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Openingsrede door prof.dr.ir.A.A. Dijkhuizen,
voorzitter Raadvan Bestuur
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Mijnheer deStaatssecretaris, LedenvandeRaadvanToezicht,
DamesenHeren,
NamensdeRaadvanBestuur heetikuallenvanhartewelkombijdeopeningvanhetacademischjaar 2002-2003 hier inWageningen.Wezien
dit alseengebeurtenis dienietalleendeuniversiteit aangaat, maarheel
Wageningen Universiteit enResearchcentrum. Ditgaat immers heteerste
volledige academischjaarwordenwaarindeDepartementenvanonze
universiteit, devoormalige DLO-InstitutenenhetPraktijkonderzoek nauw
samenwerkenindevijf ingestelde Kenniseenheden,elkonder leidingvan
eeneigenDirectieraad.Wehebben,zoalsuweet,voor deomvangen
kwaliteitvanonsonderwijs enonderzoek veelverwachtingen vandeze
nieuwe structuur enomdienogeensbreedkenbaarte maken,starten
weopkortetermijn meteeninmijnogenfraaie eninspirerendeadvertentiecampagne indelandelijke dag-enweekbladen.Eencampagnedie
aangeeftwaarwebijWageningenUniversiteit enResearchcentrumvoor
staanenwaarweaan(willen)werkenvoor sector ensamenleving.
Ditallesonder hetmotto 'For QualityofLife'.
Damesenheren,financieelgezien kunnenwealsWageningenURmet
denodigetevredenheidterugzien ophetafgelopenjaar. Debegrotingis
meer dangehaald enonzegeconsolideerde omzet steegvan400 naar
540 miljoeneuro.Hiervankwamweliswaartweederde opcontovaneen
uitbreidingvandeorganisatie, maar niettemin resteerde eenautonome
groeivan40 miljoen ofweleentoename metzo'n 10%.Eenresultaat
waar dezer dagenmenigbeursgenoteerd bedrijfjaloers opkanzijn.
Graagwilikvandeze plaats danookaldiegenen bedankendiedaar met
veelinzetenmet uitstekendonderwijs enonderzoek hunsteentje aan
hebbenbijgedragen.Minder gerust benikopdefinanciëlevooruitzichten.
HetKabinet staat immersvoor eengrootscheepse bezuinigingsoperatie
endeslechtere resultaten inhetbedrijfsleven belovenmeestal ook niet
veelgoedsvoor debeschikbare middelenvoor R&D.Hetisonshetafgelopenjaargeluktomuitwatjezoukunnennoemende'basis-financiering'
vanhetMinisterievanLNVeenflinke meerwaardete creëren metmiddelenvanelders,waaronder intoenemende matevanuit hetbedrijfsleven.Zokondenweper saldo metelkeLNV-eurozo'nééneurovijfenzeventiginzetten inonderwijs enonderzoek.Wezoudenheelgraag
demogelijkheid houdenomdeze succesvolle lijnvanpubliek-private
samenwerking enfinancieringvoorttezettenomzoonzeuniekeenook
internationaal gezienhoogwaardige kennisinfrastructuur ophetgebied

vangezondevoeding,duurzamelandbouw enleefbaregroene ruimtein
standte kunnenhouden.Vanonsuitgaanwedekomendeperiode daarbij
extra inzettenophetvormeninhoudgevenaankey-accountmanagementenpartnerships metgrote bedrijvenenorganisaties.Ookhebben
wedevoorbereidingen getroffen voor eenWageningenURbreedinitiatief
omons internnogveelbeter dannuhetgevaliste richtenopmarkten
maatschappij.'Klantgericht' en'valuefor money'zijndaarbij meerdan
ooitdesleutelwoorden naardetoekomst, zowelinhetonderzoek alsin
hetonderwijs.
Watbetreft debelangstellingvoor onsonderwijs hebbenwehelaasnog
geendefinitieve cijfers over hetaantalnieuwestudentenvoor hetkomendestudiejaar. Detrendvandelaatstejarendat menzichsteeds later
aanmeldt, heeftzichditjaar versterkt voortgezet. Onzeprognose op
basisvandegegevens diewenuhebbenvandecentrale aanmelding
inGroningen envanonzeeigenstudiecoördinatoren ziet er gunstiger
uitdandenogalsomberetussenstanden diewegedurende hetjaar
ontvingenenookhetafgelopenweekendnogindeperstelezenviel.
Wageningen isbezigmeteeneindsprint, enhettotaalaantalnieuwe
inschrijvingen uiteindelijk lijktniet lager uitte komendanvorigjaar,en
misschienzelfswelwathoger. Minstens zoplezierig is,dat datzelfde
beeldzichooklijktvoortegaandoenbijwatwenoemendereguliere
Nederlandse student.Watdit laatste betreft, kanhetzijndatdesnel
verslechterende economische omstandigheden endanmetnamede
stijgendewerkloosheid hieraaninpositieve zinhebbenbijgedragen.
Wantafgestudeerd zijninWageningen biedt nogsteeds uitstekende
perspectieven opdearbeidsmarkt. Maar studereninWageningenisniet
alleeninteressantvanuiteconomisch perspectief, hetisook gewooneen
heelleukeopleiding.En Wageningen blijft dieopleidingvoortdurendvernieuwen.Zozalerindekomende periode extra inzetplaatsvinden ophet
terreinvandebiomedischewetenschappen rondvoedingengezondheid.
Maarook bijdierwetenschappen,waar onderwijsvarianten worden
ontwikkeldophetterreinvanpaardenengezelschapsdieren. Enophet
grensvlak vannatuurwetenschappen ensocialewetenschappen,waar
nieuwestudierichtingenwordenontwikkeldzoalsgezondheidswetenschappenencommunicatiewetenschappen. Bijditallesblijvenwesterk
werkenvanuit eenbreder internationaal perspectief. Talvanvragenin
met namedevoedselkolomzijnimmers grensoverschrijdend enonze
vooraanstaande internationale positie maaktdatweeeninteressante
samenwerkingspartner zijnvoor talvaninstituten enuniversiteitenin
binnen-enbuitenland.Zowaserdezezomer inhetkadervande
Euroleague,eensamenwerkingsverband meteenaantalvooraanstaande
Europese universiteitenwaarvanwijdetrekker zijn,eensummer course
FoodSafetyinWenen.Bezienzalworden of dezesummer courseuit-

