van cyanide bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door het lichaamsgewicht van het betreffende 
individu. Dit gaf dan de inname per kilogram lichaamsgewicht per dag. 
Vervolgens werd per individu de inname over de twee consumptiedagen 
gemiddeld. Dit resulteerde in een verdeling van de individuele 
gemiddelde innames, waaruit MCRA de innamestatistieken berekende 
voor de hele populatie.  
In de berekeningen zijn de voedselconsumptiegegevens gewogen voor 
kleine afwijkingen in socio-demografische kenmerken van de 
onderzoekspopulatie ten opzichte van de landelijke bevolking om tot een 
representatieve weergave van de Nederlandse bevolking binnen een 
leeftijdsgroep te komen. Weegfactoren zijn ook toegepast voor 
weekdagen en seizoen, om ook daar tot een representatieve 
afspiegeling van alle weekdagen en seizoenen te komen. 
 
Onzekerheden in de berekening die ontstaan door de beperkte 
steekproefgrootte van de consumptie- en concentratiedata werden 
gekwantificeerd met behulp van de zogenaamde bootstrapping methode 
(Efron, 1979; Efron & Tibshirani, 1993). Hiertoe werd data getrokken uit 
zowel de concentratiedata als uit de voedselconsumptiedata. Dit 
resulteert in een alternatieve consumptie- en concentratiedatabases die 
dan weer gebruikt worden om weer een nieuwe innameverdeling te 
genereren. Hiermee wordt gesimuleerd welke inname er zou worden 
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verkregen als een andere steekproef uit de bevolking en het voedsel zou 
worden genomen. Voor deze onzekerheidsanalyse zijn 100 cycli 
gebruikt. Dit resulteerde in 100 acute en 100 chronische 
innameverdelingen en daarmee ook in 100 innamestatistieken 
(bijvoorbeeld 100 waarden voor P95 en 100 waarden voor de P99). De 
mediane waarde van deze 100 innamestatistieken is berekend door 
MCRA en deze geeft de beste schatting. Tevens berekende MCRA het 
95% betrouwbaarheidsinterval. In dit rapport worden de gemiddelde 
inname, de P95 en P99 gerapporteerd, alsmede de bijdrage van de 
voedingsmiddelen en stoffen aan de inname. 
 

7.3 Resultaten 
7.3.1 Acute inname 

Tabel 48 toont de acute inname van cyanide voor de vier 
leeftijdsgroepen. Vanwege het lage percentage meting onder de 
bepaalbaarheidsgrens (Tabel 47) was er geen verschil was tussen de 
innameschattingen van het LB en UB scenario. Daarom is er geen 
onderscheid gemaakt tussen het LB en het UB scenario in Tabel 48. De 
inname varieerde per leeftijdsgroep: 

• Voor de gemiddelde inname: 1,6-7,5 µg/kg lg per dag; 
• Voor de P50: 0,1-2,9 µg/kg lg per dag; 
• Voor de P95: 7,5-31,4 µg/kg lg per dag; 
• Voor de P99: 16,3-57,8 µg/kg lg per dag. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 2 jaar hadden de hoogste 
inname. Consumptie van vruchtensap, limonade en jam droeg het 
meeste bij aan de inname van cyanide, gevolgd door lijnzaad. Amandel 
droeg ook voor meer dan 10% bij aan de inname van cyanide door de 
volwassenen. 
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Tabel 48 Acute inname van cyanide voor de Nederlandse populatie in de leeftijd 
van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van voedingsmiddelen aan de 
inname. 
 Leeftijdsgroep 

Inname en 
bijdrage 

1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 

Inname (µg/kg lg per dag)a,b 
Gemiddelde 7,5 

[4,2-10,6]b 
6,7 

[3,9-9,6] 
3,2 

[1,9-4,4] 
1,6 

[1,2-2,0] 
P50 2,4 

[1,3-4,5] 
2,9 

[1,7-6,2] 
0,9 

[0,6-2,1] 
0,1 

[0,06-0,2] 
P95 31,4 

[18,4-
40,2] 

25,2 
[16,4-
31,4] 

14,0 
[8,4-17,6] 

7,5 
[6,0-8,9] 

P99 57,8 
[35,6-
71,1] 

41,8 
[28,6-
50,2] 

23,4 
[16,6-27,7] 

16,3 
[13,6-20,0] 

     
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Vruchtensap, 
limonade en jam 

88 86 82 43 

Lijnzaad 10 10 13 41 
Amandel 1 3 5 14 

Bitterkoekjes - 0,1 0,3 1 
Likeur - - 0,1 0,5 

Cassavechips 0,3 0,1 0,3 0,2 
Amandeldrink 0,3 - - 0,1 

Marsepein 0,1 - 0,1 0,1 
Noga - - - 0,1 

a Lg betekent lichaamsgewicht. 
b Er was geen verschil tussen het lower bound scenario waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidgrens zijn vervangen door een 0 en het  upper bound  scenario, waarbij 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde van die 
bepaalbaarheidsgrens (0,1 of 2 mg/kg; afhankelijk van het jaar waarin de analyses zijn 
uitgevoerd). 
b Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

7.3.2 Chronische inname 
De resultaten voor de chronische innameschatting staat vermeld in 
Tabel 49. Net als voor de acute inname was er geen verschil tussen de 
innameschattingen van het LB en het UB scenario en is er in de tabel 
geen onderscheid gemaakt tussen het LB en UB scenario. De inname 
varieerde per leeftijdsgroep: 

• Voor de gemiddelde inname: 1,6-7,5 µg/kg lg per dag; 
• Voor de P50: 0,7-5,4 µg/kg lg per dag; 
• Voor de P95: 6,0-21,7 µg/kg lg per dag; 
• Voor de P99: 11,3-37,8 µg/kg lg per dag. 

 
Net als voor de acute innameberekening hadden kinderen in de leeftijd 
van 1-2 jaar de hoogste inname en droegen vruchtensap, limonade en 
jam het meeste bij aan de inname van cyanide door alle 
leeftijdsgroepen, gevolgd door lijnzaad. Voor de volwassenen gaf de 
consumptie van amandel ook nog een belangrijke bijdrage aan de 
inname. 
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Tabel 49. Chronische inname van cyanide voor de Nederlandse populatie in de 
leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, alsmede de bijdrage van voedingsmiddelen aan 
de inname. 
 Leeftijdsgroep 
Populatie 1-2 jaar 3-9 jaar 10-18 jaar 19-79 jaar 
Inname (µg/kg lg per dag)a,b 

Gemiddelde 7,5 
[4,0-11,1]c 

6,8 
[3,9-9,5] 

3,2 
[1,9-4,4] 

1,6 
[1,2-2,0] 

P50 5,4 
[2,9-7,8] 

5,3 
[2,8-7,5] 

2,1 
[1,2-3,1] 

0,7 
[0,4-1,0] 

P95 21,7 
[12,5-34,4] 

17,8 
[10,9-25,4] 

9,9 
[5,9-14,1] 

6,0 
[4,9-7,2] 

P99 37,8 
[19,5-66,7] 

25,3 
[17,1-39,1] 

14,7 
[9,5-19,9] 

11,3 
[9,1-14,2] 

     
Bijdrage voedingsmiddelen (%) 

Vruchtensap, 
limonade en jam 

88 86 82 42 

Lijnzaad 10 11 13 41 
Amandel 1 3 5 15 

Bitterkoekjes - 0,1 0,4 1 
Likeur - - 0,2 1 

Cassavechips 0,3 0,1 0,3 0,2 
Amandeldrink 0,2 - - 0,1 

Marsepein 0,1 - 0,1 0,1 
Noga - - - 0,1 

a Lg betekent lichaamsgewicht. 
b Er was geen verschil tussen het lower bound scenario waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens zijn vervangen door een 0 en het upper bound scenario, waarbij 
meetwaarden onder de bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door de waarde van die 
bepaalbaarheidsgrens (0,1 of 2 mg/kg; afhankelijk van het jaar waarin de analyses zijn 
uitgevoerd). 
c Getallen tussen vierkante haken geven het betrouwbaarheidsinterval aan voor de 
gekwantificeerde onzekerheden ontstaan door geringe steekproefgrootte in 
voedselconsumptie- en concentratiedata. 
 

