
�

������������������� �

Front Office Voedsel- en Productveiligheid Status: Definitief Pagina 1 van 20 

�

 
 
 
 
 

FRONT OFFICE VOEDSEL- EN PRODUCTVEILIGHEID 
 
 

Beoordeling van siliciumdioxide 
 
 
Risicobeoordeling opgesteld door:  RIVM / RIKILT  
Datum aanvraag: 15-08-2018 
Datum risicobeoordeling: 12-09-2018 (definitief) 
Projectnummer: V/090130  
 
 
Onderwerp 
Uit opsporingsinformatie ontvangen van de Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat voor de bestrij-
ding van bloedluis bij kippen een middel is aangetroffen dat siliciumdioxide bevat. Door 
het RIKILT is een gehalte van silicium gemeten van ca. 80 g/L in het middel, hetgeen 
overeenkomt met 17% SiO2 (zie Bijlage I voor het analysecertificaat). 
 
Vraagstelling 
Welke concentratie SiO2 is te verwachten in de verschillende compartimenten (organen, 
vlees en eieren) van een kip nadat deze kip oraal en dermaal is blootgesteld aan SiO2? 
 
Bij de beantwoording van deze vraag moet worden meegenomen dat uit de restinforma-
tie blijkt dat het gaat om een siliciumvorm die aangelengd moet worden met water 
(5 liter silicium met 95 liter water). De exacte gebruiksaanwijzing is bijgevoegd als  
Bijlage II.  
�
Conclusie 
Het is niet mogelijk om de vraag welke concentratie siliciumdioxide (SiO2) te verwachten 
is in de verschillende compartimenten (organen, vlees en eieren) van een kip, nadat deze 
kip oraal en dermaal is blootgesteld aan SiO2, op basis van huidige beschikbare informa-
tie en data te beantwoorden. Het is niet bekend in welke vorm amorf SiO2 aanwezig is in 
LifeAid Solutio 15%, en of dit mogelijk deels als nano SiO2 is, hetgeen van invloed is op 
de absorptie. Algemeen kan gesteld worden dat de absorptie van SiO2 laag is. Voor een 
mogelijk vergelijkbaar product (SiO2 in suspensie), welke toegepast wordt in veel hogere 
doseringen van 10-20 g/m2 versus de ingeschatte 0,2 g/m2 voor LifeAid Solutio 15%, is 
door de European Chemical Agency (ECHA) geconcludeerd dat aangenomen mag worden 
dat er geen indirecte blootstelling via residuen in vlees en eieren van pluimvee valt te 
verwachten. Maar deze aanname is niet verder onderbouwd in het ECHA beoordelings-
rapport.  

Verder is het gebruik van synthetisch amorf SiO2 als voedseladditief (E551) toegestaan in 
levensmiddelen met maximaal toegelaten concentraties van 2.000 tot 30.000 mg/kg of 
op het niveau van quantum satis (d.w.z. de hoeveelheid die nodig is om het gewenste 
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resultaat te behalen). E551 is bijvoorbeeld tot 10.000 mg/kg toegelaten in verscheidene 
kaassoorten en zoetwaren. Er wordt niet verwacht dat dergelijke niveaus gehaald worden 
in vlees, organen en eieren van kippen, of dat dit een significante bijdrage zal leveren 
aan de gemiddelde dagelijkse inname van SiO2 door de mens, gezien de lage toepas-
singsdosering van LifeAid Solutio 15% en de vermoedelijk lage opname ervan door de 
kip.  
 
Het RIVM schat daarom op basis van de beschikbare informatie in dat een risico voor de 
mens door consumptie van vlees, organen en eieren van kippen blootgesteld aan LifeAid 
Solutio 15% onwaarschijnlijk is.  
 
