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Onderwerp 
De toxines van cyanobacteriën (blauwalgen) kunnen schadelijk zijn voor de mens. 
Wanneer water, verontreinigd met deze blauwalgen, wordt gebruikt voor de beregening 
van gewassen, kan dit een gezondheidsgevaar opleveren voor de mens. In 2006 heeft 
BuRO een advies opgesteld waarin een veilige limiet van toxines afkomstig van 
cyanobacteriën in beregeningswater van 1 µg/l wordt voorgesteld. In 2018 heeft BuRO 
dit advies geactualiseerd. Na een quick scan van de literatuur bleek dat deze limiet nog 
steeds veilig was. Er is nu echter nieuwe informatie vanuit ANSES over twee toxines die 
door blauwalgen gevormd kunnen worden.  
 

Vraagstelling  
BuRO wil nagaan of een update van de risicobeoordeling uit 2006 en 2018 nodig is en 
vraagt daarom onderstaande vragen aan het Front Office Voedsel- en Productveiligheid:  
 
1. Als rekening wordt gehouden met de tolerable daily intakes (TDI’s) die ANSES 
heeft afgeleid voor microcystine-LR (MCLR) en cylindrospermopsine (CS), biedt de 
voorgestelde limiet voor toxines in beregeningswater van 1 µg/l dan nog steeds 
voldoende veiligheid voor mensen door consumptie van gewassen die beregend zijn met 
water waarin blauwalgen zijn aangetroffen? 
 
2. Als rekening wordt gehouden met de TDI’s die ANSES afgeleid heeft voor MCLR en 
CS, biedt de voorgestelde limiet voor toxines (cyanobacteriën, MCLR en CS) in water voor 
veedrenking van 40 µg/l dan voldoende veiligheid voor landbouwhuisdieren, honden en 
katten? 
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3. Is er vervolgens een effect te verwachten op de voedselveiligheid van dierlijke 
producten van dieren die oppervlaktewater met MCLR en CS hebben gedronken? 
 
4. Zijn er nog andere overwegingen in het kader van de risicobeoordeling over dit 
onderwerp die u onder de aandacht van BuRO wilt brengen? 
 
Conclusies 

1) Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI van 1 ng/kg lg/dag voor MCLR, biedt 
de limiet voor toxines in beregeningswater van 1 µg/l onvoldoende veiligheid voor 
mensen door consumptie van gewassen die beregend zijn met water waarin 
blauwalgen zijn aangetroffen. Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI van 
140 ng/kg lg/dag voor CS, biedt de limiet voor toxines in beregeningswater van 1 
µg/l wel voldoende veiligheid. 

 
2) De huidige Nederlandse limiet van 40 µg/l voor cyanotoxines in water voor 

veedrenking van runderen is afgeleid op basis van een overdrachtsstudie met 
runderen en niet op basis van een TDI. Dit betekent dat, bij de huidige manier 
van afleiden, verandering in de TDI geen consequenties heeft voor de limiet voor 
veedrenking van runderen. Om volgens dezelfde methode een veilige limiet voor 
cyanotoxines in water voor drenking van andere landbouwhuisdieren, honden en 
katten af te leiden is uitgebreidere literatuurstudie nodig.  

 
3) Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI voor MCLR van 1 ng/kg lg/dag, en 

een conservatieve benadering, is er een mogelijkheid dat P95 consumptie van 
koemelk en rundvlees niet veilig is, bij een gemiddelde consumptie geldt dit alleen 
voor koemelk. Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI voor CS van 140 
ng/kg lg/dag, is consumptie van koemelk mogelijk niet veilig bij zowel een 
gemiddelde als een P95 consumptie, maar is de consumptie van rundvlees wel 
veilig. Hierbij is ervan uitgegaan dat de hoeveelheid CS in het veedrenkingswater 
gelijk is aan de Nederlands veedrenkingslimiet van 40 µg/l en 100% overdracht 
naar melk of vlees. Een realistischer overdrachtspercentage is echter niet te 
bepalen vanwege het gebrek aan beschikbare studies.  
 

4) Voor een nauwkeurigere risicobeoordeling van blauwalg in Nederland zouden naar 
alle in Nederland voorkomende blauwalgen gekeken moeten worden. Een 
beoordeling per toxineklasse, zoals momenteel uitgevoerd wordt door de WHO, 
kan daarbij een goede aanpak zijn, al dan niet gecombineerd met een aanpak met 
Toxische Equivalentie Factoren (TEF’s) zoals bijvoorbeeld al voor saxitoxinen 
gebeurt. Wel zijn dan meer gegevens nodig over de accumulatie in planten en 
overdracht in voedselproducerende dieren, als ook meetgegevens waarbij niet 
enkel vrije maar ook eiwitgebonden cyanotoxines worden geanalyseerd. 
  

Inleiding 
Cyanobacteriën (blauwalgen) kunnen explosief groeien in water met name tijdens warme 
perioden, zoals in de zomer. De toxines van cyanobacteriën (cyanotoxines) kunnen 
schadelijk zijn. Wanneer water, verontreinigd met deze blauwalgen, wordt gebruikt voor 
de beregening van gewassen of voor veedrenking, kan dit een gezondheidsgevaar 
opleveren voor mens en/of dier. Er zijn veel verschillende soorten cyanobacteriën, en 
zogenaamde blauwalgenbloeien hebben dus vaak een zeer diverse samenstelling. 
Verschillende soorten cyanobacteriën kunnen verantwoordelijk zijn voor verschillende 
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toxines. Doorgaans worden de volgende toxines onderscheiden: neurotoxines, 
cytotoxines, hepatotoxines en irriterende stoffen (dermatotoxines) (WUR, 2019). 
Microcystines zoals microcystine-LR (MCLR) zijn levertoxines en remmen eiwitfosfatase 
en resulteren in leverschade. Cylindrospermopsine (CS) is een cytotoxine en remt de 
eiwitsynthese, veroorzaakt necrose (celdood) in lever, nieren, milt, longen en wordt 
verdacht van genotoxische effecten (Testai et al., 2016). Ook zijn bij muizen effecten op 
de spermatogenese waargenomen na chronische orale blootstelling (Chen et al., 2011). 
Over het algemeen wordt aangenomen dat microcystines de meest voorkomende toxines 
uit cyanobacteriën zijn, waarvan MCLR veel voorkomt en één van de meer toxische 
varianten is (Faassen & Lurling, 2013). MCLR wordt ook in Nederland aangetroffen 
(Faassen & Lurling, 2010; Faassen & Lurling, 2013). Cyanotoxines zoals microcystines 
kunnen aan eiwitten binden. Dit gebeurt zowel in de blauwalgencel, als in dieren en 
waarschijnlijk ook in planten. Bij consumptie kunnen deze gebonden vormen mogelijk in 
het menselijk lichaam weer vrij komen.  
 
In 2006 heeft BuRO een advies opgesteld waarin een veilige limiet van toxines afkomstig 
van cyanobacteriën in beregeningswater van 1 µg/l werd voorgesteld, en een limiet van 
40 µg/l voor veedrenking (BuRO, 2006). In 2018 is dit advies geactualiseerd op basis van 
beperkt literatuuronderzoek, waarbij werd geconcludeerd dat deze limieten nog steeds 
veilig waren (BuRO, 2018).  
 