gebouwdkanwordentot eenEuropeanMaster of Science inFoodSafety.
Watdat betreft biedt deinternationale Bachelor- Master structuur zoals
dienuook inonslandwordt ingevoerdtalvannieuwekansen.
VoorbeeldenvoorWageningendienenzichalaanin(plannenvoor)
gezamenlijke Master opleidingen met bijvoorbeeld deuniversiteitenvan
Nijmegen,Utrecht, DelftenAmsterdam.Maarookzijnweaanhetbezien
inhoeverre eenvergaandevormvansamenwerking of mogelijk eenfusie
metVanHallLarenstein,diemeteenkleine4000 studentenmeer dehelft
vanhethoger agrarisch onderwijs inons landvoor hunrekeningnemen,
onsbeider positie kanversterken.
Damesenheren,ookophetgebiedvanhetonderzoek hebbenwehet
afgelopenacademischjaar eenaantalsuccessen kunnenboeken.Zo
kwamenweuiteenlandelijk onderzoek uitgevoerd inopdracht vanhet
weekblad Elsevier alsbestetechnische universiteit uitdebus,enhadden
weper onderzoeker gezienzelfs dehoogstewetenschappelijke productiviteitvanalleuniversiteiten inNederland.Voorts ishetgelukteen
zeer groot enprestigieus project binnentehalenophetgebiedvande
genomics inmetnamedeplantwetenschappen, meteentotale omvang
inclusief decontra-financiering vanrondde50 miljoen euro.Wezijnervan
overtuigd,dat dit project onder leidingvanprofessor Stiekemaenprofessor DeWiteenenorme impuls zalgevenaanonsonderzoek enonderwijs
ophetterreinvandelevenswetenschappen endaarmeeaande
Nederlandse kennisinfrastructuur. Tweeanderegrote projecten diehier
hetvermeldenwaardzijnbetreffen demaatschappijwetenschappen,
waarbij professor Niehof dekomende periode leidingzalgevenaaneen
20-tal nieuwe promotie-onderzoeken gefinancierd door hetMinisterievan
Buitenlandse Zakenengericht opdeeffectenvandeAIDS-problematiek
opderuralevoedselvoorziening inAfrika enprofessor Richardseen
omvangrijk project heefttoegewezen gekregenvanuitdeRockefeller
Foundation met 24 promotie-onderzoeken gericht opduurzaamheiden
armoedebestrijding.
Uiteraardzaldefocus hetkomendjaar niet louter liggenoponsinternationale onderzoek. Degroene ruimte,devoedselveiligheid endedierziektenproblematiekzijnvoorbeelden dieinWageningen alleaandacht krijgen. Bijonderwerpen meteengrote maatschappelijke impact, zoalsde
bestrijdingvanMKZ,doenwedaarbijervaringopmeteennieuweaanpak
indevormvanzogenaamde interactieve workshops metdeelnamevan
allebetrokken stakeholders. Datblijktuiterstwaardevolomdat daarmee
nietalleendediepe kloof diedoor deafgelopenuitbraaktussen partijen
wasontstaan enigszinswordtoverbrugd,maar ookomdat wetenschap
enbeleidmet deuitkomstenvandezeworkshops beter instaatworden
gesteld deagenda'svoor detoekomstteontwerpen.Wehopendanook

samenmetdeprimaire sector, hetoverige bedrijfsleven,hetbeleiden
depolitiek nieuwonderzoek ingangte kunnenzettenomte komentot
eenalternatief voor hetsterkter discussie staandenon-vaccinatiebeleid.
Eenheelandervoorbeeldvaneenonderwerp datinhetbrandpuntvande
maatschappelijke belangstelling staat, betreft deeffectenvandekokkelvisserij opdeWaddenzee,endaarover zalons onderzoeksinstituut
Alterra inhetkomende academischejaar metuitkomsten naar buiten
komen.Waarmeeikmaarwilaangeven,datWageningenookdit soort
politiek heikeleonderwerpen nietschuwt.Integendeel.
Damesenheren,hetmagduidelijk zijn,wijhebbenvertrouwen indetoekomstvanonzeunieke kennisinstelling.Vertrouwendateenieder hier
metplezier engepastetrots hetwerk kandoenwaarinhijof zijgoedis;
vertrouwen dat onzestudenten hier eenuitdagende toekomstgerichte
wetenschappelijke opleiding kunnenvolgenenvertrouwen omsamen
met overheidenbedrijfsleven relevante onderzoeksprogramma's opte
zetten.Juistalsdeeconomische motor hapertishetzaakomdeconcurrentiepositiete schragenmetkennisintensieve innovatie.Wageningen UR
wil, samenmethaar partners envoor haar partners, daaringraageenrol
vanbetekenis spelen.Watdat betreft kuntu vanonshetkomendeacademischjaar danookweer opeenbreedterreindenodige inspanningen
verwachten.Daarmeewilikdezekorteterugblik enblikvooruitafsluiten,
maar nietnainhetbijzonder onzestudentenendocentenallesuccestoe
tewensenvoor hetkomende studiejaar.