�
Inleiding 
Uit opsporingsinformatie ontvangen van de Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat voor de bestrij-
ding van bloedluis bij kippen een middel is aangetroffen dat siliciumdioxide (silicon dioxi-
de, SiO2, silica) bevat. Uit analyses van het middel door het RIKILT blijkt dat het een ge-
halte silicium van 81 g/L bevat, hetgeen overeenkomt met 17% SiO2. Het (aangetroffen) 
product op de foto draagt de naam “LifeAid Solutio 15%” en specificaties “Batchnr. S 13 
14/0047, afgevuld onder 16A052 (10 liter)”.  
 
Dit product staat vermoedelijk (want met dezelfde afvulcode) ook op een bijgevoegde 
afleverbon van LifeAid als “LifeAid Silicium Pluimvee 15%”, waarop onder andere ook een 
vergelijkbaar product staat vermeld genaamd “LifeAid-C Topspray”. Op dat laatstge-
noemde product is zeer waarschijnlijk ook het bijbehorende Material Safety Data Sheet 
(MSDS) van toepassing, waarop het product “LA Silicon-C” heet, dat de aanwezigheid 
van amorf SiO2 vermeldt met CAS nr. 7631-86-9: het algemene CAS nummer voor SiO2. 
Voor LifeAid Silicium Pluimvee 15% of LifeAid Solutio 15% is geen nadere informatie bij-
gevoegd. LifeAid betreft een leverancier van humane voedingssupplementen, o.a. van het 
product “Gehydrolyseerd Silicium”, een 15% SiO2 oplossing met deeltjes kleiner dan 3 
nanometer bedoeld voor orale inname, aldus de website1 van deze onderneming. Het 
RIVM neemt daarom vooralsnog aan dat het aangetroffen product ‘LifeAid Solutio 15%’ 
onder verschillende namen verkocht wordt en amorf (niet-kristallijn) SiO2 bevat. Het is 
niet duidelijk of er nano silica in het product aanwezig is, hoewel de aanwezigheid van 
amorf silica, hetgeen in principe uit nano-deeltjes bestaat, dit wel doet vermoeden.  
 
De productinformatie bevat verschillende gegevens t.a.v. het gebruik, allemaal van toe-
passing op “LA Silicon-C”/ “LifeAid Silicon-C”/ “LifeAid-C Topspray”. Volgens de worst-
case (hoogste concentratie product op kleinste oppervlak) gebruiksaanwijzing moet het 
product worden verdund in een verhouding 5 liter product : 95 liter water (ca. 1:20)2. Dit 
komt neer op een eindconcentratie van ca. 4 g/L SiO2. Het product is bedoeld als 
topspray voor oppervlaktebehandeling in de landbouw; 1 liter product op 20 liter water 
zou voldoende zijn voor 400 m2, indien men kan besproeien met vernevelkoppen van 50 
tot 135 micron en een druk van 3,5 tot 4 bar. Dit staat ook vermeld op het etiket “Mite-
clean Superspray voor systeembehandeling” dat als restinformatie is verstrekt. Met deze 
druk zou je tot het einde van een stal komen met een fijne tot zeer fijne straal. De eind-
concentratie die toegepast wordt is dus 0,85% (17%/20). Volgens berekening komt 

��������������������������������������������������
1 https://lifeaideurope.nl/informatie/silicium/ 
2 Er is enige inconsistentie in de toegezonden informatie, op pagina 10/11 van Bijlage II wordt een verdunning 
vermeld van 500 ml product op 200 L water. Op pagina 5/11 van deze annex wordt vermeld dat een vermen-
ging van 5 L product met 95 L water voldoende is voor 5000 m2. 
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1 liter (onverdund; 81 g SiO2/L) product per 400 m2 overeen met 2,5 ml product/m2 of-
tewel met 0,2 gram SiO2 per m2. Ter vergelijking en beeldvorming van de ordegrootte: 
de gemiddelde dagelijkse inname van SiO2 door de mens wordt op 9,4 mg/kg lichaams-
gewicht geschat (Dekkers et al., 2011; van Kesteren et al., 2015). 
 