In januari 2019 heeft ANSES rapporten gepubliceerd over twee toxines die gevormd 
kunnen worden door cyanobacteriën: MCLR en CS. ANSES heeft voor deze toxines 
Tolerable Daily Intake values (TDI’s) afgeleid van, respectievelijk, 1 ng/kg lg/dag en 140 
ng/kg lg/dag (ANSES 2019a,b). Uitgaande van deze nieuwe grenswaarden voor MCLR en 
CS is het de vraag of de limiet voor toxines in beregeningswater van 1 µg/l nog steeds 
voldoende veiligheid biedt voor mensen bij consumptie van gewassen die zijn beregend 
met water waarin blauwalgen zijn aangetroffen, en of de limiet voor toxines in water voor 
veedrenking van 40 µg/l voldoende veiligheid biedt voor landbouwhuisdieren, honden en 
katten en voor mensen die melk of vlees consumeren afkomstig van blootgestelde 
landbouwhuisdieren. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de door ANSES 
gerapporteerde TDI’s niet gecontroleerd zijn op hun afleiding, en als zodanig gebruikt zijn 
in onderstaande beoordeling. Deze controle van de afleiding van de TDI’s is zeker 
relevant, maar valt buiten het kader van deze vraag. 
 
Achtergrondinformatie over huidige Nederlandse limieten 
De limiet van 1 µg/l voor toxines afkomstig van cyanobacteriën in beregeningswater is 
gebaseerd op de provisional guideline value van 1 µg/l voor MCLR bepaald door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de WHO Guidelines for drinking water in 1998 
(WHO, 2003). Deze provisional guideline value voor MCLR (vrij plus gebonden) is afgeleid 
op basis van een 13-weken durende muizenstudie (Fawell et al., 1994). Daarin werden 
muizen via gavage blootgesteld aan 0, 40, 200 of 1000 µg MCLR/kg lg/dag. Kritische 
effecten werden waargenomen in de lever bij de hoogste dosering en andere effecten 
werden waargenomen bij 200 µg/kg lg/dag. De NOAEL werd gesteld op 40 µg/kg lg/dag. 
Door toepassing van een onzekerheidsfactor van 1000 (een factor 100 voor intra- en 
interspecies-verschillen en een factor 10 vanwege het ontbreken van een chronische 
carcinogeniteitsstudie) is een TDI van 0,04 µg/kg lg/dag afgeleid. Vermenigvuldigd met 
een lichaamsgewicht van 60 kg, gedeeld door een waterconsumptie van 2 liter water per 
dag, en door toepassing van een allocatiefactor van 80% (omdat er weinig blootstelling is 
via andere bronnen en routes) is de provisional guideline value van 1 µg/l voor MCLR 
afgeleid (WHO, 2003). 
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De Nederlandse limiet van 1 µg/l voor toxines afkomstig van cyanobacteriën in 
beregeningswater 
Wanneer oppervlaktewater dat cyanobacteriën bevat, wordt gebruikt voor het beregenen 
van gewassen, kunnen de toxines op en in de gewassen terechtkomen. Voor het schatten 
van het gehalte aan toxines in het gewas is een aantal factoren van belang: hoeveel 
toxines zijn aanwezig in het beregeningswater, hoeveel wordt opgenomen door het 
gewas, of er degradatie van de toxines plaatsvindt, en of er accumulatie van de toxines 
plaatsvindt in het gewas.  
 
In het BuRO-advies van 2006 is de provisional guideline value van de WHO van 1 µg/l 
voor MCLR toegepast op iedere cyanotoxine in beregeningswater, nadat is berekend dat 
de mogelijke totale concentratie van cyanotoxines in groente, als gevolg van het 
beregenen met verontreinigd water, veilig is voor de mens. Op basis van de hoeveelheid 
water die wordt opgenomen in de periode voorafgaande aan de oogst, en op basis van de 
aanname dat er geen degradatie plaats vindt, is het niet waarschijnlijk dat de toxines 
meer dan 5 keer accumuleren in gewassen ten opzichte van beregeningswater. Zo is 
berekend dat gewassen tot 5 µg/l dan wel 5 µg/kg groente cyanotoxines bevatten, indien 
het beregeningswater 1 µg/l cyanotoxines bevat (BuRO, 2006).  
 
De consumptie van 400 g groente per dag met een gehalte cyanotoxines van 5 µg/kg zal 
leiden tot een blootstelling van 2 µg cyanotoxines (0,4 kg * 5 µg/kg) per dag. Volgens 
het BuRO-advies van 2006, aangenomen dat de gehele hoeveelheid cyanotoxines uit 
MCLR bestaat (realistische worst-case aanname), kon deze blootstelling als veilig 
beschouwd worden omdat die tot eenzelfde blootstelling leidt als drinkwater dat (net) 
aan de provisional guideline value van de WHO van 1 µg/l voor MCLR voldoet 
(waterconsumptie van 2 l/dag). Daarbij kan ervan uit worden gegaan dat het 
daadwerkelijke drinkwater in Nederland geen cyanotoxines bevat, en er geen 
blootstelling vanuit andere bronnen/routes plaats vindt (BuRO, 2006). 
 
In het BuRO-signaal van 2018 werd op basis van een wetenschappelijke publicatie (over 
onderzoek waarbij sla is besproeid met water verontreinigd met microcystines) 
geconstateerd dat er meer dan 5 keer accumulatie in het gewas kan optreden (BuRO, 
2018). In het BuRO-signaal (2018) staat beschreven, op basis van een kort 
literatuuronderzoek, dat de exacte hoeveelheid microcystines die in een plantaardig 
product eindigen na bewatering met verontreinigd water sterk afhankelijk is van de 
concentratie van het toxine en de combinatie van de toxine en plantensoort (Drobac et 
al., 2017). Afhankelijk van het gewas en de situatie blijkt accumulatie van microcystines 
voor te komen (tot een factor 21), maar ook kunnen gewassen een beduidend lager 
gehalte aan microcystines bevatten dan het water waarmee is beregend (Hereman & 
Bittencourt-Oliveira Mdo, 2012; Lee et al., 2017;�Romero-Oliva et al., 2014). Degradatie, 
waarvan in het BuRO advies van 2006 is aangenomen dat dit niet plaats vindt, blijkt 
inderdaad betrekkelijk lang te kunnen duren (Cordeiro-Araujo et al., 2016). De limiet van 
1 µg/l werd echter nog steeds afdoende beschouwd, omdat een dergelijke accumulatie in 
combinatie met een langdurige dagelijkse consumptie van 400 g landbouwgewassen 
besproeid met water dat 1 µg/l toxines bevat, in de praktijk waarschijnlijk niet voor zal 
komen (BuRO, 2018). 
 