Inleidingdoor ir. B.J. Odink, Staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij
Vandaagsta ikhiervoor ualsstaatssecretaris vanLandbouw,
Natuurbeheer enVisserij,omhetacademischjaar 2002-2003 teopenen.
In1964 begon ikhier aanmijnstudieagrarische enindustriële bedrijfseconomie.In1971studeerde ikaf. Hetwasooknaastdestudieeen
onvergetelijke belevenis,maar sindsdienhebikweinigmetWageningen
te makengehad.Daaromervaar ikditalseenhernieuwdekennismaking.
Aangenaam.Althans,wat mijbetreft. Maarhoekijkt uertegenaan?Ikdurf
teweddendatvelenvanudenken:zo'nLPF-er,watmoetenweermee?
Watweethijvanonderzoek enonderwijs?Waarschijnlijk heeft hijnog
nooitvandenieuwe'BAMA-structuur' (Bachelor-Master) gehoord.Dankan
ikuuitdedroom helpen,want uwRector Magnificus,deheerSpeelman,
endevoorzitter vandeRaadvanBestuur, deheer Dijkhuizen,hebbenmij
beginaugustusopgezocht inDenHaagenmijeenstoomcursus
'Wageningen-voor-beginners-en-herintreders' gegeven.Daarhebikveel
vanopgestoken,maar ikweetnietof ikudaarmeegerust stel...
Ikzalunietlanger inhetongewisse laten.IkwilmetWageningen,wat
hetkabinetwilmet hetlandelijk gebied:inalleopzichtenopenhouden.
Hetlandelijk gebiedgaat nietopslot. EnWageningenookniet.Wantvoor
WageningenUniversiteit enResearchCenteralsgeheel,zitdekrachtin
deverbinding.Metmaatschappelijke ontwikkelingen,metstudentenuit
binnen-enbuitenlandenmetontwikkelingen opfundamenteelwetenschappelijk tottoegepastgebied.
Wageningen isomvele redeneneenbelangrijke universiteit. Hierwordt
kennisophetgebiedvandelifesciences ontwikkeld,beheerdendoorgegeven.Wathierwordt bedacht, blijft nietbinnenskamers. Hetvindt
zijnwegnaar studentenenonderzoekers uitbinnen-enbuitenlanden
naarandereonderwijsinstellingen (HBO,MBO,Innovatie Praktijkcentra).
Diecontacten,dat uniekenetwerk, moetenwevasthouden,versterken
enuitbouwen.
Eenbelangrijke vraagdieweonsdanmoeten stellen,is:waarwil
Wageningenovertienjaar staan?
Erzijnrecentelijk nieuwewegen ingeslagen.Ikstahierdanook opeen
cruciaalmoment.CeesVeerman,voormaligvoorzitter vandeRaadvan
Bestuur ennuminister vanLNV,heeftWageningengereorganiseerdin
vijf kenniseenheden.Vroeger hadjedeuniversiteit, deDLO'sende
centravoor Praktijkonderzoek, methuneigen verantwoordelijkheden

enculturen.Nuhebjedekenniseenheden,diedwars door allevertrouwdescheidslijnen heenlopen.
Dekenniseenheden zijneenfeit, maar zemoetenzichnogbewijzenin
depraktijk. Datgaatlukken,maar hetisnietmakkelijk. Erdienenzich
allerlei problemenenuitdagingen aan,diewegezamenlijk kunnenoppakken.Alsikbijvoorbeeld kijknaar dekenniseenheid Dier(ik pik ermaar
eenonderwerp uitwaar ikalwat langer affiniteit meeheb),danzieik
onbenutte kansen.Devoorgenomen samenwerkingmet deveterinaire
faculteitvandeUniversiteit Utrecht isnognietvandegrondgekomen.
Ikroepuopdezekanste benutten,wantdesynergiediedat oplevert,
isenorm.WeinigEuropese universiteiten zullendeconcurrentie metzo'n
clubaankunnen.
Vraagisdus:waarwilWageningenovertienjaar staan?Strategische
keuzeszijnonvermijdelijk. Endankomt ookdevraagoptafel: hoewil
Wageningen aantrekkelijk zijnenblijvenvoor studenten uitbinnen-en
buitenland?Watdeinschrijvingen betreft, ditjaar zietheternaar uitdat,
evenalsvorigjaar, dedalendetrendtot staanisgebracht. Datkante
makenhebbenmetdenieuweverdeling inkenniseenheden.Daarmee
wordt deverbindinggelegdtussentheorie enpraktijk entussenfundamenteel,strategisch entoegepast onderzoek. Datisaantrekkelijk voor
studenten.
Erkomenvanoudsherveelstudentenvanbinnenenbuiten Europanaar
Wageningen.Zijkomenafophetimago datWageningenindeloopder
jarenheeft opgebouwd meteenrationeel-technische benaderingvande
landbouw,gericht ophoogwaardige productie envoedselzekerheid.Voor
hengeldt:Wageningen = landbouw. Datsterke imago levertditjaar 150
nieuweeerstejaars opvanbuitendeEU.Datvindikeengoedezaak.Ook
inhetkadervandeNederlandse ontwikkelingssamenwerking.Alsje
mensenhierheen haaltenzemetdenodige bagageweer naar huislaat
gaan,snijdt hetmesaantwee kanten:studieénkennismaking metde
Nederlandse samenleving.
Tochzitereendilemmaverscholen achter datimagovan"Wageningen =
landbouw".WantinNederlandwilWageningenjuistafvandatbeeld.
Wageningenwilniet langer alleenmaar een'boerenuniversiteit' zijn.
Verbreding ishier hetdevies.Disciplines ophetgebiedvangenomics
envoedselveiligheid moetendeuniversiteit eenander gezichtgeven.
Maardringt datweldoortot deNederlandse samenleving?Inuwmissionstatementvoegtuaandeeerdergenoemde technische benaderingvan
delandbouwookaandachttoevoor duurzaamheid (indevormvaneen
balanstusseneconomische, ecologische ensociaal-culturele waarden).