Siliciumdioxide als middel tegen bloedluis 
SiO2 als droog poeder is een bekend middel om kippen te beschermen tegen bloedluis 
(bloedluispoeder). De actieve stof leidt tot dehydratie en uiteindelijke dood van het insect 
door te interfereren met de vetlaag van het chitine pantser. Het kan bestaan uit een 
mengsel van synthetisch amorf SiO2 en diatomeeënaarde SiO2, of volledig uit diatomee-
enaarde SiO2. Diatomeeënaarde is ook bekend als kiezelgoer en bestaat ook uit amorf 
SiO2, maar is van natuurlijke oorsprong, en bestaat uit grotere SiO2 deeltjes.  
 
Door de European Chemical Agency (ECHA) zijn twee nanovormen van amorf SiO2 goed-
gekeurd als biocidale werkzame stof volgens de Biocidenrichtlijn (98/8/EG) en de Bioci-
denverordening (528/2012/EU) voor het gebruik als “insecticiden, acariciden en pro-
ducten voor de bestrijding van andere geleedpotigen” (Producttype (PT) 18). Dit zijn 
“synthetic amorphous silicon dioxide (nano)” (CAS nr. 112926-00-8)3 en “pyrogenic, syn-
thetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide” (CAS nr. 68909-20-6)4. De be-
doelde toepassing van de eerste vorm betreft een poeder voor de bestrijding van kakker-
lakken, en die van de tweede een suspensie voor de bestrijding van o.a. bloedluis (Der-
manyssus gallinae (poultry red mite) bij pluimvee via sprayen van de omgeving (In-
dispron® D110). Dit middel is, evenals het door de IOD aangetroffen middel, een sus-
pensie. Daarnaast is door ECHA sinds januari 2018 “silicon dioxide Kieselguhr” (CAS nr. 
61790-53-2)5, oftwel diatomeeënaarde of kiezelgoer, goedgekeurd als biocidale werkza-
me stof voor het gebruik als Product-type (PT) 18, o.a. voor de bestrijding van bloedluis 
bij legkippen. De bedoelde toepassingsvorm hiervan betreft een poeder. 
 
Voor het middel Indispron® D110 (een suspensie) in de ECHA stofevaluatie van “pyroge-
nic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide” (CAS nr. 68909-20-6) 
staat vermeld dat het product (3% in water) onverdund toegepast wordt door professio-
nals voor de preventie van bloedluis bij pluimvee. De gebruiker wordt wel aangeraden om 
een halfgelaatsmasker met P3 filter6 te dragen gezien de lokale effecten die kunnen op-
treden na inhalatie; systemische effecten worden niet verwacht. Het wordt gesproeid op 
de vloer en muren nadat de pluimveestallen leeg zijn, gevolgd door een droogperiode 
voordat het pluimvee terugkeert in de stal. Het zou bij 10-20 g/m2 effectief zijn binnen 
24 uur en gedurende 3 weken, met een herhaalfrequentie van maximaal 17 keer per 
jaar. Bij deze toepassing wordt vermeld dat er geen indirecte blootstelling via residuen in 
vlees en eieren van pluimvee verwacht wordt. Maar deze aanname is niet verder onder-
bouwd. Er wordt in het assessment report vermeld dat de stof onoplosbaar is in water en 
dus een beperkte biologische beschikbaarheid heeft en daardoor weinig potentie heeft tot 
bioaccumulatie.Dit zal gelden voor de kip die aldus een verwachte beperkte inname van 
SiO2 heeft en evenals door de korte levensduur.  
 