7.4 Discussie 
7.4.1 Onzekerheden 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de analyse van de 
onzekerheden die een rol gespeeld hebben bij de inname berekening. 
Aan het eind van de paragraaf wordt een totaal oordeel gegeven over 
het effect van de onzekerheden op de innameberekening. 
Door middel van bootstrapping is de onzekerheid ten aanzien van een 
geringe steekproefgrootte voor de voedselconsumptiepeiling en 
concentratiedata gekwantificeerd. 
 
Voedselconsumptie data:  
Deze bevatten generieke onzekerheden, zoals representativiteit van de 
steekproef (bepaalde bevolkingsgroepen niet meegenomen, zoals 
mensen die in een instelling wonen) en onder- en overrapportage van 
de consumptie van voedingsmiddelen.  
 
De VCP geeft niet altijd gedetailleerde informatie over de 
geconsumeerde producten, zoals bijvoorbeeld over de smaak van een 
likeur, limonade, vruchtensap of jam en of producten met spijs 
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amandel- of banketbakkersspijs bevatten. Om dit te adresseren in de 
innameberekening zijn conservatieve keuzen gemaakt, die hebben 
geleid tot een overschatting van de inname.  
 
Concentratiedata:  
Voor diverse producten waren maar een beperkt aantal metingen 
beschikbaar, zoals voor vruchtensap. Dit geeft onzekerheid ten aanzien 
van de totaal cyanide concentratie in deze producten en daarmee in de 
uiteindelijke innameschattingen, die hierdoor zowel over- als onderschat 
kunnen zijn. 
 
Verwerking van voedingsmiddelen met cyanogene glycosiden kan het 
gehalte van cyanide veranderen. Zoals vermeld in paragraaf 7.1 zorgt 
fijnmalen of kauwen voor het vrijmaken van hydrolytische enzymen die 
zorgen voor cyanidevorming uit de cyanogene glycosiden. Andere 
soorten van mechanische bewerking doen dit ook. Het gevormde 
cyanide kan echter vervluchtigen tijdens verhitten (EFSA, 2019). 
Bovendien worden door verhitting de hydrolytische enzymen in het 
voedingsmiddel geïnactiveerd waardoor er minder cyanide wordt 
vrijgemaakt (EFSA, 2019). Een innameschatting van cyanide op basis 
van totaal cyanide (dus vrij en gebonden) levert een overschatting van 
de werkelijke inname van cyanide. Om hiervoor te corrigeren heeft EFSA 
gebruik gemaakt van correctiefactoren gebaseerd op de 
biobeschikbaarheid van cyanide uit voedingsmiddelen (zie paragraaf 7.1 
en 7.2.3). Er waren echter maar voor een beperkt aantal 
voedingsmiddelen (amandel, abrikozenpit, lijnzaad, marsepein en 
persipan) correctiefactoren beschikbaar. Voor de overige 
voedingsmiddelen is een, conservatieve, standaard correctiefactor van 1 
gebruikt. Dit gold bijvoorbeeld voor vruchtensappen, limonade en jam, 
die een grote bijdrage leverden aan de inname van totaal cyanide. De 
inname van totaal cyanide is daardoor zeer waarschijnlijk sterk 
overschat. 
 
Koppeling concentratiedata aan voedselconsumptiedata:  
Er waren alleen concentratiedata voor sappen op basis van abrikozen 
aanwezig en niet voor overige vruchtenproducten waarin cyanogene 
glycosiden kunnen zitten, zoals jam op basis van steenvruchten, 
appelmoes en appelsap. Daarom is de waarde van abrikozensap 
toegekend aan alle producten op basis van steen- en pitvruchten. Tabel 
50 toont een overzicht van in de literatuur gemelde concentraties van 
totaal cyanide in producten op basis van steen- en pitvruchten. Dit geeft 
aan dat de toekenning van de concentratie in abrikozensap (met een 
range van 0,1-1 mg/kg) naar alle andere relevante voedingsmiddelen op 
basis van steenvruchten niet tot een overschatting van de inname heeft 
geleid. 
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Tabel 50 Concentratie totaal cyaniden in producten op basis van steen- en 
pitvruchten zoals gebruikt in de innameberekening van totaal cyanide en 
concentraties in producten van deze vruchten gerapporteerd in de literatuur. 
Voedingsmiddel Gehalte totaal 

cyaniden 
(mg/kg) 

Referentie 

Vruchtensap 
(voornamelijk 
abrikozen) 

0,1-1 Paragraaf 7.2.2 

Ingeblikte 
steenvruchten 

<LOQ-7,8 EFSA, 2004; Cressey et al., 
2013; Bolarinwa et al., 2014 

Abrikozensap 6,5 FSANZ, 2014 
Appelpuree 1,2 Bolarinwa et al., 2014 
Appelsap 0,2-5,4 Bolarinwa et al., 2014, 2016; 

Cressey et al., 2013 
FSANZ 2014 

Appelmoes < LOQ -4,1 Cressey et al., 2013;  FSANZ, 
2014 

Kersensap < LOD-12 EFSA, 2004, 2019; FSANZ, 
2014 

Perziksap 2,3-5,9 EFSA, 2004; Bolarinwa et al., 
2014 

Pruimensap < LOQ-3,1 EFSA, 2004; FSANZ, 2014 
Steenvruchtenjam < LOQ- 0,2  EFSA, 2004, 2019 
Vlierbessensap 1 Senica et al., 2017b 
Vruchtensappen 0,7 EFSA, 2019 

 
In de innameberekening zijn we ervan uitgegaan dat alle 
voedingsmiddelen met spijs, zoals gevulde koek en spijsbroodje, 
amandelspijs bevatten dat uit 46% amandelen bestond. Spijs kan ook 
banketbakkersspijs zijn dat uit bonen en zoete abrikozenpitten bestaat. 
De gemiddelde concentratie totaal cyanide in zoete abrikozenpitten was 
13 maal hoger dan die van zoete amandelen. Uitgaande van een 
hoeveelheid amandelen in spijs van 46% kan de aanname dat alle spijs 
uit amandel bestaat tot een onderschatting leiden indien de hoeveelheid 
abrikozenpit in banketbakkersspijs hoger is dan 3,5%. 
 
Voor een aantal voedingsmiddelen is het conversiemodel gebruikt om 
voedingsmiddelen op te knippen in hun ingrediënten (bijvoorbeeld brood 
met noten of lijnzaad). Het conversiemodel is in 1995 ontwikkeld en 
sindsdien worden alleen nieuw gegeten producten toegevoegd. 
Bestaande recepturen worden echter niet vernieuwd. Het 
conversiemodel beschrijft geen variatie in receptuur. Beide factoren 
kunnen zowel tot een geringe onder- als overschatting geleid hebben. 
 