Hetbestaanvandezemissie moetbijdevwo'seneigenlijk indehele
samenleving bekendworden,zodateenstudie inWageningenaantrekkelijkwordtvoor iedereendiezichwilinzettenvoor dekwaliteit vanhet
leven.
Nietalleendeinhoud,ookdestructuur vanhetonderwijs isaanveranderingonderhevig.Ditjaar isimmersdebachelor-master structuur ingevoerd, naarAngelsaksisch model.De"BAMA"isbedoeldomdiploma's
internationaal beter te kunnenvergelijkenenhethoger onderwijs meer
concurrerendte maken.HeelEuropa moeteropdenduur aangeloven,
maar Nederlandlooptvoorop metdeinvoering.Studentendieditjaar
beginnen,mogengeenproefkonijnwordenvandit nieuwemodel.
Voorlopigwetenzeoverigens nognauwelijkswaartoe hetdient. Datlas
ikongeveer eendagoftiengeleden inhetNRCHandelsblad,waarineen
onderzoek vanhetInterstedelijk StudentenOverlegwerdaangehaald.
IkhoopdatWageningendergelijke signalenvanuit de studentenbevolking
serieus neemt.
Hetbachelor-master iseenopenonderwijssysteem met uniekekansen,
maar ookbedreigingenvoor Wageningen.Kansenzijnerophetgebied
vaninterdisciplinaire eninternationale samenwerking metandere
universiteiten inEuropa.Immers,debachelorfase inWageningenkan
eenopstap zijnnaareenmaster elders.Ofdebachelorfase elderskan
voorbereiden opeenmaster hier. Dekeerzijdevandie medaille ishet
risicodatWageningengeïsoleerd raakt, alshetnietluktomaansluiting
tevindenbijandereuniversiteiten.DaarombenikblijdatWageningen
meespeelt indeEuroleague.Hetlijktwelvoetbal,maar hetiseen
groepvanEuropese universiteiten dieeikaars bachelor-diploma over
enweererkennen,zodathetvoor studentenmakkelijk isomdoorte
stromen.
IkjuichdeEuro-leaguevanhartetoeenikvinddatwemoetendoorgaan
voor de'World-league'.Alsstaatssecretaris vanLNVstreef ikernaar dat
Wageningeneenkenniscentrum opwereldniveauwordtenblijft.
Ikbenertrots opdatWageningen,waar ikooit eenstudentenlevenheb
geleid, nutot mijnbeleidsterreinen behoort. Enikvroegmelaatst af:
hoeveelbewindslieden heeftmijnstudiejaar eigenlijk opgeleverd?
Iktelertwee:JorisVoorhoeveenik.Voorhoeve isals bewindspersoon
alweer eentijdjegeleden'afgezwaaid',duseigenlijk benikeensoort
nakomertje.
Nakomertjeswordenvaakteveelverwend.Nuverwacht iknatuurlijk niet
dat umijgaatverwennen.Maarumoetdatook nietvanmijverwachten.

Daarvoor zijndemiddelen niettoereikend.Wekrijgeneconomisch gezien
nogveeltegenwind.
Tochweetikzeker dathetonsgaat lukkenomWageningenopdekaart
te houden.Nationaaleninternationaal.
Danku wel.

'Partners werken aan risicoreductie: een integraal conceptvoor
voedselveiligheid' door ir.J.F.de Leeuw, directeur-generaal
VoedselenWarenAutoriteit (VWA)
"Alsjezenietmeer kuntvertrouwen isheteindzoek.Wanthoemoet
deconsument indesupermarkt aanvoelenmet hoeveel rund-envarkenseiwittenzijnkipfiletje isgeïnjecteerd,hoeveelkankerverwekkende acrylamideer inzijnpatat zit, enofeenboer medroxyprogesteronacetaat door
zijnvarkensvoer heeftgemengd?Dezedrieledige vraag hadeenmaand
geledennogniemandkunnenbedenken,nulijktalleenhetantwoordnog
evenverweg."
Alduscolumnist PietervanOsindeGroeneAmsterdammer van13julijl.
Duidelijk isinditcitaat datereenvertrouwenscrisis dreigt. Demedia
stellen deburgers onverwijld opdehoogtevanallerleiincidenten.
Incidentendiete makenhebbenmetveelalniet-zichtbare ingrediënten
inhetvoedsel.Voor consumenten brengtditongerustheid enonzekerheidmetzichmee.Aandeoverheiddetaakomzichrekenschaptegeven
vandit maatschappelijk fenomeen.Eenfenomeendatniet losgezienkan
wordenvanwaardendieinhetgedingzijn.
OokbinnenWageningenUniversiteitishetthemavandewaardenoriëntatie opgepakt. IkdenkaandeTaskforceWaarde(n)volle Landbouw. Inhet
rapport 'Naar eenwaardeNvolle landbouw' komenbestaande ennieuwe,
betwiste engedeeldewaardenter sprake.Voedselkwaliteit en voedselveiligheidrekenendejonge onderzoekerstot debestaande gedeelde
waarden.Ikbenhetermeeeensdatdezewaardealtijdbestaan heeften
prioriteit had.Tochzijnerverschillende maatschappelijke veranderingen
te noemendiedringendvragenomeennieuweoriëntatie opdeze
bestaandewaarde.
Vandaagwilikover deze nieuweoriëntatie opeenbestaande engedeelde
waarde metuspreken.Dienieuweoriëntatie krijgt heelconcreetvorm
indeVoedselenWarenAutoriteit. Hetisbijuitstek detaakvanditnieuwe
overheidsorgaante zorgenvoor zichtbare risicoreductie. Datlaatsteis
alleenmogelijk meteenintegrale aanpak.Vanuiteengezamenlijk beleefdeenwaarte makenverantwoordelijkheid. Datbetekent dus samenwerkingmetandere partijen.Onder anderenmet u,alswetenschappelijke
instelling,Wageningen Universiteit enResearchcentrum.
Ontwikkelingen
Denoodzaakvaneenintegrale aanpakismanifest gewordendooreen
groot aantalontwikkelingen.Ikschets erenkele.