Wettelijk kader rondom siliciumdioxide als biocide 
Biociden mogen in Nederland alleen worden verhandeld en gebruikt, als ze zijn toegela-
ten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb). Er is echter geen officiële toelating voor producten met SiO2 (silica) in Nederland. 
Wel staan “middelen die dienen tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorko-
mende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met 
diatomeeënaarde bevatten” op de zogeheten RUB-lijst (Regelgeving Uitzondering Bioci-

��������������������������������������������������
3 http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1378-18/1378-18_Assessment_Report.pdf 
4 http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1449-18/1449-18_Assessment_Report.pdf 
5 http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1377-18/1377-18_Assessment_Report.pdf 
6 Voorzien van een zgn. P3 filter dat meer dan 99,8% van de stof tegenhoudt. P3-filters moeten altijd worden 
gebruikt in combinatie met een volgelaatsmasker of een aangeblazen volgelaatsmasker. 
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den)7, en is de stof derhalve (nog) van rechtswege toegelaten, uitsluitend toegestaan ter 
bestrijding van de bloedluis (Dermanyssus gallinae) in de legpluimveehouderij. Het Ctgb 
heeft de RUB-middelen echter niet beoordeeld en er is geen wettelijk gebruiksvoorschrift.  
 
In 2012 is afgesproken dat ook voor de vermeldingen van middelen op de RUB-lijst geldt 
dat ze óf volgens de Europese verordeningen worden beoordeeld (door het Ctgb voor de 
nationale toelating), óf van de markt verdwijnen. Aanmelders/aanvragers konden tot 
15 februari 2018 middelen van de RUB-lijst met hun specifieke toepassing aanmelden 
voor een reguliere toelating. Een overzicht van de aangemelde middelen gekoppeld aan 
de oorspronkelijke RUB-toepassing is 20 juni 2018 in de Staatscourant8 gepubliceerd 
Daarbij is ook een gebruiksaanwijzing vermeld. Niet aangemelde RUB-middelen mogen 
tot 1 oktober 2018 worden verkocht en tot 1 oktober 2019 worden gebruikt. Aangemelde 
toepassingen kunnen dus voorlopig (en eventueel na 1 oktober 2019) worden blijven 
gebruikt. Er zijn een vijftal middelen met SiO2 aangemeld voor reguliere toelating: Insec-
toSec (Biofa AG), InsectoSec insect spray (Biofa AG), U5 bloedluispoeder (Denka Regi-
strations B.V.), Bloedluis-Weg (ECOstyle B.V.), en Silica VE – Duramite (P. van Eck Beheer 
B.V.). 
 
De aangemelde RUB-middelen betreffen poeders. Het door de IOD aangetroffen product 
is niet aangemeld en blijkt een suspensie met als werkzame stof een amorf SiO2. Het is 
de interpretatie van het RIVM dat in die hoedanigheid het dus nog wel gebruikt zou mo-
gen worden tot 1 oktober 2019 als het uitsluitend silicapoeder in combinatie met diato-
meeënaarde (kiezelgoer) bevat. Echter dit zou geverifieerd moeten worden bij het Ctgb 
(hetgeen nog niet is gebeurd vanwege het vertrouwelijke karakter van deze beoordeling).  
 