Totaal oordeel innameschatting: 
Het ontbreken van correctiefactoren voor de biobeschikbaarheid van 
cyanide uit cyanogene glycosiden uit voedingsmiddelen anders dan 
amandel, abrikozenpit, lijnzaad, marsepein en persipan is de 
belangrijkste onzekerheid in de innameberekening. Deze heeft als 
consequentie dat de inname van cyanide sterk overschat is. 
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7.4.2 Vergelijking met vroegere berekeningen 
7.4.2.1 Acute inname 

EFSA heeft in 2019 de acute inname (µg/kg lg) berekend. De door EFSA 
gerapporteerde innameschattingen voor de Nederlandse populatie in het 
UB scenario (Tabel 51) waren iets hoger dan de huidige berekeningen 
(Tabel 48). Dit kan verklaard worden uit een combinatie van het gebruik 
van een recentere VCP in de huidige innameberekening, andere 
concentratiedata en een ander model van innameberekeningen. Met 
name de keuze van het model kan de verschillen verklaren. EFSA heeft 
alleen de dagen waarop voedingsmiddelen waarin cyanogene glycosiden 
kunnen zitten meegenomen in de innameberekening. In de huidige 
berekening zijn alle consumptiedagen, dus ook zonder consumptie van 
voedingsmiddelen waarin cyanogene glycosiden kunnen zitten, 
meegenomen.  
 
Tabel 51 De in 2019 door EFSA berekende acute inname van totaal cyanide (in 
µg/kg lichaamsgewicht) voor de Nederlandse populatie. 
  LBa UBb 
Leeftijdsgroep VCP gemiddeld P95 gemiddeld P95 
1-2 jaar VCP 

kinderen 
5,5 

[4,7-6,4] 
27,5 

[22,9-33,5] 
8,7 

[8,0-9,6] 
35,4 

[30,5-
40,5] 

3-6 jaar VCP 
kinderen 

4,5 
[4,2-5,0] 

22,9 
[20,9-25,2] 

7,2 
[6,9-7,6] 

28,3 
[26,2-
30,4] 

7-9 jaar VCP 
basis 

3,6 
[3,1-4,2] 

17,9 
[15,0-21,3] 

5,9 
[5,4-6,5] 

22,2 
[19,5-
25,5] 

10-17 jaar VCP 
basis 

2,4 
[2,2-2,7] 

12,2 
[10,9-13,7] 

4,1 
[3,8-4,3] 

15,3 
[14,0-
16,6] 

18-64 jaar VCP 
basis 

1,3 
[1,2-1,5] 

7,0 
[6,2-7,8] 

2,4 
[2,3-2,6] 

9,4 
[8,8-
10,1] 

65-74 jaar VCP 
basis 

1,5 
[1,0-2,1] 

8,1 
[5,4-11,7] 

2,6 
[2,2-3,2] 

10,3 
[8,2-
12,9] 

70-74 jaar VCP 
ouderen 

1,6 
[1,3-2,1] 

8,2 
[6,4-10,3] 

2,6 
[2,3-3,2] 

9,5 
[7,9-
11,6] 

75-79 jaar VCP 
ouderen 

1,8 
[1,5-2,2] 

8,7 
[7,2-10,7] 

2,8 
[2,5-3,2] 

9,9 
[8,5-
11,8] 

a LB staat voor lower bound scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
b UB staat voor upper bound scenario, waarbij meetwaarden onder bepaalbaarheidsgrens 
zijn vervangen door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens. 
 

7.4.2.2 Chronische inname 
In 2019 heeft EFSA ook de chronische inname (µg/kg lg) voor de 
Nederlandse bevolking berekend (Tabel 52). Net als voor de acute 
innameberekening is de door EFSA berekende inname iets hoger dan de 
huidig berekende inname. Omdat EFSA voor de chronische 
innameberekening eenzelfde soort methode heeft gebruikt, kunnen de 
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verschillen in innameschattingen niet verklaard worden door de keuze 
van het model. De oorzaak van de verschillen is een combinatie van 
verschillen in de gebruikte voedselconsumptiedata (de meest recente in 
de huidige innameberekeningen) en concentratiedata. 
 
Tabel 52 De in 2019 door EFSA berekende chronische inname van totaal cyanide 
(in  µg/kg lichaamsgewicht) voor de Nederlandse populatie. 
  LBa UBb 

Leeftijdsgroep VCP gemiddeld P95 gemiddeld P95 
1-2 jaar VCP 

kinderen 
5,5 17,2 8,7 26,1 

3-6 jaar VCP 
kinderen 

4,5 12,9 7,3 21,4 

7-9 jaar VCP 
basis 

3,6 9,4 5,9 14,7 

10-17 jaar VCP 
basis 

2,4 6,8 4,1 11,3 

18-64 jaar VCP 
basis 

1,3 4,4 2,4 7,4 

65-74 jaar VCP 
basis 

1,5 5,1 2,6 8,2 

70-74 jaar VCP 
ouderen 

1,6 4,8 2,6 6,8 

75-79 jaar VCP 
ouderen 

1,8 5,6 2,8 8,2 

a LB staat voor lower bound scenario, waarbij meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens vervangen zijn door 0. 
b UB staat voor upper bound scenario, waarbij meetwaarden onder bepaalbaarheidsgrens 
zijn vervangen door de waarde van die bepaalbaarheidsgrens. 
 

7.4.3 Overige relevante aspecten 
Zoals eerder vermeld zijn er maar een beperkt aantal correctiefactoren 
voor de biobeschikbaarheid. De beschikbare correctiefactoren zijn 
gebaseerd op piekconcentraties in bloed van proefpersonen na 
consumptie van voedingsmiddelen met cyanogene glycosiden (EFSA, 
2019). Dergelijke biobeschikbaarheidsfactoren kunnen mogelijk ook 
verkregen worden aan de hand van gesimuleerde maagdarmcondities. 
Hiermee zou een indicatie verkregen kunnen worden van de 
biobeschikbaarheid. 
 

7.4.4 Opties voor verfijnen berekeningen 
De berekeningen beschreven in dit rapport kunnen worden gezien als 
een eerste tier, waarbij de onzekerheden in kaart gebracht zijn om te 
kijken waar verfijning mogelijk is. Verfijnen is alleen zinvol als de 
innameschattingen leiden tot een overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde of een te kleine MOE en de 
innameschatting conservatief is en daardoor tot een overschatting heeft 
geleid. In die gevallen is een verfijning nodig om vast te kunnen stellen 
of de inname inderdaad te hoog is. Hierbij is de voorwaarde dat er 
betere gegevens beschikbaar zijn om een dergelijke verfijning te kunnen 
uitvoeren. 
 
De inname is in dit geval overschat, waardoor een verfijning van de 
innameberekening zinvol zou kunnen zijn. Omdat de oorzaak van de 
overschatting ligt in de beperkte beschikbaarheid van correctiefactoren 
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voor biobeschikbaarheid, is verfijning op korte termijn niet 
waarschijnlijk. Er zal dan eerst onderzoek gedaan moeten worden naar 
de biobeschikbaarheid van cyanide uit cyanogene glycosiden bevattende 
voedingsmiddelen, zoals vruchtensappen. Wel is het mogelijk de 
onzekerheid in de concentratiedata voor toekomstige 
innameberekeningen te verminderen ten aanzien van vruchtensappen 
en -limonades anders dan abrikozensap, zoals appelsap, en andere veel 
geconsumeerde voedingsmiddelen op basis van steen- en pitvruchten, 
zoals appelmoes. Hiervoor kan bijvoorbeeld totaal cyanide gemeten 
worden in de appelsap- en appelmoesmonsters verzameld in het kader 
van de ‘total diet study’ voor de 1-2 jarigen. Ook kan de onzekerheid 
ten aanzien van spijs-bevattende producten verminderd worden door 
bijvoorbeeld het meten van totaal cyanide in spijsbroodjes en gevulde 
koeken. 
 