De Nederlandse limiet van 40 µg/l voor cyanotoxines in water voor veedrenking van 
runderen 
BuRO heeft in 2006 de huidige, Nederlandse limiet van 40 µg/l voor cyanotoxines in 
water voor veedrenking van runderen afgeleid op basis van gegevens uit een experiment 
waarin koeien gedurende 4 weken gedroogd blauwalgenmateriaal met microcystines, 
waaronder MCLR, kregen toegediend (Feitz et al., 2001; zoals samengevat door Van 
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Apeldoorn et al., 2006) (BuRO, 2006). In dat experiment werden koeien blootgesteld aan 
oplopende doseringen tot maximaal 13 µg MCLR/kg lg/dag. Daarbij bleven fysiologische 
effecten uit (effecten op leverparameters gemeten in plasma) en vond geen aantoonbare 
overdracht van MCLR naar de melk plaats (i.e. < 0,21 µg MCLR/l). BuRO heeft berekend 
dat voor runderen met een gewicht van 700 kg die dagelijks 50 liter water met MCLR 
consumeren, en 25 kg (vers) gras eten dat met hetzelfde water geïrrigeerd is en het 
vijfvoudige aan cyanotoxines bevat (accumulatiefactor 5), “mogelijk een probleem voor 
het rundvee [kan] ontstaan” wanneer er meer dan 40 µg MCLR/l in het water voor 
veedrenking (en irrigatie van het gras) zit (BuRO, 2006)1. De Nederlandse limiet voor 
cyanotoxines in water voor veedrenking van runderen is daarom op 40 µg/l gesteld. De 
limiet voor veedrenking is dus niet gebaseerd op de WHO provisional guideline value voor 
MCLR, of een TDI, maar op een hoogste dosering in een dierproef met koeien die geen 
effecten liet zien. 
 
Vraag 1: Als rekening wordt gehouden met de TDI’s die ANSES heeft afgeleid voor MCLR 
en CS, biedt de voorgestelde limiet voor toxines in beregeningswater van 1 µg/l dan nog 
steeds voldoende veiligheid voor mensen door consumptie van gewassen die beregend 
zijn met water waarin blauwalgen zijn aangetroffen? 
 
Beantwoording vraag 1:  
ANSES heeft voor MCLR een nieuwe TDI afgeleid van 1 ng/kg lg/dag (ANSES, 2019a). 
Deze TDI is een factor 40 lager dan de TDI van 40 ng/kg lg/dag zoals afgeleid door de 
WHO voor de provisional guideline value voor MCLR waarop de Nederlandse limiet van 1 
µg/l voor toxines in beregeningswater is gebaseerd. ANSES heeft voor CS een TDI van 
140 ng/kg lg/dag afgeleid (ANSES, 2019b). De huidige Nederlandse limieten zijn op het 
meer toxische MCLR gebaseerd, en niet op CS. 
 
Indien beregeningswater het gehalte van de huidige Nederlandse limiet van 1 µg/l voor 
toxines bevat, dan zou met een accumulatiefactor 5 de consumptie van 400 g groente 
per dag met een toxinegehalte van 5 µg/kg leiden tot een blootstelling van 2 µg toxines 
(0,4 kg * 5 µg/kg) per dag. Voor een volwassene van 70 kg (in Nederland gebruikelijk 
i.p.v. 60 kg) leidt dit tot een blootstelling aan toxines van (afgerond) 30 ng/kg lg/dag. 
Indien aangenomen wordt dat alle aanwezige toxines MCLR zijn, is dit 30 keer hoger dan 
de TDI�van 1 ng/kg lg/dag voor MCLR zoals afgeleid door ANSES.  
Indien aangenomen wordt dat alle aanwezige toxines CS zijn, is dit (afgerond) 5 keer 
lager dan de TDI van 140 ng/kg lg/dag voor CS zoals afgeleid door ANSES. Uitgaande 
van de voorgestelde, nieuwe TDI voor MCLR biedt de huidige limiet voor toxines in 
beregeningswater van 1 µg/l dus onvoldoende veiligheid voor mensen door consumptie 
van gewassen die beregend zijn met water waarin blauwalgen zijn aangetroffen. 
Uitgaande van de TDI voor CS zoals door ANSES afgeleid, biedt de huidige limiet voor 
beregeningswater wel voldoende veiligheid. 
Wanneer men zou uitgaan van de TDI die door ANSES voor MCLR is afgeleid, zou dit 
betekenen dat 1) de huidige provisional guideline value van de WHO van 1 µg/l voor 
MCLR te hoog is, en 2) de hierop gebaseerde, huidige Nederlandse limiet afkomstig van 
cyanobacteriën in beregeningswater ook te hoog is. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
MCLR weliswaar een van de meest voorkomende en meest toxische microcystine is, maar 
dat er ook andere, meer toxische cyanotoxines kunnen voorkomen (zij het sporadisch of 

��������������������������������������������������
1 Koeien van 700 kg worden dan dagelijks blootgesteld aan (50 l * 40 µg MCLR/l) + (25 
kg * 40 µg MCLR/l * accumulatiefactor 5) = 7000 µg MCLR/dag, ofwel 10 µg MCLR/kg 
lg/dag. Dit is rond de 13 µg MCLR/kg lg/dag die geen effecten liet zien. 
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in lagere concentraties in Nederland), en dat over de accumulatie van andere toxines dan 
MCLR in gewassen niets bekend is.� 
 
Vraag 2: Als rekening wordt gehouden met de TDI’s die ANSES afgeleid heeft voor MCLR 
en CS, biedt de voorgestelde limiet voor toxines (cyanobacteriën, MCLR en CS) in water 
voor veedrenking van 40 µg/l dan voldoende veiligheid voor landbouwhuisdieren, honden 
en katten? 
 
Beantwoording vraag 2:  
De Nederlandse limiet voor toxines afkomstig van cyanobacteriën in water voor 
veedrenking van runderen van 40 µg/l is niet gebaseerd op de provisional guideline value 
van de WHO voor MCLR van 1 µg/l, of anderszins op een TDI voor een cyanotoxine, maar 
op experimentele studies met koeien met microcystines, waaronder MCLR, waarbij 
effecten op leverparameters zijn bestudeerd. De nieuwe TDI’s voor MCLR en voor CS die 
afgeleid zijn, zijn daarom niet van invloed op deze normafleiding.  
Bij de huidige afleiding van de Nederlandse limiet van 40 µg/l voor toxines afkomstig van 
cyanobacteriën in water voor veedrenking moet worden opgemerkt dat MCLR weliswaar 
een van de meest voorkomende en meest toxische microcystine-varianten is, maar dat er 
ook andere cyanotoxines kunnen voorkomen (zij het sporadisch of in lagere concentraties 
in Nederland). Deze zijn niet meegenomen in de limiet van 40 µg/l voor toxines in water 
voor veedrenking van runderen. Bovendien is het de vraag of de veiligheid voor rundvee 
voldoende is geborgd door enkel te kijken naar effecten op leverparameters. 
 