Hetthemaveiligheid heeft inhetalgemeen eenhoge maatschappelijke
prioriteit. Dieprioriteit uitzichindevraagnaar overheidsgaranties.
Devuurwerkramp inEnschede endecafébrand inVolendamleiddentot
maatschappelijke ongerustheid.Eenongerustheid diederoepomeen
betrouwbare endoeltreffend opererende overheidtot gevolg heeft.
Hetthemavoedselveiligheid isdelaatstejarenopdeagenda gekomen
door verschillende incidenten.Dedioxine inkippen,dierziekten zoalsBSE
diemenselijkevariantenzoudenkunnenveroorzaken,bacteriën in voedselzoalsSalmonellaenCampylobacter.
Inhetkadervandeproductveiligheid zoudennogmeer onderwerpen
te noemenzijn. Niet-voedselproductenalsspeelgoed,speeltoestellen,
cosmetica enpreparaten enelektrische apparatuur, tabak enalcohol
behorenooktot hetthemaveiligheid.Enookdezeonderwerpen hebben
eenduidelijk maatschappelijk belangenbehorenooktot hettakenpakket
vandeVWA.Maardielaatikvandaagverder buitenbeschouwing.
Overdeveiligheidopstraat zalikvandaagook nietspreken.Alishet
vooraldat aspectvanveiligheiddattentijdevandeverkiezingen zo'n
belangrijke rolheeft gespeeld.Enhetisookdaaromdathetveiligheidsbeleidinalzijnaspecteneenprominente plaats kreeginde beleidsvoornemensvanhetnieuwekabinet. Ikbeschouwvoedsel-enproductveiligheidalseenwezenlijk onderdeeldaarvan.
Daarmeegeeftditkabinetaandatersprake isvaneenstructureel
probleem. Endat ishetook. Omverschillende redenen.
1. Door deglobalisering.
Deproductie enconsumptie vanlevensmiddelen, inclusief dierlijke
producten, internationaliseerde sterktijdens delaatstedecennia.
Datzelfdegeldtvoor dehandelinlevendedieren.Voedselengrondstoffen komenuitalledelenvandewereld.Eensteeds exotischer
voedingspatroon versterkt ditverschijnsel nog.Devakantiebestemmingenkennengeenbeperkingen,waardoor insleepvanziekten
wordtbevorderd.
2. Doortechnologische ontwikkelingen.
Nieuwetechnieken,zoalsgentechnologie,zorgenvoor maatschappelijkeonrust. Deopkomstvangezondheidsbevorderende voedingsmiddelen laatdegrensvervagentussenvoedsel engeneesmiddelen.
3. Door eensterkeveranderingvandeconsumptiepatronen. Hetconsumptiepatroon wasvroeger betrekkelijk eenvormig.Erdoetzich
echter eensteedsgrotere diversiteitaanconsumptiepatronenvoor.
Diediversiteit gaatgepaardmetverschillende soorten risico's.Naast
eenverscheidenheid aanconsumptiepatronen zijnerook meerspeci-

fiekerisicogroepen aanwijsbaar. Ikdenkaankwetsbareouderenof
groepen burgers meteenextra gevoeligheidvoor bepaaldestoffen.
Internationaal
Toenemende onveiligheid rondvoedsel heeft dus insterke matete
makenmetinternationale ontwikkelingen.Hetisdanook nietvreemddat
ditonderwerp ininternationaalverband sterk deaandacht heeft. Omte
beginnen inBrussel.Daarheeftééncommissaris, deheer Byrne,dezeggenschap overvoedselveiligheidgekregen.Voorjaar 2000 verscheenzijn
beleidsvoornemen, hetEuropeseWitboekvoedselveiligheid. Eninmiddels
isdeeerstewetgevingvankracht. DeGeneralFoodLaw,eenoverkoepelendeverordening diealle schakels indevoedselproductie aangaat.
Aldieschakels moeten bijdragenaandeveiligheidvanhet uiteindelijke
levensmiddel.Sleutelbegrippen uitdeGeneralFoodLawzijn:
• hetprimaat ligtbijdevolksgezondheid;
• bijwetenschappelijke onzekerheidgeldt hetvoorzorgsbeginsel;
• hetpubliek moetgeïnformeerd wordenalsereenserieus vermoeden
isvaneengezondheidsrisico;
• envanafjanuari 2005, moet deherkomst vanlevensmiddelenen
diervoerders inalle stadiavandeproductie endistributie
gegarandeerd zijn.
DeEuropeseVoedselveiligheidsautoriteit (EFSA)isinoprichting.De
meeste EU-landenhebbeninmiddels hunbestaande nationaleorganisaties gestroomlijnd.HetdoelvandeEFSAisomrisico'ste beoordelen
opEU-niveau.Eenander doelopeuropees niveauishet harmoniseren
vanmaatregelen.Watdezetwee puntenbetreft kanBrusselwatmij
betreft nietver genoeggaan.Hoemeerwesamenkunnenwerkenaan
risicobeoordeling enhoemeerweharmoniseren, hoebeter hetis.
DathetBrussel menensis metdevoedselveiligheid blijkt uitdevoorstellenvoor deMidTermReviewvanhetEuropees landbouwbeleid dieinjuli
naar buitenzijngebracht door Commissaris Fischler. Zijnvoorstel isverdergaandevoorwaardenteverbindenaandeverstrekkingvaninkomenssteun. Naastmilieuendierenwelzijnnoemthijookvoedselveiligheid.
NietalleeninBrussel,maarwereldwijdkrijgtvoedselveiligheid aandacht.
Zonder eenlimitatieve opsommingtegeven,denkikaandeCodex
Alimentarius,hetaandeWTOgelieerde SPS-comité,deOIE,deWHO en
deFAO.Discussies overvoedselveiligheidskwesties kunnendeinternationaleverhoudingen stevigberoeren.DeWTO-discussie over mogelijke
gevarenvanvleesvanmetgroeihormonen behandelde runderen isdaarvaneensprekendvoorbeeld.