Met de toekomstige VCP app, waarbij de streepjescode van 
levensmiddelen wordt gescand, komt er meer detailinformatie 
beschikbaar over de geconsumeerde producten, zoals de smaak van een 
likeur of een vruchtenlimonade en of een product met spijs amandel of 
abrikozenpitten bevat. In de toekomst zou de inname van cyanide 
hierdoor verfijnder kunnen worden uitgevoerd. 
 

7.5 Conclusies  
De acute inname varieerde per leeftijdsgroep: 

• voor de gemiddelde inname: 1,6-7,5 µg/kg lg per dag; 
• voor de P50: 0,1-2,9 µg/kg lg per dag; 
• voor de P95: 7,5-31,4 µg/kg lg per dag; 
• voor de P99: 16,3-57,8 µg/kg lg per dag. 

 
De chronische inname varieerde eveneens per leeftijdsgroep: 

• voor de gemiddelde inname: 1,6-7,5 µg/kg lg per dag; 
• voor de P50: 0,7-5,4 µg/kg lg per dag; 
• voor de P95: 6,0-21,7 µg/kg lg per dag; 
• voor de P99: 11,3-37,8 µg/kg lg per dag. 

 
Kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 2 jaar hadden de hoogste 
inname. Consumptie van vruchtensap, limonade en jam droeg het 
meeste bij aan de inname van cyanide, gevolgd door lijnzaad. Amandel 
droeg ook voor meer dan 10% bij aan de inname van cyanide door de 
volwassenen. 
 
De inname van cyanide is sterk overschat door het ontbreken van 
correctiefactoren voor de biobeschikbaarheid van cyanide uit 
levensmiddelen anders dan amandel, abrikozenpit, lijnzaad en 
marsepein. Verfijning op basis van meer en/of correctiefactoren zal op 
korte termijn niet mogelijk zijn. 
 
De onzekerheden in de concentratiedata kunnen verminderd worden 
door: 

• Analyse van totaal cyanide in producten van steen- en 
pitvruchten anders dan abrikozen, zoals appelsap en appelmoes 
(bijvoorbeeld in de monsters verzameld in het kader van de total 
diet study voor 1-2 jarigen); 
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• Analyse van spijs-bevattende producten, zoals spijsbroodje en 
gevulde koek. 
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8 Conclusies 

In dit rapport is de inname vanuit voedsel voor een aantal groepen 
planttoxines berekend voor de Nederlandse bevolking: 

• De som van glycoalkaloïden alfa-solanine en alfa-chaconine uit 
aardappelen;  

• 7 opiumalkaloïden in papaverzaad;  
• De som van 21 quinolizidine alkaloïden (QA’s);  
• 6 groepen tropaanalkaloïden (de som van atropine en 

scopolamine, Datura-type, Convulvolacea-type, calystegines en 
tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht);  

• De som van 35 pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) voor inname via 
voedingsmiddelen of kruidensupplementen; 

• Totaal cyanide (vrij cyanide en cyanide gebonden aan cyanogene 
glycosiden).  

 
Behalve voor de Datura-type tropaanalkaloïden waar alleen de acute 
inname is berekend, is voor alle planttoxines een acute en chronische 
innameberekening uitgevoerd. Kinderen in de leeftijd van 1 t/m 2 jaar 
hadden in het algemeen de hoogste inname, met uitzondering voor de 
QA’s en de PA’s via voedingsmiddelen waar volwassenen de hoogste 
inname hadden.  
 
De innameschatting voor de som van de glycoalkaloïden alfa-solanine en 
alfa-chaconine uit aardappelen was beperkt onder- of overschat. Voor 
toekomstige berekeningen kunnen onzekerheden omtrent de inname 
van deze twee glycoalkaloïden verkleind worden door: 

• Metingen van andere glycoalkaloïden en aglyconen, naast alfa-
solanine en alfa-chaconine, in aardappelen;  

• Meer concentratiedata van (industriële) aardappelproducten; 
• Meer consumptiegegevens van de verschillende cultivars. 

 
De innameschattingen voor de planttoxines opiumalkaloïden, QA’s, 
tropaanalkaloïden en cyanogene glycosiden zijn overschat door veelal 
conservatieve keuzen door gebrek aan gegevens. Deze schattingen 
kunnen verfijnd worden indien de hoge inname resulteert in een 
overschrijding van de gezondheidskundige grenswaarde of leidt tot een 
te kleine MOE. Voor deze verfijningen zijn de volgende aanvullende 
gegevens nodig: 

• Betere consumptiegegevens van voedingsmiddelen met 
maanzaad (opiumalkaloïden) en lupine (QA’s); 

• Betere concentratiegegevens van bakkerijproducten 
(opiumalkaloïden), glutenbevattende producten (QA’s); 
producten van steen- en pitvruchten anders dan abrikozen 
(cyanogene glycosiden) en spijs-bevattende producten 
(cyanogene glycosiden); 

• Gegevens van concentraties tussen de detectiegrens en de 
bepaalbaarheidsgrens (tropaanalkaloïden atropine en 
scopolamine); 

• Betere receptuurgegevens van brood met maanzaad en van 
glutenbevattende producten (QA’s); 
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• Betere gegevens over de biobeschikbaarheid (cyanogene 
glycosiden). 

 
Omdat er geen concentratiegegevens beschikbaar waren voor alle 35 
PA’s in thee, dat de belangrijkste bijdrage aan de inname leverde, en in 
kruidensupplementen, is de inname van PA’s mogelijk onderschat. In de 
toekomst kan de onzekerheid over deze inname verkleind worden door 
alle 35 relevante PA’s te meten in (kruiden)thee en 
kruidensupplementen. Daarnaast zijn betere consumptiegegevens nodig 
voor de diverse typen soorten (kruiden)thee waarin PA’s kunnen 
voorkomen. 
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Annex 1 Karakteristieken van de individuele quinolizidine 
alkaloïden gebruikt in de innameberekening van 
de som van quinolizidine alkaloïden door de 
Nederlandse bevolking 

De tabel toont aan welk percentage van de metingen lager was dan de 
bepaalbaarheidsgrens (limit of quantification; LOQ; 0,1 mg/kg), de 
range van meetwaarden en de gemiddelde concentratie in het lower 
bound (LB) scenario (waarbij aangenomen is dat een meetwaarde onder 
de LOQ een waarde heeft van 0) en het upper bound (UB) scenario 
(waarbij een meetwaarde onder de LOQ de waarde aanneemt van de 
LOQ). 
 
Voedingsmiddel/ 

stofnaam 
< LOQ 
(%) 

Range 
(mg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie (mg/kg) 

   LB UB 
Brood, glutenvrij (n=5)     

13-CIS-
CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

13-HYDROXYLUPANINE 40 <LOQ-20 6,8 6,9 
13-TRANS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

17-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
3,13-DIHYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

3-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ANAGYRINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

ANGELOYLOXYLUPANINE 80 <LOQ-0,3 0,1 0,1 
ANGUSTIFOLINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

CYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ISOANGUSTIFOLINE 60 <LOQ-0,4 0,1 0,2 

ISOLUPANINE 60 <LOQ-1,3 0,3 0,4 
ISOSPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

LUPANINE 20 <LOQ-20 6,9 6,9 
LUPININE 100 <LOQ 0,0 0,1 

MULTIFLORINE 80 <LOQ-0,1 0,0 0,1 
N-METHYLCYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

SPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TETRAHYDRORHOMBIFOLINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

THERMOPSINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TIGLOYOXYLUPANINE 60 <LOQ-5,8 1,2 1,3 

Imitatiekoffie (n=5)     
13-CIS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 40 <LOQ-0,3 0,1 0,2 

13-HYDROXYLUPANINE 0 56-229 138,1 138,1 
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Voedingsmiddel/ 
stofnaam 