De limiet van 40 µg/l voor veedrenking is, zoals in bovenstaande tekst aangegeven, 
afgeleid voor rundvee en daarmee niet direct van toepassing voor andere 
landbouwhuisdieren, honden en katten. Het is bekend dat acute vergiftigingen in 
verschillende diersoorten voorkomen (Faassen et al., 2012, Faassen & Lurling, 2013). Om 
te bepalen welke limiet voor drenking van deze soorten van toepassing zou zijn, zou 
aanvullend (literatuur)onderzoek moeten worden gedaan naar beschikbare dierstudies, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de water- en voerinname en het 
lichaamsgewicht van andere diersoorten, maar ook ten aanzien van de verschillen in 
mogelijke effecten van de cyanotoxines in verschillende diersoorten. In de beschikbare 
tijd voor de huidige beoordeling was dit niet mogelijk. 
 
Vraag 3: Is er vervolgens een effect te verwachten op de voedselveiligheid van dierlijke 
producten van dieren die oppervlaktewater met MCLR en CS hebben gedronken? 
 
Beantwoording vraag 3: 
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de overdracht van MCLR naar dierlijke 
producten van landbouwdieren, namelijk één studie in runderen waarin overdracht naar 
lever en bloed bestudeerd is en twee studies in runderen waarin overdracht naar melk 
onderzocht is. Voor CS zijn er geen overdrachtsgegevens voor landbouwdieren gevonden 
in de literatuur. Aangezien alleen overdrachtsgegevens voor runderen beschikbaar zijn en 
de Nederlandse veedrenkingslimiet alleen geldt voor runderen, zal de risicobeoordeling 
alleen betrekking hebben op voedingsmiddelen afkomstig van runderen.  
 
Beschikbare studies in literatuur  
In een overdrachtsstudie van Orr et al. (2003) kregen vier eenjarige vleesstieren 
gedurende 4 weken dagelijks levende Microcystis aeruginosa cellen toegevoegd aan hun 
drinkwater tot een eindconcentratie van 1x105 cellen/ml. Vier andere eenjarige 
vleesstieren dienden ter controle. Per dag werd een monster genomen van dezelfde 
cultuur om de hoeveelheid MCLR te meten. Ongeveer 93% van alle microcystine massa 
in de M. aeruginosa cellen was MCLR. De overige 7% bestond uit een onbekende, andere 
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microcystine en is door de auteurs niet meegenomen. Met behulp van de hoeveelheid 
MCLR in de M. aeruginosa cellen, de drenkingswaterinname en het gemiddelde gewicht 
van het rund gemeten tijdens de blootstellingsperioden kon worden berekend dat de 
runderen gemiddeld 1,42 (±0,3) µg MCLR/kg lg/dag innamen via hun drinkwater. In de 
vleesstieren werd geen meetbare hoeveelheid MCLR in bloed teruggevonden met behulp 
van high performance liquid chromatography-ultraviolet (HPLC-UV of een Enzyme-Linked 
Immuno Sorbent Assay (ELISA) (detectielimieten niet gerapporteerd). Ook in de lever 
werd geen meetbare hoeveelheid MCLR terug gevonden met behulp van 
gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS (detectielimiet niet gerapporteerd) en 
HPLC-UV met een detectielimiet van 2,0 µg MCLR/kg lever. Met behulp van ELISA werd 
vermoedelijk 280 – 920 µg ongebonden MCLR/kg lever gemeten in de blootgestelde 
vleesstieren. De auteurs geven hierbij aan dat het niet valide is om deze waarden te 
gebruiken voor een risicobeoordeling aangezien de gemeten waarden ruim 500x boven 
de detectielimiet van HPLC-UV methode waren, terwijl in die analyses geen MCLR werd 
gedetecteerd. De auteurs denken dat er kruisreactie is opgetreden in de ELISA wat leidde 
tot een onjuiste uitslag, maar het is onbekend met welke stof (Orr et al., 2003). Omdat 
deze ELISA-metingen zeer waarschijnlijk vals positieve waarden gaven, worden ze niet 
gebruikt in de huidige overdrachtsberekening. 
 
In een overdrachtsstudie naar koemelk van dezelfde groep onderzoekers werden 
gedurende 3 weken 3 melkkoeien (Holstein-Friesian) op dezelfde manier blootgesteld aan 
MCLR als de eenjarige vleesstieren: via drinkwater besmet met dezelfde stam M. 
aeruginosa (1x105 cellen/ml) (Orr et al., 2001). Met behulp van de hoeveelheid MCLR in 
de M. aeruginosa cellen, de waterinname en het gemiddelde gewicht van het rund 
gemeten tijdens de blootstellingsperioden kon worden berekend dat de runderen 
gemiddeld 1,21 (±0,07) µg MCLR/kg lg/dag innamen via hun drinkwater. In afgeroomde 
melk afkomstig van de melkkoeien voor en tijdens de blootstelling werd geen meetbare 
hoeveelheid ongebonden MCLR gevonden met behulp van HPLC-UV (detectielimiet 25 
ng/l afgeroomde melk) en ELISA (kwantificeringslimiet van 2 ng/l) (Orr et al., 2001). Er 
is alleen de ongebonden MCLR gemeten in de afgeroomde melk en de aanwezigheid van 
gebonden MCLR kan niet worden uitgesloten. 
 
De tweede beschikbare overdrachtsstudie in koemelk van Holstein-Friesians is van Feitz 
et al. (2002). Deze studie is gebruikt om de Nederlandse limiet van 40 µg/l voor toxines 
in water voor veedrenking te bepalen. Gedurende deze studie werden twee melkkoeien 
gebruikt als controle, terwijl de twee anderen dagelijks blootgesteld werden aan MCLR. 
Gedurende 4 weken werd de orale dosis via een capsule wekelijks verhoogd, namelijk 
van 0,9 (week 1); 4,4 (week 2), 8,8 (week 3) tot 13 (week 4) µg MCLR/kg lg/dag. 
Analyse van de melk met behulp van HPLC-UV toonde geen meetbare hoeveelheid MCLR 
aan. De kwantificeringslimiet van de gebruikte phosphatase inhibition bioassay was 0,2 
µg/l in volle melk (Feitz et al., 2002). Het is hier onduidelijk of de totale fractie MCLR 
werd gemeten of enkel de ongebonden fractie. 
 
De beschikbare overdrachtsgegevens laten zien dat in runderen, zowel in lever, bloed als 
melk geen meetbare overdracht is aangetoond van ongebonden MCLR. Na 4 weken 
blootstelling aan 1,42 µg MCLR/kg lg/dag werd er minder dan 2,0 µg MCLR/kg lever 
(=detectielimiet) teruggevonden. Na een blootstelling aan MCLR gedurende 4 weken met 
een wekelijks toenemende dosis MCLR van 0,9-13 µg/kg lg/dag werd er minder dan 0,20 
µg/l in melk (=kwantificeringslimiet) teruggevonden (Orr et al., 2003; Feitz et al., 2002). 
Dit is samengevat in Tabel 1. 
 