Integrale aanpak
InNederlandisdeoprichtingvandeVoedselenWarenAutoriteiteen
antwoordophetgroeiend belangvanhetthemavoedselveiligheid.Injuli
jl. isdeVWAofficieelvanstart gegaan.Zijwordt eenagentschap zoalsde
tweewerkmaatschappijen waaruitdeVWAisopgebouwd:deRijksdienst
voor deKeuringvanVeeenVleesendeKeuringsdienst vanWaren.Door
deoprichtingvandeVWAisernusprakevanéénpublieke organisatie
voor deaansturing,hetonderzoek, derisico-beoordeling, decommunicatie endehandhavingophetgebiedvanvoedsel-enproductveiligheid.
Voor debeheersrelatie isdeMinister vanVWSverantwoordelijk.
Inhoudelijke opdrachtgevers zijndeministers vanLNVenvan VWS.
Eenintegraleaanpak moet leidentot eenreductievanderisico's diede
consument loopt. Dienotievanintegraliteitwerk iknuuitinvierstappen.
1. desamenhangtussentoezicht, communicatie enrisicobeoordeling.
2. demeerwaardevandeVWAzowelinreactief als inpro-actief
optreden.
3. desamenwerking metverschillende partners.
4. inhetbijzonder desamenwerking metkennisinstellingen.
Als hetgaatomdesamenhangvantoezicht, communicatie enrisicobeoordelingwordtwelgesproken vaneenmagische driehoek. Demagie
heeft betrekkingopdemeerwaarde vandezecombinatie,juistvanwege
dezonoodzakelijke samenhang.Hetbijzondere isdatdezedrietakenbij
deVWAinéénhandzijn. Datbevordert deslagvaardigheid inbelangrijke
mate.Erisnuéénorganisatie diederisico's beoordeelt enhetdaarvoor
benodigde onderzoek vanuitéénprogramma aanstuurt. Erisnuéénorganisatiediemaatregelen neemtenhandhaaft. Eris nuéénorganisatiedie
metdedirect betrokkenen,destakeholders enmetdebevolkingcommuniceert. Dezeaanpakvanuitéénorganisatie iseensterk middelomhet
vertrouwenvanconsumenten enburgerste herstellen.Endaardoor tot
eenbeter evenwichtte komen,juist door diebetrokkenheid encommunicatietussen perceptie enratio.
Taken
DeeerstetaakvandeVWAis hethoudenvantoezicht opdenalevingvan
wet-enregelgeving.Dattoezicht isketenbreed enketendekkend,gebaseerdoptransparante keuzes.DezefunctievandeVWAisnietnieuw.
DeKeuringsdienstvanWarenendeRijksdienstvoor deKeuringvan Vee
enVleesrekenendit aleenlangereeksvanjarentot hunprimairetaken.
Ditzalechter inVWA-verbandnogbeter,doelmatiger enefficiënter
gebeuren. Bijdezetoezichthoudende functietekentzichweleensteeds
helderder scheidingvanverantwoordelijkheden aftussenoverheiden
bedrijfsleven.Hetbedrijfsleven isverantwoordelijk voor deproductie