< LOQ 
(%) 

Range 
(mg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie (mg/kg) 

   LB UB 
13-TRANS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 80 <LOQ-0,1 0,0 0,1 

17-HYDROXYLUPANINE 0 0,2-0,5 0,3 0,3 
3,13-DIHYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

3-HYDROXYLUPANINE 80 <LOQ-0,4 0,1 0,2 
ANAGYRINE 20 <LOQ-0,3 0,2 0,2 

ANGELOYLOXYLUPANINE 40 <LOQ-0,3 0,4 0,5 
ANGUSTIFOLINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

CYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ISOANGUSTIFOLINE 80 <LOQ-0,3 0,0 0,1 

ISOLUPANINE 0 3-15 9,9 9,9 
ISOSPARTEINE 80 <LOQ-0,1 0,0 0,1 

LUPANINE 0 98-238 158,1 158,1 
LUPININE 80 <LOQ-0,3 0,1 0,1 

MULTIFLORINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
N-METHYLCYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

SPARTEINE 40 <LOQ-0,5 0,2 0,3 
TETRAHYDRORHOMBIFOLINE 0 4-9 6,7 6,7 

THERMOPSINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TIGLOYOXYLUPANINE 0 0,4-45 16,1 16,1 

Koek, glutenvrij (n=6)     
13-CIS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

13-HYDROXYLUPANINE 17 <LOQ-28 6,6 6,6 
13-TRANS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

17-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
3,13-DIHYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

3-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ANAGYRINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

ANGELOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ANGUSTIFOLINE 67 <LOQ-0,2 0,1 0,1 

CYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ISOANGUSTIFOLINE 83 <LOQ-0,3 0,1 0,1 

ISOLUPANINE 67 <LOQ-2,2 0,4 0,5 
ISOSPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

LUPANINE 0 0,9-29 7,4 7,4 
LUPININE 100 <LOQ 0,0 0,1 

MULTIFLORINE 83 <LOQ-0,1 0,0 0,1 
N-METHYLCYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

SPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TETRAHYDRORHOMBIFOLINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
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Voedingsmiddel/ 
stofnaam 

< LOQ 
(%) 

Range 
(mg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie (mg/kg) 

   LB UB 
THERMOPSINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

TIGLOYOXYLUPANINE 67 <LOQ-0,7 0,2 0,2 
Kruidenmix nasi/bami (n=5)     

13-CIS-
CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

13-HYDROXYLUPANINE 0 0,3-14 6,3 6,3 
13-TRANS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

17-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
3,13-DIHYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

3-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ANAGYRINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

ANGELOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ANGUSTIFOLINE 20 <LOQ-4 1,7 1,7 

CYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ISOANGUSTIFOLINE 80 <LOQ-0,1 0,0 0,1 

ISOLUPANINE 40 <LOQ-0,9 0,4 0,4 
ISOSPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

LUPANINE 0 0,3-24 11,0 11,0 
LUPININE 100 <LOQ 0,0 0,1 

MULTIFLORINE 20 0,2-3 1,2 1,2 
N-METHYLCYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

SPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TETRAHYDRORHOMBIFOLINE 40 <LOQ-0,4 0,2 0,2 

THERMOPSINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TIGLOYOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

pasta (rauw), glutenvrij (n=6)     
13-CIS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

13-HYDROXYLUPANINE 17 <LOQ-50 16,5 16,5 
13-TRANS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

17-HYDROXYLUPANINE 83 <LOQ-0,6 0,1 0,2 
3,13-DIHYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

3-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ANAGYRINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

ANGELOYLOXYLUPANINE 83 <LOQ-1,2 0,2 0,3 
ANGUSTIFOLINE 33 <LOQ-13 4,1 4,1 

CYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ISOANGUSTIFOLINE 67 <LOQ-0,5 0,1 0,2 

ISOLUPANINE 33 <LOQ-2,3 0,8 0,9 
ISOSPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
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Voedingsmiddel/ 
stofnaam 

< LOQ 
(%) 

Range 
(mg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie (mg/kg) 

   LB UB 
LUPANINE 17 <LOQ-66 24,5 24,6 
LUPININE 83 <LOQ-56 9,3 9,4 

MULTIFLORINE 33 <LOQ-4,8 1,6 1,6 
N-METHYLCYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

SPARTEINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TETRAHYDRORHOMBIFOLINE 50 <LOQ-0,5 0,1 0,2 

THERMOPSINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TIGLOYOXYLUPANINE 50 <LOQ-58 10,2 10,2 

Vleesvervanger (n=16)     
13-CIS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

13-HYDROXYLUPANINE 0 0,1-35 9,4 9,4 
13-TRANS-

CINNAMOYLOXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

17-HYDROXYLUPANINE 63 <LOQ-0,5 0,1 0,2 
3,13-DIHYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

3-HYDROXYLUPANINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ANAGYRINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

ANGELOYLOXYLUPANINE 56 <LOQ-0,9 0,2 0,2 
ANGUSTIFOLINE 6 <LOQ-13 1,7 1,7 

CYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
ISOANGUSTIFOLINE 63 <LOQ-0,5 0,1 0,2 

ISOLUPANINE 38 <LOQ-3,7 0,9 1,0 
ISOSPARTEINE 94 <LOQ-0,4 0,0 0,1 

LUPANINE 0 0,4-44 13,7 13,7 
LUPININE 94 <LOQ-0,2 0,0 0,1 

MULTIFLORINE 25 <LOQ-4 0,9 0,9 
N-METHYLCYTISINE 100 <LOQ 0,0 0,1 

SPARTEINE 94 <LOQ-1 0,1 0,2 
TETRAHYDRORHOMBIFOLINE 19 <LOQ-7 1,1 1,1 

THERMOPSINE 100 <LOQ 0,0 0,1 
TIGLOYOXYLUPANINE 13 <LOQ-45 7,2 7,2 
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Annex 2 Karakteristieken van de individuele Datura-type 
tropaanalkaloïden gebruikt in de 
innameberekening van de som van deze stoffen 
door de Nederlandse bevolking 

De tabel toont aan welke percentage van de metingen lager was dan de 
bepaalbaarheidsgrens LOQ (0,5 µg/kg, met uitzondering van apo-
atropine waar de waarde van de bepaalbaarheidsgrens 1 µg/kg 
bedroeg), de range van meetwaarden en de gemiddelde concentratie in 
het lower bound (LB) scenario (waarbij aangenomen is dat een 
meetwaarde onder de LOQ een waarde heeft van 0) en het upper bound 
(UB) scenario (waarbij een meetwaarde onder de LOQ de waarde 
aanneemt van de LOQ). 
 