Tabel 1. Hoogste inname MCLR en overdracht in rund naar dierlijke producten (melk en lever) 
verkregen uit beschikbare overdrachtsstudies 
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Dier 
MCLR inname 

(µg/ kg lg/dag) 
MCLR in melk 

(µg/kg) 
MCLR in lever 

(µg/kg) 
Literatuurbron 

Melkkoe 13,01 < 0,213 - Feitz et al., 2002 
Vleesstier 1,422 - <2,04 Orr et al., 2003 
1 Gebaseerd op blootstelling van 2 melkkoeien gedurende een week voorafgegaan door 3 weken blootstelling 
aan respectievelijk 0,9, 4,4 en 8,8 µg MCLR/kg lg/dag. 
2 Gebaseerd op blootstelling van vier vleesstieren voor 4 weken aan 1,42 µg MCLR/kg lg/dag. 
3 Onder kwantificeringslimiet van 0,20 µg/l (melkdichtheid = 1,03 kg/dm3). 
4 Onder detectielimiet. 
 
 
Schatting inname MCLR en CS door rundvee na het drinken van water met 40 µg/l 
toxines (de Nederlandse limiet voor veedrenking voor runderen) 
Voor de huidige innameschatting is er uitgegaan van een gemiddelde hoogproductieve 
melkkoe van 600 kg met een gemiddelde melkproductie van 29,5 kg per dag (Van 
Raamsdonk et al., 2007). Daarnaast zijn dezelfde aannames als voor de afleiding van de 
veedrenkingslimiet gebruikt, namelijk dat deze koe tijdens de zomer dagelijks 50 liter 
water met alleen 40 µg/l MCLR of alleen 40 µg/l CS consumeert, en 25 kg gras eet dat 
met hetzelfde water geïrrigeerd is en het vijfvoudige aan MCLR of CS bevat 
(accumulatiefactor 5, BuRO, 2006). Voor een 500 kg vleesrund is uitgegaan van een 
dagelijkse consumptie van 38 liter water (Chapagain & Hoekstra, 2004) met alleen 40 
µg/l MCLR of alleen 40 µg/l CS, aangezien vleesrunderen volgens Van Raamsdonk et al. 
(2007) geen gras krijgen, is niet met grasconsumptie gerekend (van Raamsdonk et al., 
2017). Bij de concentratie van 40 µg/l toxines is er vanuit gegaan dat dit zowel aan eiwit 
gebonden als ongebonden toxines betreft. Op basis van deze gegevens kan de MCLR- en 
CS-inname voor runderen per dag berekend worden. 
 
Voor een melkkoe geldt: 
MCLR/CS inname (µg/dag): (50 l * 40 µg MCLR/l) + (25 kg * 40 µg MCLR/l * 

accumulatiefactor 5) = 7000 µg MCLR/dag 
MCLR/CS inname (µg/kg lg/dag): 7000 µg/dag/600 kg lg = 11,7 µg/kg lg/dag 
 
Voor een vleesrund geldt: 
MCLR/CS inname (µg/dag): (38 l * 40 µg MCLR/l) = 1520 µg MCLR/dag 
MCLR/CS inname (µg/kg lg/dag): 1520 µg/dag/500 kg lg = 3,0 µg/kg lg/dag 
 
Schatting MCLR en CS in dierlijke producten van rundvee na het drinken van water met 
40 µg/l toxines (de Nederlandse limiet voor veedrenking) 
De hierboven geschatte MCLR inname van de melkkoe van 11,7 µg/kg lg/dag is lager dan 
de hoogste MCLR inname in de overdrachtsstudie van Feitz et al. (2002) (13 µg/kg 
lg/dag). Bij deze inname zal er dus niet meer dan 0,21 µg MCLR/kg melk aanwezig zijn 
(zie tabel 1). Voor MCLR in vlees kan geen inschatting gemaakt worden op basis van 
experimentele gegevens omdat de geschatte inname (3,0 µg/kg lg/dag) hoger is dan de 
inname in het experiment van Orr et al. (2003) (1,42 µg/kg lg/dag) waarbij het gemeten 
gehalte onder de detectielimiet ligt. Bovendien is alleen in lever gemeten. 
Voor CS in dierlijke producten kan geen inschatting gemaakt worden op basis van 
experimentele gegevens omdat er geen overdrachtsstudies beschikbaar zijn.  
 
Om toch een schatting te maken is er gebruik gemaakt van een conservatieve 
benadering. Dit is ook voor melk gedaan mede omdat er twijfels zijn aan de wijze waarop 
de LOQ’s zijn berekend. Aannames hier zijn dat van de volledige orale inname gedurende 
een dag, zoals hierboven geschat, 100% wordt geabsorbeerd, niets wordt 



�

�

Front Office Voedsel- en Productveiligheid Status: Definitief Pagina 9 van 16 

�

gemetaboliseerd en de externe dosis direct en volledig momentaan terecht komt in vlees 
of in melk. Er wordt echter geen rekening gehouden met mogelijke voorafgaande 
accumulatie in vlees of organen. 
Om de aanwezigheid van MCLR en CS in melk uit te rekenen is uitgegaan dat een 
hoogproductieve melkkoe een gemiddelde melkopbrengst heeft van 29,2 kg/dag (van 
Raamsdonk et al., 2007). Om de aanwezigheid van MCLR en CS in vlees te berekenen is 
uitgegaan van een (orgaan)vleesopbrengst (=nieren, lever, vet en spieren) van 434 kg 
voor een 500 kg vleesrund (van Raamsdonk et al., 2007). 
 
Voor koemelk geldt: 
MCLR (µg/kg): < 0,20 µg/l melk (< 0,21 ng/g melk; dichtheid melk = 1,03 kg/l) 

(gebaseerd op experimentele gegevens, zie tabel 1) 
MCLR (µg/kg): 7000 µg/dag / 29,2 kg/dag = 237 µg/kg melk (=240 ng/g melk) 

(gebaseerd op conservatieve benadering) 
CS (µg/kg): 7000 µg/dag / 29,2 kg/dag = 237 µg/kg melk (=240 ng/g melk) 
 (gebaseerd op conservatieve benadering) 
 
Voor rundvlees geldt: 
MCLR (µg/kg): 1520 µg/dag/434 kg = 3,5 µg/kg vlees (= 3,5 ng/g vlees) 
 (gebaseerd op conservatieve benadering) 
CS (µg/kg): 1520 µg/dag/434 kg = 3,5 µg/kg vlees (= 3,5 ng/g vlees) 
 (gebaseerd op conservatieve benadering) 
 
In Tabel 2 is een overzicht te vinden van de berekeningen. Aangezien er een aantal 
conservatieve aannames gedaan zijn om de hoeveelheid MCLR in melk en vlees en CS in 
melk en vlees te schatten zullen de hoeveelheden naar verwachting in werkelijkheid 
(veel) lager uitvallen. Zo is de geschatte concentratie MCLR (en CS) in melk veel hoger 
dan de experimenteel bepaalde concentratie MCLR in melk, aangezien hier is uitgegaan 
van 100% overdracht in melk. Dit zal in werkelijkheid lager zijn. Een realistischer 
overdrachtspercentage is echter niet te bepalen vanwege het gebrek aan beschikbare 
studies. 
 
