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Meten van nanodeeltjes in voeding en consumentenartikelen 
In twee publicaties van het tijdschrift ‘Food Additives and Contaminants’ geeft het Europese 
Joint Research Centre een visie op wat nodig is voor de detectie van nanomaterialen in voeding 
en consumentenartikelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van beschikbare meetmethoden 
met voor- en nadelen.  
De auteurs Stamm, Gibson en Anklam bespreken in de eerste publicatie het belang van geschikte, 
gevalideerde analytische methoden om nanomaterialen, zoals gedefinieerd door de Europese 
Commissie, te identificeren. De auteurs zien een dringende noodzaak om analytische methoden te 
hebben om te bepalen of een ingrediënt een nanomateriaal is of bevat en of een eindproduct een 
nanomateriaal bevat. Dit is belangrijk voor onder meer de handhaving van etikettering en voor de 
risicoanalyse. De auteurs stellen verder dat er voor nanomaterialen nauwelijks realistische 
blootstellingsgegevens beschikbaar zijn. Het ontbreken van deze data maakt volgens de auteurs 
dat een realistische risicobeoordeling in veel gevallen niet mogelijk is. Zij gaan er daarom van uit 
dat de gewenste analytische methoden niet alleen toepasbaar moeten zijn op individuele 
ingrediënten en additieven, maar ook op eindproducten. Dat laatste betekent dat ook in 
gecompliceerde mengsels gemeten moet worden. De conclusie is dat er op dit moment geen 
methoden beschikbaar zijn die volledig geschikt én gevalideerd zijn volgens internationaal 
geaccepteerde standaarden voor toepassing in zulke mengsels. 
Volgens de aanbeveling voor een definitie van nanomaterialen van de Europese Commissie is 
niet alleen de deeltjesgrootte, maar ook de deeltjesgrootteverdeling van belang om vast te stellen 
of een stof een nanomateriaal is. In de huidige aanbeveling wordt gesteld dat een materiaal een 
nanomateriaal is als meer dan 50% van de aantallen deeltjes een grootte heeft tussen de 1 en de 
100 nm. In de tweede publicatie zetten Calzolai, Gilliland en Rossi de belangrijkste beschikbare 
methoden voor het meten van deeltjesgrootte én deeltjesgrootteverdeling op een rij. Allereerst 
stellen deze auteurs dat er niet een enkele techniek is waarmee naar tevredenheid op 
routinematige basis de deeltjesgrootteverdeling gemeten kan worden van deeltjes in het bereik 
van 1 tot 100nm. Daar komt bij dat nanomaterialen die geagglomereerd zijn volgens de definitie 
van de Europese commissie nog steeds gelden als nanomaterialen. De enige techniek waarmee 
deeltjesaantallen en -grootte vast te stellen zijn in zowel vrije als geagglomereerde staat is 
elektronenmicroscopie. Deze methode is echter niet geschikt voor routinemetingen. 
Bij het meten van nanomaterialen doet zich een aantal complicerende factoren voor: een aantal 
voorbeelden laat zien dat de behandeling van monsters bepalend is voor de uitkomst van de 
metingen. Met zorg uitgevoerde en goed gedocumenteerde monstervoorbereiding is om die reden 
cruciaal. Als extra uitdaging noemen de JRC-onderzoekers het analytisch onderscheiden van 
nanomaterialen die van nature voorkomen en de doelbewust toegevoegde nanomaterialen. Vooral 
in de voeding zal sprake kunnen zijn van beide. Impliciet zegt men dus dat de van nature 
aanwezige nanomaterialen niet worden meegewogen in de risicoanalyse of niet in aanmerking 
moeten komen voor etikettering. 
De conclusie van de auteurs is dat de meest voor de hand liggende benadering is om combinaties 
van instrumenten te gebruiken, gebaseerd op verschillende fysische principes. 
RIVM/KIR-overweging: Deze twee publicaties geven een duidelijk beeld van waar volgens het 
JRC op dit moment de nadruk moet liggen bij onderzoeksinspanningen rond het meten van 
nanomaterialen. Voor de implementatie en uitvoering van de wetgeving, zoals de 
cosmeticawetgeving en de etiketteringsverplichting voor voedingsmiddelen, geldt een dringende 
noodzaak om zowel in ingrediënten als in eindproducten te kunnen meten.  
De stellingname van het JRC dat de genoemde methoden nodig zijn voor het vaststellen of 
eindproducten materialen bevatten die volgens de definitie van de Europese Commissie 
nanomaterialen zijn, roept echter de vraag op of die definitie zich daar wel voor leent. In een 
eerdere analyse van de definitie stelt het RIVM dat deze in principe bedoeld is voor pure 
nanomaterialen, zoals veel ingrediënten. De auteurs suggereren echter dat het van belang is om 
ook in eindproducten de deeltjesgrootteverdeling te kunnen meten om te kunnen zeggen dat een 
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gevonden materiaal aan de definitie voldoet, bijvoorbeeld voor handhavingsdoeleinden. Dit 
vraagt dat alle deeltjes van het betreffende ingrediënt uit het product te isoleren zijn en te 
onderscheiden zijn van natuurlijk voorkomende nanomaterialen. Het RIVM ziet de noodzaak van 
het meten van deeltjesgrootteverdeling in eindproducten niet. Wel is het zinvol om in afgeleide en 
complexe producten te kunnen meten. Gedurende productie, toepassing en gebruik kan een 
nanodeeltje van karakter veranderen door agglomereren, oxideren, oplossen etc. Deze processen 
kunnen het risicoprofiel van de nanomaterialen veranderen. Maar om vast te stellen of een 
materiaal aan de huidige definitie voldoet is informatie over de eigenschappen in complexe 
omgevingen niet relevant. Wel zal dus moeten worden gekeken naar veranderende eigenschappen 
van nanomaterialen tijdens de levenscyclus van het materiaal. Voor verder inzicht hierin is 
analyse in complexe mengsels een voorwaarde. 
 