Voedingsmiddel/stof < LOQ 

(%) 
Range 

(µg/kg) 
Gemiddelde concentratie 

(µg/kg) 
   LB UB 
Babyvoeding op basis van 
granen (n=16) 

    

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 

apoatropine 100 < LOQ 0 1 
aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

atropine 100 < LOQ 0 0,5 
homatropine 100 < LOQ 0 0,5 

littorine 100 < LOQ 0 0,5 
noratropine 100 < LOQ 0 0,5 

norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 

scopolamine 97 < LOQ-
0,78 

0,02 0,5 

Biscuit en koek (n=18)     
acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodine 100 < LOQ 0 0,5 
apoatropine 100 < LOQ 0 1 

aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
atropine 94 < LOQ-51 0,03 0,5 

homatropine 100 < LOQ 0 0,5 
littorine 100 < LOQ 0 0,5 

noratropine 100 < LOQ 0 0,5 
norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 
scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

Boekweitmeel (n=8)     
acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 
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Voedingsmiddel/stof < LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde concentratie 
(µg/kg) 

   LB UB 
anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodine 100 < LOQ 0 0,5 
apoatropine 100 < LOQ 0 1 

aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
atropine 100 < LOQ 0 0,5 

homatropine 100 < LOQ 0 0,5 
littorine 100 < LOQ 0 0,5 

noratropine 100 < LOQ 0 0,5 
norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 
scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

Brood, beschuit en crackers 
(n=12) 

    

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 

apoatropine 100 < LOQ 0 1 
aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

atropine 100 < LOQ 0 0,5 
homatropine 100 < LOQ 0 0,5 

littorine 100 < LOQ 0 0,5 
noratropine 100 < LOQ 0 0,5 

norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 

scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Cracker, beschuit en koek 
voor kinderen (n=15) 

    

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 

apoatropine 100 < LOQ 0 1 
aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

atropine 100 < LOQ 0 0,5 
homatropine 100 < LOQ 0 0,5 

littorine 100 < LOQ 0 0,5 
noratropine 100 < LOQ 0 0,5 

norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 

scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Gemengde groente (n=8)     

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 

apoatropine 100 < LOQ 0 1 
aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

atropine 100 < LOQ 0 0,5 
homatropine 100 < LOQ 0 0,5 

littorine 100 < LOQ 0 0,5 
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Voedingsmiddel/stof < LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde concentratie 
(µg/kg) 

   LB UB 
noratropine 100 < LOQ 0 0,5 

norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 

scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Gierst (n=6)     

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 

apoatropine 100 < LOQ 0 1 
aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

atropine 100 < LOQ 0 0,5 
homatropine 100 < LOQ 0 0,5 

littorine 100 < LOQ 0 0,5 
noratropine 100 < LOQ 0 0,5 

norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 

scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Maismeel (n=8)     

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 

apoatropine 100 < LOQ 0 1 
aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

atropine 100 < LOQ 0 0,5 
homatropine 100 < LOQ 0 0,5 

littorine 100 < LOQ 0 0,5 
noratropine 100 < LOQ 0 0,5 

norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 

scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Muesli (n=12)     

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 

apoatropine 100 < LOQ 0 1 
aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

atropine 100 < LOQ 0 0,5 
homatropine 100 < LOQ 0 0,5 

littorine 100 < LOQ 0 0,5 
noratropine 100 < LOQ 0 0,5 

norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 

scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Ontbijtgranen (n=8, n=17 voor atropine en scopolamine) 

acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodine 100 < LOQ 0 0,5 
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Voedingsmiddel/stof < LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde concentratie 
(µg/kg) 

   LB UB 
apoatropine 100 < LOQ 0 1 

aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
atropine 100 < LOQ 0 0,5 

homatropine 100 < LOQ 0 0,5 
littorine 100 < LOQ 0 0,5 

noratropine 100 < LOQ 0 0,5 
norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 
scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodamine 100 < LOQ 0 0,5 

anisodine 100 < LOQ 0 0,5 
apoatropine 100 < LOQ 0 1 

aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
atropine 100 < LOQ 0 0,5 

homatropine 100 < LOQ 0 0,5 
littorine 100 < LOQ 0 0,5 

noratropine 100 < LOQ 0 0,5 
norscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 
scopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

Thee (n=18)     
acetylscopolamine 100 < LOQ 0 0,5 

Alfa-hydroxymethylatropine 100 < LOQ 0 0,5 
anisodamine 94 < LOQ-

0,96 
0,05 0,5 

anisodine 100 < LOQ 0 0,5 
apoatropine 100 < LOQ 0 1 

aposcopolamine 100 < LOQ 0 0,5 
atropine 50 < LOQ-

21,7 
2,5 2,8 

homatropine 100 < LOQ 0 0,5 
littorine 100 < LOQ 0 0,5 

noratropine 100 < LOQ 0 0,5 
norscopolamine 94 < LOQ-

0,5 
0,03 0,5 

fenylacetoxytropane 100 < LOQ 0 0,5 
scopolamine 56-12,8 < LOQ- 1,5 1,8 
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Annex 3 Karakteristieken concentratiedata 
Convolvulaceae-type tropaanalkaloiden in de 
berekening van de inname van de som van deze 
stoffen door de Nederlandse bevolking 

De tabel toont aan welke percentage van de metingen lager was dan de 
bepaalbaarheidsgrens LOQ (0,5 µg/kg, met uitzondering van convolvine 
waar de bepaalbaarheidsgrens 1 µg/kg bedroeg), de range van 
meetwaarden en de gemiddelde concentratie in het lower bound (LB) 
scenario (waarbij aangenomen is dat een meetwaarde onder de LOQ een 
waarde heeft van 0) en het upper bound (UB) scenario (waarbij een 
meetwaarde onder de LOQ de waarde aanneemt van de LOQ). 
 
Voedingsmiddel/stof < LOQ 

(%) 
Range 

(µg/kg) 
Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
   LB UB 
Babyvoeding op basis van 
granen (n=16) 

    

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Biscuit en koek (n=18)     

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Boekweitmeel (n=8)     

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Brood, beschuit en crackers 
(n=12) 

    

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Cracker, beschuit en koek 
voor kinderen (n=15) 

    

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Gemengde groente (n=8)     

Convolamine 88 < LOQ-0,6 0,07 0,5 
Convolidine 25 < LOQ-19,9  6,7 6,8 
Convolvine 63 < LOQ-2,6 0,7 1,3 

Fillalbine 13 < LOQ-20,7 5,9 6,0 
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Voedingsmiddel/stof < LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
   LB UB 
Gierst (n=8)     

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Maisbloem/meel (n=8)     

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
 
Muesli (n=12) 

    

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Ontbijtgranen (n=8)     

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 100 < LOQ 0 1 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
Paprika (n=6)     

Convolamine 50 < LOQ-0,6 0,3 0,5 
Convolidine 17 < LOQ-16,3 5,0 5,1 
Convolvine 50 < LOQ-2,7 1,0 1,5 

Fillalbine 17 < LOQ-15,8 5,6 5,6 
Thee (n=18)     

Convolamine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolidine 100 < LOQ 0 0,5 
Convolvine 94 < LOQ-10,6 0,6 1,5 

Fillalbine 100 < LOQ 0 0,5 
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Annex 4 Karakteristieken concentratiedata 
tropaanalkaloïden met een laag molecuulgewicht 
gebruikt in de berekening van de inname van de 
som van deze stoffen door de Nederlandse 
bevolking 

De tabel toont aan welke percentage van de metingen lager was dan de 
bepaalbaarheidsgrens LOQ (2,5 µg/kg, met uitzondering van 6-
hydroxytropinone waarvan de bepaalbaarheidsgrens 5 µg/kg bedroeg), 
de range van meetwaarden en de gemiddelde concentratie in het lower 
bound (LB) scenario (waarbij aangenomen is dat een meetwaarde onder 
de LOQ een waarde heeft van 0) en het upper bound (UB) scenario 
(waarbij een meetwaarde onder de LOQ de waarde aanneemt van de 
LOQ). 
 