Tabel 2. Schatting toxinegehaltes in vlees en melk van runderen na veedrenking met 40 µg 
toxines/l gebaseerd op experimentele1 en conservatieve2 benadering 
Product Inname 

water rund 
(l/d) 

Inname 
gras rund 

(kg/d) 

MCLR/CS inname 
(µg /kg lg/dag) 

MCLR in product 
(ng/g) 

CS in product  
 (ng/g) 

 

Exp.1 Cons.2 Exp.1 Cons.2 

Melk 50 25 11,7a < 0,21 240 - 240 
Vlees 38 0 3,0b - 3,50 - 3,50 
a Uitgegaan van een melkkoe van 600 kg met een melkproductie van 29,5 van Raamsdonks et al., 2007). 
b Uitgegaan van een vleeskoe van 500 kg met een (orgaan)vleesproductie (=nieren, lever, vet en spieren) van 
434 kg (van Raamsdonks et al., 2007). 
1Exp.=Experimentele benadering (gebaseerd op experimentele data van Feitz et al. (2002)) 
2Cons.=Conservatieve benadering (uitgegaan van 100% absorptie, geen metabolisme en ophoping in alleen 
melk of vlees) 
 
Risicokarakterisering voor dierlijke producten op basis van nieuwe TDI’s van ANSES 
Om te bepalen of de nieuwe TDI’s afgeleid door ANSES wel of niet overschreden worden 
na het nuttigen van dierlijke producten afkomstig van runderen blootgesteld aan 40 µg/l 
MCLR of CS in het drinkwater, is er uitgegaan van een dagelijkse gemiddelde consumptie 
en een dagelijks hoge consumptie (P95) van melk of rundvlees uit de meest recente 
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Nederlandse Voedselconsumptiepeiling (van Rossum et al., 2016). De dagelijkse 
gemiddelde consumptie bedroeg 208 g melk en 14 g rundvlees voor een persoon (1-79 
jaar; gemiddeld gewicht van 57 kg), ofwel 3,66 g melk/kg lg/dag en 0,25 g rundvlees/kg 
lg/dag. De dagelijkse P95 consumptie bedroeg 618 g melk en 77 g rundvlees voor een 
persoon (1-79 jaar; gemiddeld gewicht van 57 kg), ofwel 10,9 g melk/kg lg/dag en 1,35 
g rundvlees/kg lg/dag. 
 
De berekende innames aan MCLR en CS (via melk of vlees) zijn weergegeven in Tabel 3 
(gemiddelde consumptie) en Tabel 4 (P95 consumptie), inclusief met welk percentage 
van de TDI’s van ANSES dit overeenkomt (voor MCLR en CS, respectievelijk, 1 ng/kg 
lg/dag en 140 ng/kg lg/dag (ANSES 2019a,b)). 
 
Voorbeeldberekening voor een persoon met hoge consumptie van melk:  
Melk met <0,21 ng MCLR/g * P95 consumptie van 10,9 g melk/kg lg/dag = <2,24 ng 
MCLR/kg lg/dag. Vergelijking met TDI ANSES: <2,24 (ng/kg lg/dag)/1 (ng/kg lg/dag) * 
100 = < 224% 
 
Tabel 3. Inname MCLR en CS door een persoon na gemiddelde consumptie van alleen melk of vlees 
afkomstig van een rund blootgesteld aan de Nederlandse waterdrenkingslimiet van 40 µg/l 
toxines/dag, en vergelijking met de TDI van ANSES 
 Geschatte 

hoeveelheid 
toxines in 
melk/vlees  

(ng/g) 

Gemiddelde 
inname1 van 
melk/vlees 

(g/kg lg/dag) 

Geschatte 
blootstelling aan 

toxines via 
consumptie van 

melk/vlees 
(ng/kg lg/dag) 

TDI ANSES 
(ng/ 

kg lg/dag) 

% TDI ANSES 

Exp.2 Cons.3  Exp.2 Cons.3  Exp.2 Cons.3 

MCLR via melk <0,21 240 3,66 <0,77 878 1 <77% 87800% 

MCLR via vlees - 3,5 0,25 - 0,88 1 - 88% 

CS via melk - 240 3,66 - 878 140 - 627% 
CS via vlees - 3,5 0,25 - 0,88 140 - 0,6% 
1Gemiddelde consumptie gebaseerd op de eerste twee jaar van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2012-
2016 voor een persoon (1-79 jaar; gemiddeld 56 kg (Van Rossum et al., 2016). 
2Exp.=Experimentele benadering (gebaseerd op experimentele data van Feitz et al. (2002)) 
3Cons.=Conservatieve benadering (uitgegaan van 100% absorptie, geen metabolisme en overdracht in alleen 
melk of vlees) 
 
Als er uit wordt gegaan van een gemiddelde consumptie van melk, wordt voor MCLR de 
TDI van ANSES als ook de hogere TDI van WHO (=40 ng/kg lg/dag) overschreden op 
basis van de conservatieve aanpak, maar niet op basis van de experimentele benadering. 
Voor CS in melk is er enkel een conservatieve benadering mogelijk, en wordt daarmee de 
TDI van ANSES overschreden op basis van een gemiddelde melkconsumptie.  
Voor MCLR en CS in vlees is enkel een conservatieve benadering mogelijk, en daarmee 
wordt bij een gemiddelde consumptie de TDI van ANSES en dus ook de hogere TDI van 
WHO niet overschreden. 
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Tabel 4. Inname MCLR en CS door een persoon na P95 consumptie van alleen melk of vlees 
afkomstig van een koe blootgesteld aan de Nederlandse waterdrenkingslimiet van 40 µg/l 
toxines/dag, en vergelijking met de TDI van ANSES 
 Geschatte 

hoeveelheid 
toxines in 
melk/vlees  

(ng/g) 

P951 inname 
van 

melk/vlees 
(g/kg lg/dag) 

Geschatte 
blootstelling aan 

toxines via 
consumptie van 

melk/vlees 
(ng/kg lg/dag) 

TDI ANSES 
(ng/ 

kg lg/dag) 

% TDI ANSES 

Exp.2 Cons.3  Exp.2 Cons.3  Exp.2 Cons.3 

MCLR via melk <0,21 240 10,9 <2,24 2607 1 <224% 260700% 

MCLR via vlees - 3,5 1,35 - 4,74 1 - 474% 

CS via melk - 240 10,9 - 2607 140 - 1862% 
CS via vlees - 3,5 1,35 - 4,74 140 - 3,4% 
1Hoge consumptie (P95) gebaseerd op de eerste twee jaar van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2012-
2016 voor een persoon (1-79 jaar; gemiddeld 56 kg (Van Rossum et al., 2016). 
2Exp.=Experimentele benadering (gebaseerd op experimentele data van Feitz et al. (2002)) 
3Cons.=Conservatieve benadering (uitgegaan van 100% absorptie, geen metabolisme en ophoping in alleen 
melk of vlees) 
 
Als er wordt uitgegaan van P95 consumptie van melk en vlees, dan wordt voor MCLR de 
TDI van ANSES voor MCLR overschreden, zowel bij de conservatieve als mogelijk ook de 
experimentele benadering. De TDI van WHO van 40 ng MCLR/kg lg per dag wordt enkel 
voor P95 consumptie van melk overschreden, en niet voor vlees. Voor CS in melk is er 
enkel een conservatieve benadering mogelijk, en daarmee wordt de TDI van ANSES 
overschreden op basis van P95 melkconsumptie. Bij vleesconsumptie blijft de CS inname 
onder de TDI van ANSES.  
 