Siliciumdioxide als voedseladditief 
Naast het gebruik als biocide, kent synthetisch amorf SiO2 tal van andere toepassingen. 
Het is onder andere geregistreerd als toevoegingsmiddel voor diervoeding (Verordening 
(EG) Nr. 1831/2003) en als levensmiddelen additief E551 (Verordening (EG) Nr. 
1333/2008). E551 wordt voornamelijk gebruikt als antiklontermiddel en is toegestaan in 
22 voedselcategorieën met maximale toegelaten niveaus van 2.000 tot 30.000 mg/kg, of 
op het niveau van quantum satis (d.w.z. de hoeveelheid die nodig is om het gewenste 
resultaat te behalen). Synthetisch amorf SiO2 (E551) is onlangs herbeoordeeld door de 
Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA (EFSA, 2018). Een probleem bij de beoorde-
ling van synthetisch amorf SiO2 is dat het, afhankelijk van de productiemethode, uit ver-
schillende vormen (pyrogeen (CAS nr. 112945-52-5), gehydrateerd (CAS nr. 112926-00-
8), geprecipiteerd, silica gel, waterhoudend, met of zonder coating) en verschillende 
deeltjesgroottes kan bestaan, die allemaal als E551 gebruikt kunnen worden. Synthetisch 
amorfe SiO2 deeltjes kunnen onder de condities van het maagdarmkanaal samenklonte-
ren en vervolgens weer uit elkaar vallen tot deeltjes waarvan een aanzienlijk deel uit SiO2 
nanodeeltjes bestaat. Dus als synthetisch amorf SiO2 poeder uit grotere, samengestelde 
deeltjes bestaat (aggregaten en agglomeraten) kunnen deze alsnog uit elkaar vallen en 
wordt de consument blootgesteld aan nanodeeltjes in E551 (Peters et al., 2012). Bij de 
herbeoordeling van E551 door EFSA is ook gekeken naar de mogelijke risico’s voor de 
mens van nanodeeltjes in E551. Er werd geconcludeerd dat SiO2 nauwelijks geabsorbeerd 
wordt, echter wel aangetroffen is in sommige weefsels. Hoewel er onvoldoende gegevens 
zijn om te bepalen welke hoeveelheid veilig is voor dagelijkse inname, concludeerde 
EFSA dat er geen aanwijzing was voor een risico bij het huidige gebruik van synthetisch 
amorf SiO2 in levensmiddelen. Er is geen acceptabele dagelijkse inname (ADI) voor E551 
afgeleid.  
 
Blootstelling van pluimvee en consument 
Het pluimvee is via de mogelijke toepassing van LifeAid Solutio 15% blootgesteld aan 
amorf SiO2 zoals dat ook voor kan komen in via rechtswege toegelaten bloedluispoeder. 

��������������������������������������������������
7 https://www.ctgb.nl/documenten/regelingen/2017/10/25/rub-lijst 
8 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-34031.html 
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Een specifieke nanovorm van SiO2 (“pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface 
treated silicon dioxide” (CAS nr. 68909-20-6)) is Europees beoordeeld voor de bestrijding 
van bloedluis bij pluimvee (Indispron® D110, een suspensie), maar heeft geen toelating 
in Nederland. Voor dit product werd geconcludeerd door ECHA dat er geen indirecte 
blootstelling via residuen in vlees en eieren van pluimvee verwacht wordt. Maar deze 
aanname is niet verder onderbouwd. Overigens is er ook een immersietest uitgevoerd, 
waarin eieren ondergedompeld zijn (duur onbekend) in Indispron® D110, om te bepalen 
of het product door de eischaal heen gaat. De conclusie was dat er niet wordt verwacht 
dat externe contaminatie van eieren zal resulteren in verhoogde SiO2 niveaus 
 
De Material Safety Data Sheet (MSDS) van LA Silicon-C (aangenomen wordt dat dit ook 
geldt voor LifeAid Solutio 15%) vermeldt dat het amorf SiO2 bevat (CAS 7631-86-9; de 
algemene CAS voor SiO2). Enerzijds geeft dit dus onzekerheid of de conclusies getrokken 
voor Indispron® D110, specifiek voor CAS nr. 68909-20-6, extrapoleerbaar zijn naar Life-
Aid Solution 15% omdat het niet duidelijk is of het over precies dezelfde vorm van de 
stof gaat. Anderzijds draagt de gelijke formulering, een suspensie in plaats van een poe-
der, bij aan de overeenkomst van beide producten, waardoor mogelijk gelijke risico’s te 
verwachten zijn. Daarbij kan meegenomen worden dat LifeAid Solutio 15% toegepast 
wordt in een eindconcentratie van 0,85% (0.2 gram SiO2 per m2) en Indispron® D110 in 
een eindconcentratie van 3% (10-20 g/m2), waardoor de laatste toepassing worst case 
zou zijn vergeleken met de toepassing van LifeAid Solutio 15%.  
 