Voedingsmiddel/stof < LOQ 

(%) 
Range 

(µg/kg) 
Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
   LB UB 
Babyvoeding op basis van 
granen (n=16) 

    

6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 
nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 

pseudotropine 100 < LOQ 0 2,5 
tropinone 100 < LOQ 0 2,5 

Biscuit en koek (n=18)     
6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 

nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 
pseudotropine 100 < LOQ 0 2,5 

tropinone 100 < LOQ 0 2,5 
Boekweitmeel (n=8)     

6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 
nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 

pseudotropine 100 < LOQ 0 2,5 
tropinone 100 < LOQ 0 2,5 

Brood, beschuit en crackers 
(n=12) 

    

6-hydroxytropinone 100 <LOQ 0 5 
nortropinone 100 <LOQ 0 2,5 

pseudotropine 92 < LOQ-3,4 0,3 2,6 
tropinone 100 <LOQ 0 2,5 

Cracker, beschuit en koek 
voor kinderen (n=15) 

    

6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 
nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 

pseudotropine 100 < LOQ 0 2,5 
tropinone 100 < LOQ 0 2,5 

Gemengde groente (n=8)     
6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 

nortropinone 75 < LOQ-3,9 0,8 2,7 
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Voedingsmiddel/stof < LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
   LB UB 

pseudotropine 0 14,8-173,9 7,9 7,9 
tropinone 25 < LOQ-5,2 2,7 3,3 

Gierst (n=8)     
6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 

nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 
pseudotropine 100 < LOQ 0 2,5 

tropinone 100 < LOQ 0 2,5 
Maisbloem/meel (n=8)     

6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 
nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 

pseudotropine 100 < LOQ 0 2,5 
tropinone 100 < LOQ 0 2,5 

Muesli (n=12)     
6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 

nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 
pseudotropine 92 < LOQ-4,3 0,4 2,7 

tropinone 100 < LOQ 0 2,5 
Ontbijtgranen (n=8)     

6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 
nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 

pseudotropine 100 < LOQ 0 2,5 
tropinone 100 < LOQ 0 2,5 

Paprika (n=6)     
6-hydroxytropinone 100 <LOQ 0 5 

nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 
pseudotropine 0 3,1-50,0 14,1 14,1 

tropinone 100 < LOQ 0 2,5 
Thee (n=18)     

6-hydroxytropinone 100 < LOQ 0 5 
nortropinone 100 < LOQ 0 2,5 

pseudotropine 89 < LOQ-8,2 0,7 2,9 
tropinone 100 < LOQ 0 2,5 
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Annex 5 Karakteristieken concentratiedata van de 
individuele calystegines gebruikt in de 
berekening van de inname van de som van deze 
stoffen door de Nederlandse bevolking 

De tabel toont aan welke percentage van de metingen lager was dan de 
bepaalbaarheidsgrens LOQ (1 mg/kg, met uitzondering van Calystegine 
A5 waarvan de bepaalbaarheidsgrens 2,5 mg/kg bedroeg), de range van 
meetwaarden en de gemiddelde concentratie in het lower bound (LB) 
scenario (waarbij aangenomen is dat een meetwaarde onder de LOQ een 
waarde heeft van 0) en het upper bound (UB) scenario (waarbij een 
meetwaarde onder de LOQ de waarde aanneemt van de LOQ). 
 
Voedingsmiddel/st
of 

< LOQ 
(%) 

Range 
(mg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie 

(mg/kg) 
   LB UB 
Aardappelen (n=134)     

Calystegine A3 0 26,8-401,5 129,5 129,5 
Calystegine A5 93 < LOQ-8,2 0,4 2,5 
Calystegine B1 100 < LOQ 0 1 
Calystegine B2 0 13,3-166,7 59,0 59,0 
Calystegine B3 100 < LOQ 0 1 
Calystegine B4 22 < LOQ-

32,4 
4,9 5,2 

Aubergine (n=15)     
Calystegine A3 53 < LOQ-6,9 1,4 1,9 
Calystegine A5 100 < LOQ 0 2,5 
Calystegine B1 33 < LOQ-

10,5 
3,0 3,3 

Calystegine B2 13 < LOQ-
43,1 

8,1 8,2 

Calystegine B3 100 < LOQ 0 1 
Calystegine B4 100 < LOQ 0 1 

Paprika (n=6)     
Calystegine A3 100 < LOQ 0 1 
Calystegine A5 100 < LOQ 0 2,5 
Calystegine B1 100 < LOQ 0 1 
Calystegine B2 100 < LOQ 0 1 
Calystegine B3 100 < LOQ 0 1 
Calystegine B4 100 < LOQ 0 1 
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Annex 6 Karakteristieken concentratiedata van de 
individuele pyrrolizidine alkaloïden gebruikt in de 
berekening van de inname van de som van deze 
stoffen via voedsel door de Nederlandse 
bevolking 

De tabel toont aan welke percentage van de metingen lager was dan de 
bepaalbaarheidsgrens LOQ (0,3 tot 6,9 µg/kg, afhankelijk van matrix en 
jaar waarin gemeten werd), de range van meetwaarden en de 
gemiddelde concentratie in het lower bound (LB) scenario (waarbij 
aangenomen is dat een meetwaarde onder de LOQ een waarde heeft 
van 0) en het upper bound (UB) scenario (waarbij een meetwaarde 
onder de LOQ de waarde aanneemt van de LOQ). 
 
Voedingsmiddel/stof N < 

LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
    LB UB 
Honing      

Som PA 22 68 < LOQ-21 1,93 2,6 
Gemengde sla       

Echimidine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Echimidine N-oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Echinatine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Echinatine N-oxide 9 89 < LOQ-0,7 0,08 0,34 

Europine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Europine N-oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Heliosupine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Heliosupine N-oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Heliotrine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Heliotrine N-Oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Integerrimine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Integerrimine N-oxide 9 67 < LOQ-1,98 0,35 0,55 

Intermedine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Intermedine N-oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Lasiocarpine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Lasiocarpine N-oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Lycopsamine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Lycopsamine N-oxide 9 89 < LOQ-1,7 0,19 0,45 

Retrorsine 9 78 < LOQ-0,9 0,14 0,37 
Retrorsine N-oxide 9 67 < LOQ-3,2 0,68 0,88 

Rinderine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Rinderine N-oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Senecionine 9 89 < LOQ-1,0 0,11 0,38 
Sencionine N-oxide 9 56 < LOQ-16 1,97 2,13 

Seneciphylline 9 78 < LOQ-1,7 0,28 0,51 
Seneciphylline N-oxide 9 67 < LOQ-12,9 1,69 1,89 

Senecivernine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Senecivernine N-oxide 9 100 < LOQ 0 0,3 

Senkirkine 9 100 < LOQ 0 0,3 
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Voedingsmiddel/stof N < 
LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
    LB UB 

Spartioidine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Spartioidine N-oxide 9 78 < LOQ-1,6 0,21 0,45 

Usaramine 9 100 < LOQ 0 0,3 
Usaramine N-oxide 9 89 < LOQ-0,3 0,04 0,30 

Rucola      
Echimidine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Echimidine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Echinatine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Echinatine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Europine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Europine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Heliosupine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Heliosupine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Heliotrine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Heliotrine N-Oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Integerrimine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Integerrimine N-oxide 29 93 < LOQ-2,0 0,09 0,37 
Intermedine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Intermedine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Lasiocarpine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Lasiocarpine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Lycopsamine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Lycopsamine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Retrorsine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Retrorsine N-oxide 29 93 < LOQ-3,1 0,14 0,42 
Rinderine 29 100 < LOQ 0 0.3 

Rinderine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0.3 
Senecionine 29 97 < LOQ-2,3 0,05 0,34 

Sencionine N-oxide 29 93 < LOQ-24 0,97 1,25 
Seneciphylline 29 90 < LOQ-3,6 0,22 0,49 

Seneciphylline N-oxide 29 93 < LOQ-33 1,56 1,85 
Senecivernine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Senecivernine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 
Senkirkine 29 100 < LOQ 0 0,3 