vanveiligvoedselenveiligewaren.Zelfcontrolesystemen alsHACCPzijn
hierbij uitermate behulpzaam.Deoverheidisverantwoordelijk voorde
wet-enregelgevingendenormstelling.DeVWAophaar beurt adviseert
debetrokkendepartementen hierbijopgrondvandeeigen,specifieke
expertise vanuit haarkerntaken.Hettoezicht moet daarbijgericht zijnop
eennalevingsniveauvanwet-enregelgeving,datdoor hetbeleidwordt
bepaald.Wanneerhetbeleidzichvandezetaakkwijtzijnheldereentransparante keuzeste makenover deinzetvanmenseneninstrumenten.
Hetbelangvandezebeleidstaak, namelijk hetgevenvanijkpuntenvoor
hettoezicht, isdoor recente rapportenvandeAlgemene Rekenkameren
vandecommissie Borghouts endeKabinetsreactie daarop benadrukt.
Detoezichthoudende taakvandeVWAzalsteeds meer inde richting
gaanvantoezicht optoezicht. Dusvanoverheidstoezicht opde
systemenvankwaliteitsborgingvanbedrijven.Endatisnieuw.Het
bedrijfsleven zalzoveelmogelijk deeigenverantwoordelijkheid moeten
waarmaken.Datbetekent bijvoorbeeld ookdatde zelfcontrolesystemen
voorwerp zullenzijnvankritischetoetsing door deVWA.Eencertificeringssysteem moet meer zijndanwindow dressing.Daarvoor staaner
tegrotebelangenophetspel.Toezichthoudenindezezinbetekenteen
verschuivingvanproductcontrole naarsysteemcontrole. Dezeverschuivingsluit nauwaanbijdeketenbrede enketendekkende maniervanwerkenvandeVWA.DeVWAzalook inderisicobeoordeling zichmeeren
meerrichtenopgeheleketens.Recenteschandalenlatenziendatéén
bedrijf, alszwakkeschakelineenketen,verstrekkende enverwoestende
gevolgen kanhebbenvoor dieketen.Daaromiseenketenbrede benaderingvoor alleaspectenvanhetwerk vandeVWAuiterst belangrijk.
Dezeveranderingvanwerkwijze,waarbijweons meer richtenop
systeemcontrole inplaatsvanproductcontrole, zieikalseenvorm
vanvolwassenwording,vanemancipatie, inhettoezichthouden.
Hetmisstaat niethiervaneenparadigmawisseling tespreken.
DetweedetaakvandeVWAisrisico-beoordeling.Zijzorgtvooreen
onafhankelijke, deskundige eneenduidige risicobeoordeling.Opbasis
vanwetenschappelijke kenniseninzichten.Opbasisvansignalen uithet
veldzowelvanbedrijvenalsvanconsumenten.Opbasisvansignalenuit
Europa(RapidAlertSystemfor FoodandFeedenEFSA).Enopbasisvan
praktijkervaring diedeVWAheeft. Datlaatste zegiker nietzonder reden
bij.Voor hetbeoordelen enhanterenvanrisico's iseenspeciale antenne
vereistvoor dewijzewaaropemotionaliteit eenrolkanspelen incrises.
Depraktijk isdaarbijeengoede leermeester.
DederdetaakvandeVWAisdecommunicatie.Communicatie iseenzeer
wezenlijk onderdeelbijhetvoorkomen enbeheersenvancrises. Datheeft

debestrijdingvandeMKZ-epidemieopnieuwgeleerd.Diecommunicatie
begintalmet snelleenjuist informatie aanhetpubliek. Informatiedie
ingaatopdevragendielevenbijhetpubliek. DeVWAmaakt ookderisicobeoordelingen openbaar, zodat hetvoor alle betrokkenentransparant is.
Natuurlijkvoor politiek enbeleid,maarookvoor debedrijvenen consumenten.EnniettevergetendeEuropese instellingen.Deinformatie is
helder,voor éénuitlegvatbaar envoor iedereentebegrijpen.Ikziehet
alsgrote uitdagingomalsVWAopdatpuntAutoriteitteverwerven.
Ditallesgeldt natuurlijk zekertentijdevanincidentenencrises.Als
onderdeelvanons re-actievetakenpakket. Maar- endat isnieuw- het
zalookkenmerkend zijnvoor deaanpakvanonzepro-actievetaken.
Datzullenwegaanorganiseren endat isvangrootbelang.
Overigens ishetzodatdeeersteverantwoordelijkheidtijdens crises ligt
bijdebetrokkenbewindslieden enhundepartementen.Wijzullenmaximaalvanuitonzedeskundigheid entakendaarbijonzeinbrengleveren.
Inanderesituatiesènindevoorfasevaneencrisis ligtdeeersteverantwoordelijkheid bijdeVWA.DeVWAzalindetoekomst naar buitentoe
duidelijker enexplicieter makenwathaar eigenverantwoordelijkheiden
taak isinverschillende situaties.
Meerwaarde
WatisnudemeerwaardevandeVWA? Dedriegenoemdetakenbestondenvoor eendeelal,maarwerdendoorverschillende organisatiesen
overheden behartigd.Dietakenworden nuintegraal behartigd doorde
VWA.Desomheeft hier eenduidelijke meerwaarde bovendedelen.
Risicobeoordeling enrisicocommunicatie vullenelkaar aanenversterken
elkaar.AlsdeVWAiets ontdekt, kanzonder omwegen actieworden
ondernomen.Erisdussprakevanééninstantiediederisico's opspoort
encommuniceert. Datiswinstvoor politiek ensamenleving.Deinformatie iszoook effectiever eneenduidiger te communicerenaan
stakeholders. Deopzetvaneengoednetwerk vanstakeholdersvanuit
deVWAzaldaarbijgoede diensten bewijzen.Iedereen beschikt zoover
dezelfde informatie.
Naar deorganisatietoe zijnerookvoordelen.Consumentenwetendatze
bijdateneloketterecht kunnen.Datzelfde geldtvoor hetbedrijfsleven.
Vragen,maar ooksignalenkomenzo,zonder alteveel bureaucratische
hindernissen opdejuiste plekterecht.
Dezemeerwaardevandecombinatie vantakenbrengt mebijeen
volgend punt.DeVWAis namelijk meer daneenvoedselpolitie. Datwil
zeggen:hetgaatommeerdanomeenreactief, toezichthoudendoptre-