Hoewel, zoals eerder aangegeven, de conservatieve aanpak op basis van 100% 
overdracht het risico waarschijnlijk zeer overschat, kunnen de berekeningen wel 
aangeven dat er een mogelijkheid is dat consumptie van MCLR- en CS-houdende melk 
van de runderen niet veilig is. De berekening met de experimentele detectielimiet van 
MCLR geeft mogelijke opvulling van 77 tot 224% van de TDI na gemiddelde tot P95 
consumptie, terwijl er mogelijk nog andere toxinen dan MCLR in het drenkingswater 
kunnen zitten. Voor vlees is enkel een overschrijding van de TDI voor MCLR bij het P95 
consumptiescenario, en niet bij het gemiddelde consumptiescenario, wat een klein risico 
in kan houden.  
 
Onzekerheden ten aanzien van vraag 1-3: 
 In het BuRO-advies van 2006 is de provisional guideline value van de WHO van 1 

µg/l voor MCLR toegepast op iedere cyanotoxine in beregeningswater. De 
drinkwaternorm is afgeleid voor volwassenen (van 60 kg met een waterconsumptie 
van 2 l/dag), terwijl voor kwetsbare groepen (jonge kinderen) met een beduidend 
hogere waterconsumptie ten opzichte van hun lichaamsgewicht deze norm lager zou 
uitkomen (WHO, 2011). Daarnaast is deze drinkwaternorm/beregeningsnorm 
berekend voor levenslange (chronische) blootstelling. Dit is een conservatieve keuze 
ten aanzien van de mogelijke blootstelling aan besmette groente, die doorgaans veel 
meer een incidenteel karakter heeft en seizoensgebonden is, en slechts in het ergste 
geval het gehele jaar door plaatsvindt. Zo kunnen mensen met een moestuin 
mogelijk gedurende het hele jaar (ingevroren, geweckte) groenten uit eigen tuin 
eten die gedurende de zomerperiode met blauwalg besmet slootwater is besproeid.  
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 Bij de afleiding van de WHO drinkwaternorm is een allocatiefactor van 80% 
toegepast (omdat er weinig blootstelling is via andere producten). In Nederland is 
het aannemelijk dat drinkwater na zuivering geen toxines afkomstig uit blauwalg 
bevat, aangezien het Nederlands drinkwater voor maar een beperkt deel uit 
oppervlaktewater bestaat en actieve kool gebruikt kan worden om microcystines te 
verwijderen (Verwin, 2017; Ho et al., 2011).  

 
 Gezien voorgaand punt zal blootstelling van de mens door consumptie voornamelijk 

via besmette groenten en/of dierlijke producten gaan. Er is weinig bekend over de 
degradatie en omzetting van toxines na irrigatie, en evenmin over de accumulatie en 
verdeling over het gewas, zeker in de Nederlandse situatie, en zeker voor andere 
cyanotoxines dan MCLR. Het uitsluiten van degradatie en het gebruik van een 
accumulatiefactor van 5 lijkt, op basis van de weinige beschikbare gegevens, niet 
overmatig conservatief. De dagelijkse consumptie van 400 g besmette groente is 
daarentegen wel conservatief, omdat uit de VCP blijkt dat Nederlanders minder 
groente consumeren.  
 

 Voor een betere overdrachtsberekening in runderen zijn meer studies nodig waar 
gemeten wordt met een lagere detectielimiet om een realistische overdracht van 
MCLR en CS te bepalen. Hiermee kunnen de in deze beoordeling weergegeven 
berekeningen verfijnd worden, de daadwerkelijke gehaltes in dierlijke producten na 
de berekende blootstelling zullen namelijk lager uitvallen dan de schattingen die hier 
gemaakt zijn. Zoals eerder genoemd zal vooral de aanname van 100% opname in 
het rund leiden tot een overschatting. De toxines kunnen mogelijk wel accumuleren 
in een bepaald weefsel of orgaan, alhoewel daar voor MCLR in de levers van 
vleesstieren (Orr et al., 2003) geen aanwijzingen voor zijn. Daarbij speelt wel de 
vraag of er in de studie gekeken is naar eiwitgebonden microcystines. Accumulatie in 
melk is vanwege de dagelijkse melking uitgesloten. Een volledige overdracht naar 
melk en/of vlees lijkt zeer onwaarschijnlijk (Orr et al., 2001; Feitz et al., 2002), 
maar accumulatie in vlees kan niet worden uitgesloten.  
 

 Voor de afleiding van de Nederlandse veedrenkingslimiet en in deze risicobeoordeling 
voor melk is uitgegaan van een koe die gemiddeld 50 liter water en 25 kg gras 
consumeert. Uit andere gegevens blijkt dat melkkoeien met een hoge melkproductie 
een grotere dagelijkse hoeveelheid water en gras consumeren. Zo kan een melkkoe 
van 600 kg met een dagelijkse melkproductie van 29,5 tot maximaal 35 kg, 
respectievelijk 80 tot maximaal 110 liter per dag drinken (RIVM-RIKILT, 2019) en 40 
tot 60 kg gras per dag eten (of zelfs meer als ze weinig worden bijgevoerd met 
krachtvoer en snijmais) (WFSR, persoonlijke communicatie; 
http://plattelandswijzer.nettools.be/default.aspx?PageId=277). Daarnaast kan het 
voorkomen dat vleesrunderen ook gras consumeren, dat is in de huidige berekening 
niet opgenomen. Dit leidt tot een onderschatting van de externe blootstelling en 
daardoor ook de overdracht. Alleen al als de waterconsumptie van 50 tot 80 liter 
wordt verhoogd of de grasinname van 25 tot 40 kg/dag, dan zal de geschatte MCLR 
inname (=respectievelijk 14 en 17 µg MCLR/kg lg/dag)2 boven de hoogste MCLR 
inname in de overdrachtsstudie van Feitz et al. (2002) (13 µg/kg lg/dag) uitkomen, 
en dus kunnen de gehalten in melk hoger worden, mogelijk boven de detectielimiet 
van 0,2 µg MCLR/L melk. Hierdoor zou de ANSES TDI mogelijk (nog verder) 
overschreden worden door consumptie van deze melk.  

��������������������������������������������������
2�Verhoogde�waterconsumptie:�Koeien (600 kg) dagelijks blootgesteld aan 80 l * 40 µg 
MCLR/l + 25 kg * 40 µg MCLR/l * accumulatiefactor 5 = 8200 µg MCLR/dag, ofwel 14 µg 
MCLR/kg lg/dag. Verhoogde�grasconsumptie:�Koeien (600 kg) dagelijks blootgesteld aan 
50 l * 40 µg MCLR/l + 40 kg * 40 µg MCLR/l * accumulatiefactor 5 = 10.000 µg 
MCLR/dag, ofwel 17 µg MCLR/kg lg/dag.�
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 De huidige Nederlandse limieten voor beregeningswater en veedrenking zijn afgeleid 

met MCLR als representant voor alle cyanotoxines. MCLR is toxischer dan het 
merendeel van de toxines die door blauwalgen worden geproduceerd, echter zoals 
eerder vermeld zijn sommige cyanotoxines minstens zo toxisch of zelfs toxischer dan 
MCLR, zoals bepaalde microcystines, saxitoxines en anatoxines. Deze komen echter 
sporadisch voor (Kosten et al., 2011). Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 4.   