Spartioidine 29 100 < LOQ 0 0,3 
Spartioidine N-oxide 29 93 < LOQ-2,3 0,12 0,39 

Usaramine 29 100 < LOQ 0 0,3 
Usaramine N-oxide 29 100 < LOQ 0 0,3 

Thee       
Echimidine 100 88 < LOQ-23 0,54 1,98 

Echimidine N-oxide 36 94 < LOQ-260 8,31 14,07 
Europine 100 71 < LOQ-54 1,97 2,99 

Europine N-oxide 36 83 < LOQ-934 30,77 32,68 
Heliosupine 64 75 < LOQ-442 10,76 11,51 

Heliotrine 100 81 < LOQ-69 2,24 3,26 
Heliotrine N-oxide 36 83 < LOQ-617 29,04 30,71 

Integerrimine 64 66 < LOQ-120 5,18 5,84 
Intermedine 36 47 < LOQ-472 50,61 52,08 

Intermedine N-oxide 36 64 < LOQ-779 66,57 68,99 
Lasiocarpine 100 78 < LOQ-79 1,57 2,77 
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Voedingsmiddel/stof N < 
LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
    LB UB 

Lasiocarpine N-oxide 36 86 < LOQ-265 10,12 12,53 
Lycopsamine 36 78 < LOQ-323 18,6 23,58 

Lycopsamine N-oxide 36 56 < LOQ-524 27,26 29,98 
Retrorsine 100 69 < LOQ-453 15,66 16,74 

Retrorsine N-oxide 36 58 < LOQ-622 47,87 50,55 
Senecionine 100 58 < LOQ-958 26,14 27,65 

Senecionine N-oxide 36 39 < LOQ-1904 124,96 126,08 
Seneciphylline 100 69 < LOQ-632 12,62 14,06 

Seneciphylline N-oxide 36 56 < LOQ-316 14,95 16,25 
Senecivernine 100 68 < LOQ-601 10,58 12,29 

Senecivernine N-oxide 36 78 <LOQ-180 14,13 16,15 
Senkirkine 100 78 < LOQ-4508 49,43 50,57 

Spartioidine 64 91 < LOQ-98 1,90 2,81 
Usaramine 64 69 < LOQ-15 1,65 2,33 
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Annex 7 Karakteristieken concentratiedata van de 
individuele pyrrolizidine alkaloïden gebruikt in de 
berekening van de inname van de som van deze 
stoffen via voedingssupplementen door de 
Nederlandse bevolking 

De tabel toont aan welke percentage van de metingen lager was dan de 
bepaalbaarheidsgrens LOQ (0,4 tot 2,1 µg/kg, afhankelijk van de 
pyrrolizidine alkaloïde), de range van meetwaarden en de gemiddelde 
concentratie in het lower bound (LB) scenario (waarbij aangenomen is 
dat een meetwaarde onder de LOQ een waarde heeft van 0) en het 
upper bound (UB) scenario (waarbij een meetwaarde onder de LOQ de 
waarde aanneemt van de LOQ). 
 
Voedingsmiddel/stof N < LOQ 

(%) 
Range 

(µg/kg) 
Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
    LB UB 
Bijenpollen      

Echimidine 5 20 < LOQ-162 59 59 
Echimidine N-oxide 5 20 < LOQ-820 240 240 

Europine 5 100 <LOQ 0 2 
Europine N-oxide 5 100 <LOQ 0 3 

Heliotrine 5 100 <LOQ 0 1 
Heliotrine N-Oxide 5 100 <LOQ 0 1 

Intermedine 5 20 < LOQ-98 24 24 
Intermedine N-oxide 5 20 < LOQ-532 110 110 

Lasiocarpine 5 100 <LOQ 0 1 
Lasiocarpine N-oxide 5 100 < LOQ 0 1 

Lycopsamine 5 60 < LOQ-13 5 5 
Lycopsamine N-oxide 5 40 < LOQ-33 18 18 

Retrorsine 5 100 < LOQ 0 1 
Retrorsine N-oxide 5 100 < LOQ 0 2 

Senecionine 5 60 < LOQ-24 5 6 
Sencionine N-oxide 5 40 < LOQ-121 26 27 

Seneciphylline 5 80 < LOQ-23 5 5 
Seneciphylline N-oxide 5 80 < LOQ-106 21 23 

Senecivernine 5 100 < LOQ 0 1 
Senecivernine N-oxide 5 80 < LOQ-1 0.3 2 

Senkirkine 5 100 < LOQ 0 1 
      

Sint-janskruid      
Echimidine 44 45 < LOQ-4386 517 518 

Echimidine N-oxide 44 75 < LOQ-807 38 39 
Echinatine 36 0 5-149 167 167 

Echinatine N-oxide 23 0 6-310 49 49 
Europine 44 100 < LOQ 0 1 

Europine N-oxide 44 100 <LOQ 0 1 
Heliosupine 17 0 6-149 66 66 

Heliosupine N-oxide 7 0 5-90 21 21 
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Voedingsmiddel/stof N < LOQ 
(%) 

Range 
(µg/kg) 

Gemiddelde 
concentratie 

(µg/kg) 
    LB UB 

Heliotrine 44 98 0-6 0,1 1 
Heliotrine N-Oxide 44 100 < LOQ 0 1 

Integerrimine 44 98 6-26 12 12 
Integerrimine N-oxide 3 0 5-9 8 8 

Intermedine 44 64 0-74 7 8 
Intermedine N-oxide 44 91 0-93 3 4 

Lasiocarpine 44 98 0-6 0.1 1 
Lasiocarpine N-oxide 44 100 < LOQ 0 2 

Lycopsamine 44 48 <LOQ-80 11 12 
Lycopsamine N-oxide 44 84 0-57 3 4 

Retrorsine 44 45 0-66 13 16 
Retrorsine N-oxide 44 93 0-15 1 3 

Rinderine 20 0 < LOQ-198 33 33 
Rinderine N-oxide 7 0 < LOQ-1022 155 155 

Senecionine 44 36 < LOQ-73 14 15 
Sencionine N-oxide 44 84 < LOQ-14 2 3 

Seneciphylline 44 48 < LOQ-82 18 21 
Seneciphylline N-oxide 44 91 < LOQ-7 0.6 4 

Senecivernine 44 64 < LOW-28 4 5 
Senecivernine N-oxide 44 100 < LOQ 0 1 

Senkirkine 44 91 < LOQ-10 0.7 2 
Spartioidine 14 0 5-14 9 9 

      
Overige kruidensupplementen 

Echimidine 20 95 < LOQ-36 2 3 
Echimidine N-oxide 20 100 < LOQ 0 2 

Europine 20 90 < LOQ-124 7 8 
Europine N-oxide 20 90 < LOQ-24 1 2 

Heliotrine 20 90 < LOQ-87 4 5 
Heliotrine N-Oxide 20 95 < LOQ-14 0,7 2 

Intermedine 20 55 < LOQ-372 46 46 
Intermedine N-oxide 20 55 < LOQ-981 57 58 

Lasiocarpine 20 100 < LOQ 0 1 
Lasiocarpine N-oxide 20 100 < LOQ 0 2 

Lycopsamine 20 85 < LOQ-869 52 54 
Lycopsamine N-oxide 20 90 < LOQ-76 4 5 

Retrorsine 20 95 < LOQ-98 5 12 
Retrorsine N-oxide 20 90 < LOQ-28 2 4 

Senecionine 20 80 < LOQ-101 8 9 
Sencionine N-oxide 20 90 < LOQ-21 2 3 

Seneciphylline 20 85 < LOQ-196 17 22 
Seneciphylline N-oxide 20 100 < LOQ 0 3 

Senecivernine 20 90 < LOQ-48 4 6 
Senecivernine N-oxide 20 100 < LOQ 0 1 

Senkirkine 20 100 < LOQ 0 2 
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