Aangezien het SiO2 in meer of mindere mate uit nanodeeltjes kan bestaan, zal een deel 
van de deeltjes inhaleerbaar zijn en kunnen leiden tot een extra blootstellingsroute. De 
waarschuwingszinnen bij producten met SiO2 beschrijven het risico van inhalatie en beve-
len het dragen van een mondmasker aan. Het ECHA beoordelingsrapport voor “pyroge-
nic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide” vermeldt dat schadelijke 
effecten alleen gezien zijn bij blootstelling via inhalatie en dat het alleen lokale effecten 
(ontstekingen in de longen) betrof. Gezien de kleine deeltjes is blootstelling via inhalatie 
echter niet uit te sluiten voor de toepasser (als onbeschermd) en kippen. Daarbij wordt 
opgemerkt dat het product geen diergeneesmiddel betreft dat op dieren gesprayed zou 
moeten worden. Echter, het etiket van ‘Mite-Clean Superspray voor systeembehandeling’ 
vermeldt niet of de kippen aanwezig mogen zijn tijdens de behandeling. 
 
De kip wordt verondersteld een beperkte inname van SiO2 en nauwelijks significante sta-
peling te hebben, mede vanwege de korte levensduur. Stapeling kan echter niet volledig 
uitgesloten worden voor de mens. Van Kesteren et al. (2015) concludeerden op basis van 
modellering dat nano SiO2 mogelijk kan stapelen in de lever en milt bij een levenslange 
dagelijkse inname van SiO2 via voedsel (E551) en dat hierdoor bij langdurige blootstelling 
een gezondheidsrisico niet kan worden uitgesloten. Echter geven zij ook aan dat aanvul-
lende studies nodig zijn. 
 
De orale en dermale absorptie van silica (nano)deeltjes is laag. Vanwege de onbekende 
blootstelling is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de uiteindelijke concentraties 
in de kip en eieren. Er wordt echter niet verwacht dat niveaus van SiO2 vergelijkbaar met 
de toegestane gehalten in voedsel voor E551 gehaald worden in vlees, organen en eieren 
van kippen gezien de vermoedelijk lage opname door de kip en de lage toepassingsdose-
ring van LifeAid Solutio 15%. 
 
Welke concentratie SiO2 is te verwachten in de verschillende compartimenten 
(organen, vlees en eieren) van een kip nadat deze kip oraal en dermaal is 
blootgesteld aan SiO2? 
Op deze vraag kan geen direct antwoord worden gegeven. Verschillende karakteristieken 
van de verscheidene vormen van SiO2 kunnen resulteren in verschillen in absorptie. Het 
is niet bekend in welke vorm SiO2 precies in LifeAid Solutio 15% aanwezig is, alleen het 
algemene CAS nr. staat vermeld op de MSDS (ervan uitgegaan dat deze van toepassing 
is op LifeAid Solution 15%). Maar algemeen genomen wordt SiO2 slecht geabsorbeerd. 
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De orale absorptie van synthetisch amorf SiO2 bij kippen is niet bekend. De orale absorp-
tie bij de mens of in proefdieren zoals de rat is afhankelijk van verschillende factoren en 
is zeer beperkt gedocumenteerd. Op basis van wetenschappelijke studies kan hier veilig-
heidshalve een waarde van <0,25% worden afgeleid (van Kesteren et al., 2015). De 
dermale absorptie van synthetisch amorf SiO2 is eveneens slecht gedocumenteerd, maar 
vermoedelijk nog beperkter dan van orale absorptie. Als een worst-case zou men hierbij 
van de orale absorptiewaarde kunnen uitgaan. Het is niet bekend hoe de distributie van 
SiO2 in de kip verloopt. Op basis van dierstudies zou men mogen aannemen dat opgeno-
men SiO2 in de kip in organen en weefsels terecht komt, waarbij bepaalde organen (le-
ver, milt) voor de hand liggen, in tegenstelling tot het spierweefsel (vlees). Over de dis-
tributie van eventueel opgenomen SiO2 naar het ei is niets bekend. Wel is uit onderzoek 
met proefdieren (muizen) bekend dat synthetische amorfe SiO2 nanodeeltjes de placen-
ta-barrière kunnen passeren (Pietroiusti et al., 2018).  
 