 
Vraag 4: Zijn er nog andere overwegingen in het kader van de risicobeoordeling over dit 
onderwerp die u onder de aandacht van BuRO wilt brengen? 
 
Beantwoording vraag 4:  
Om een nauwkeurigere risicobeoordeling van blauwalg in Nederland uit te kunnen voeren 
zouden strikt genomen alle in Nederland voorkomende blauwalgen meegenomen moeten 
worden. De volgende overwegingen kunnen daarvoor van belang zijn: 
 
 Blauwalgenbloeien verschillen van samenstelling en verschillende soorten 

cyanobacteriën kunnen verschillende toxines produceren met verschillende 
werkingsmechanismen en gezondheidseffecten (Testai et al., 2016, zie Tabel 5 onder 
deze bullet). Toxines kunnen ook verschillen in mate van persistentie, accumulatie en 
degradatie. Een beoordeling per toxineklasse kan dus een goede aanpak zijn. Voor 
een beoordeling kan dan gekeken worden of met Toxic Equivalency Factoren (TEF) 
kan worden gewerkt, zoals gebruikelijk is bij bijvoorbeeld saxitoxines in schelpdieren, 
maar nog niet voor microcystines. Het is dan van belang om te weten welke toxinen 
in de Nederlandse (of EU) situatie voorkomen, zodat daar op gefocust kan worden. 
De WHO is op dit moment bezig met het afleiden van richtlijnen voor anatoxines, 
saxitoxines en cylindrospermopsines in drinkwater. Deze worden eind 2019 verwacht 
(https://www.who.int/water_sanitation_health/water-
quality/guidelines/chemicals/microcystin/en/; WFSR, persoonlijke communicatie). 

 
Tabel 5. Voorbeelden van afzonderlijke cyanotoxines en hun acute toxiciteit, uitgedrukt als 
LD50 bepaald bij muizen (intraperitonaal toegediend). 
Cyanotoxine LD50 (µg/kg lg)* 
saxitoxine 10 
anatoxine-a(s) 20-40 
Microcystine-LR (MCLR) 25-150 
microcystine-YR 111 
anatoxine-a 150-250 
microcystine-RR 235 
cylindrospermopsine (CS) 2100 
*�Bron: TOXNET (https://toxnet.nlm.nih.gov/) 

 
 In de huidige risicobeoordeling is gekeken naar de consumptie van groenten en van 

dierlijke producten afkomstig van runderen. De consumptie van vis of andere 
organismen die in water met blauwalg zijn opgegroeid zou echter ook tot 
blootstelling aan cyanotoxines kunnen leiden, bijvoorbeeld via karper en snoekbaars 
in Nederland maar ook via Tilapia geïmporteerd uit het buitenland. Het is bekend dat 
cyanotoxines zich kunnen ophopen in schelpdieren (Ibelings & Chorus, 2007). 
 

 Voor een risicobeoordeling van cyanotoxinen in water zijn er nauwelijks gegevens in 
welke mate er accumulatie optreedt in gewassen of over de overdracht naar dierlijke 
producten. Om daar betere uitspraken over te kunnen doen zijn accumulatiestudies 
in planten nodig als ook overdrachtsstudies in landbouwhuisdieren, met enkele of 
mengsels van cyanotoxines. Een interactie tussen de toxines (bv op kinetiek), of 
combinatie-effecten op effect (bv additie) kunnen relevant zijn. 
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 Voor een goede risicobeoordeling is een juiste analyse van aanwezige cyanotoxinen 

van belang. De huidige analytische methodes zijn nog niet in staat kwantitatief de 
hoeveelheid van de diverse eiwitgebonden microcystines te bepalen. Er wordt een 
totaalconcentratie bepaald van een oxidatieproduct afkomstig van microcystine, 
echter deze is voor alle microcystine-varianten gelijk waardoor er geen onderscheid 
meer kan worden gemaakt tussen de verschillende microcystines. Daarom wordt 
momenteel vaak enkel naar de vrije vorm van de diverse microcystines gekeken. 
Eiwitgebonden microcystines kunnen mogelijk in het (menselijk) lichaam vrijkomen 
en zonder deze in de meting te hebben bepaald, wordt de totale blootstelling 
onderschat.  

 
 
Conclusies  
1) Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI van 1 ng/kg lg/dag voor MCLR, biedt de 

limiet voor toxines in beregeningswater van 1 µg/l onvoldoende veiligheid voor 
mensen door consumptie van gewassen die beregend zijn met water waarin 
blauwalgen zijn aangetroffen. Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI van 140 
ng/kg lg/dag voor CS, biedt de limiet voor toxines in beregeningswater van 1 µg/l wel 
voldoende veiligheid. 
 

2) De huidige Nederlandse limiet van 40 µg/l voor cyanotoxines in water voor 
veedrenking van runderen is afgeleid op basis van een overdrachtsstudie met 
runderen en niet op basis van een TDI. Dit betekent dat, bij de huidige manier van 
afleiden, verandering in de TDI geen consequenties heeft voor de limiet voor 
veedrenking van runderen. Om volgens dezelfde methode een veilige limiet voor 
cyanotoxines in water voor drenking van andere landbouwhuisdieren, honden en 
katten af te leiden is uitgebreidere literatuurstudie nodig.  
 

3) Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI voor MCLR van 1 ng/kg lg/dag, en een 
conservatieve benadering, is er een mogelijkheid dat de P95 consumptie van koemelk 
en rundvlees niet veilig is. Bij een gemiddelde consumptie geldt dit alleen voor 
koemelk. Uitgaande van de door ANSES afgeleide TDI voor CS van 140 ng/kg lg/dag, 
is consumptie van koemelk mogelijk niet veilig bij zowel een gemiddelde als een P95 
consumptie, maar is de consumptie van rundvlees wel veilig. Hierbij is ervan 
uitgegaan dat de hoeveelheid CS in het veedrenkingswater gelijk is aan de 
Nederlands veedrenkingslimiet van 40 µg/l en van 100% overdracht naar melk of 
vlees. Een realistischer overdrachtspercentage is echter niet te bepalen vanwege het 
gebrek aan beschikbare studies.  

 
4) Voor een nauwkeurigere risicobeoordeling van blauwalg in Nederland zouden naar alle 

in Nederland voorkomende blauwalgen gekeken moeten worden. Een beoordeling per 
toxineklasse, zoals momenteel uitgevoerd wordt door de WHO, kan daarbij een goede 
aanpak zijn, al dan niet gecombineerd met Toxische Equivalentie Factoren (TEF’s) 
zoals bijvoorbeeld al voor saxitoxinen gebeurt. Er zijn meer gegevens nodig over de 
accumulatie in planten en overdracht in voedselproducerende dieren, als ook 
meetgegevens waarbij niet enkel vrij maar ook eiwitgebonden cyanotoxines worden 
geanalyseerd. 
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