De berekende eindconcentratie in de stallen door de toepassing van LifeAid Solutio 15% 
of LifeAid-C Topspray is hierboven berekend op 0,2 gram SiO2 per m2, 50 tot 100 maal 
minder dan de werkzame eindconcentratie van het door ECHA beoordeelde, mogelijk 
vergelijkbare, middel met ‘pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon 
dioxide’ (CAS nr. 68909-20-6) met 10-20 g/m2. Voor dit product heeft ECHA vastgesteld 
dat er geen indirecte blootstelling via residuen in vlees en eieren van pluimvee verwacht 
wordt. Maar deze aanname is niet verder onderbouwd. 
 
Verder zijn er, aldus EFSA, geen aanwijzingen voor een risico bij het huidige gebruik van 
synthetisch amorf SiO2 als voedseladditief (E551). En wordt niet verwacht dat dat ni-
veaus vergelijkbaar met de toegestane gehalten in voedsel voor E551 gehaald zullen 
worden in vlees, organen en eieren van kippen bij toepassing van dit product, of een sig-
nificante bijdrage geleverd zal worden aan de gemiddelde dagelijkse inname van SiO2 
door de mens, gezien de vermoedelijk lage opname door de kip en de lage toepassings-
dosering van LifeAid Solutio 15%. 
 
Opgemerkt wordt dat het RIKILT momenteel een analysemethode aan het optimaliseren 
is om Si en SiO2 nanodeeltjes in organen te kunnen analyseren. Dit zou direct uitsluitsel 
kunnen geven over de hoeveelheden SiO2 die in weefsels van kippen aanwezig zijn.  
 
Conclusie: 
Het is niet mogelijk om de vraag welke concentratie SiO2 te verwachten is in de verschil-
lende compartimenten (organen, vlees en eieren) van een kip, nadat deze kip oraal en 
dermaal is blootgesteld aan SiO2, op basis van huidige beschikbare informatie en data te 
beantwoorden. Het is niet bekend in welke vorm amorf SiO2 aanwezig is in LifeAid Solutio 
15%, en of dit mogelijk deels als nano SiO2 is, hetgeen van invloed is op de absorptie. 
Algemeen kan gesteld worden dat de absorptie van SiO2 laag is. Voor een mogelijk ver-
gelijkbaar product (SiO2 in suspensie), welke toegepast wordt in veel hogere doseringen 
van 10-20 g/m2 versus de ingeschatte 0,2 g/m2 voor LifeAid Solutio 15%, is door ECHA 
geconcludeerd dat aangenomen mag worden dat er geen indirecte blootstelling via resi-
duen in vlees en eieren van pluimvee valt te verwachten. Maar deze aanname is niet ver-
der onderbouwd in het ECHA beoordelingsrapport.  

Verder is gebruik van synthetisch amorf SiO2 als voedseladditief (E551) toegestaan in 
levensmiddelen met maximaal toegelaten concentraties van 2.000 tot 30.000 mg/kg of 
op het niveau van quantum satis (d.w.z. de hoeveelheid die nodig is om het gewenste 
resultaat te behalen). E551 is bijvoorbeeld tot 10.000 mg/kg toegelaten in verscheidene 
kaassoorten en zoetwaren. Er wordt niet verwacht dat dergelijke niveaus gehaald zullen 
worden in vlees, organen en eieren van kippen, of dat dit een significante bijdrage zal 
leveren aan de gemiddelde dagelijkse inname van SiO2 door de mens, gezien de lage 
toepassingsdosering van LifeAid Solutio 15% en de vermoedelijk lage opname door de 
kip.  
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Het RIVM schat daarom op basis van de beschikbare informatie in dat een risico voor de 
mens door consumptie van vlees, organen en eieren van kippen blootgesteld aan LifeAid 
Solutio 15% onwaarschijnlijk is.  
�
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