den.Maardatwasuinmiddels alwelduidelijk geworden.DeVWAzaljuist
vaneenre-actieve naareenpro-actieve organisatie toe moeten.Ookhet
accentbijrisicobeoordeling enrisicocommunicatie zalindie richting
moetenverschuiven.Diepro-actieve rolkandeVWAvervullen alszijals
instantie instaat isvroegtijdigte attenderen oprisico's diezichzullen
gaanvoordoen.DierolzaldeVWAkunnenvervullenomdatdelijnennaar
betrokken partijen kort zijn. DierolzaldeVWAook kunnenvervullen door
eenzeer doelgerichte aansturingvanonderzoek naarmogelijke risico's.
DierolkandeVWAindederde plaatsvervullenalszichook een emancipatievanproducent enconsumentvoordoet. Hierbij doelikopeen
nieuwetaakopvattingvanproducent enconsument. Emancipatievande
producent betekent datdeproducent devrijheid krijgt endeverantwoordelijkheid neemt omveilige productente leveren.Endatvoldoende
scherpenhardborgt, datzeker steltvoor deconsument endattoetsbaar maaktvoor deoverheid.Nietomdatvadertje staat opdeloer ligt.
Maarvanuiteennotievanmaatschappelijke verantwoordelijkheiden
uiteindelijk bedrijfsmatig eigenbelang.
Hetzelfde zouikwillenzeggenover deconsument. Ookdiezoueen
emancipatieproces moetendoormaken.Decommunicatiestrategie van
deVWAgaatuitvaneenmondige consument diezelf zijnoordeelwilvormenenzijneigenverantwoordelijkheid neemt. DeVWAkanhemdaarbij
helpendoor dieinformatie teverschaffen diehijnodigheeftomheldere
keuzestemaken.
Dezeemancipatievanproducent enconsument gevendeoverheidde
mogelijkheid ompro-actief zorgtedragenvoor deveiligheidvande
consument.
Metdeze schetsvandeeigenverantwoordelijkheden vanproducent,
consument enoverheidhebikdeverschillende verantwoordelijkheden
vandepartners vandeVWAbenoemd.DeVWAheeftte makenmethet
bedrijfsleven,deconsumenten,deverschillende overheidsinstanties en
met kennisinstituten.OpderelatievandeVWAmet dezelaatste groep
gaikinhetlaatstedeelvanmijnbetoogin.
Relatie kennisinstituten
DeVWAkannietzonder goedewetenschappelijke onderbouwingvoor
haar risicobeoordeling.Datbetekent datdeVWAnauwecontacten moet
onderhouden metkennisinstituten.Diecontacten zijner al. Ikwilhierde
relatiemethetRIKILTenhetRIVMinhetbijzonder noemen.De samenwerkingtussendezeinstituten ophetgebiedvandevoedselveiligheid
juich iktoe.Tegelijkertijd zouikwillenaansporenomdie samenwerking

verderteoptimaliseren.Vanuitéénonderzoeksprogramma stuurtdeVWA
aan.Graagzieikdanook eeneenduidige,optimale beantwoordingvanuit
hetconsortiumRIKILT/RIVM.
Maarerzijnmeer kennisinstellingen dievannutkunnenzijnvoorde
VWA.Decontacten daarmee zullenveelaleentweezijdigkarakterhebben.DeVWAisdevragende partij indiezindatzijhelder enscherp
aangeeft welkenieuweonderzoeksvragen zichvoordoen.AandekennisinstellingendeeervolletaakomdeVWAtevoorzienvanadequate
antwoorden.
Vraagstukken voor de toekomst
Ikwilvandaagdeaandachtvestigenopeenaantalvragen dieinde
toekomst denodige aandachtzullenvergen.Indeeerste plaats dievragendiete makenhebbenmet risico's indeketenvanvoedselproductie.
Fysische,chemische enmicrobiologische verontreinigingen vanlevensmiddelen zullenzichblijvenvoordoen.Deontwikkelingvananalysemethodenblijftdanook nodig.Steedsweerduikennieuwestoffen op.Hetgaat
dannietalleenomnieuwe stoffen,maar ookomnieuwekennisoverstoffendievrijkomenbijbestaande productieprocessen.Zoals bijvoorbeeld
hetkankerverwekkende acrylamidebijhetfriturenvanaardappelproducten. Preciezer metenenweten isdebasisommet hettreffenvan
maatregelenverbeteringen aantebrengen.
Anderevoorbeelden zijnnieuweverpakkingsvormendievaninvloedzijn
opdevoedselveiligheid.Maarook kaneenindustriële toepassingvan
brandvertragende stoffen, bijvoorbeeld inkleding,opdenduur leiden
tot verontreiniging vanhetmilieuendaardoor ookvanvoedsel.Kortom,
projecten dieeropgericht zijnbestaande entoekomstige risico'sin
breedverband inkaartte brengen,verdienenonzesteun.Detoxicologie
endemilieuchemie zijnbelangrijke disciplines vanuithetoogpuntvande
zo-evengenoemde probleemvelden.
Vraagstukken ophetgebiedvandemicrobiologie zulleneveneens blijvenddeaandachtvrageninrelatietotdevoedselketen.Steedsweer
zullengezondheidsbedreigende micro-organismen alsbacteriën,schimmels,envirussenmaar,maar zeker ook prioneneenspecifiekebedreigingvormen.Denatuur laatzichnietdwingenenslaatterug: antibioticaresistentie ligtopdeloer evenals hetanderszinsvoorkomenvanvirulente
organismen.
Eenbelangrijkevraaginhetverbandvandeanalysevanrisico's isde
proportionaliteit vanonzeinspanningenenmeten.Ineenaantalgevallen,
waarbij eenzeerverfijnde metingmogelijkis, isergeenrelatie meer tot

debeoogde gezondheidsbescherming. Hier zouook eens naar gekeken
moetenworden,ineigenlandeninternationaal.
Eentweedevragencomplex betreft derelatietussenvoedsel-enproductveiligheidendeeconomie.Iksprak eerder over deemancipatie vande
producent. Nogonvoldoende isdeverantwoordelijkheid vandeproductenvoor eenveiligproduct ingebed indebedrijfsprocessen. Erzullen
producenten zijndiedezeverantwoordelijkheid nietoppakkenvanuiteen
simpelbesefvanmaatschappelijke verantwoordelijkheid. Hetkanhelpen
alsduidelijkwordt datintegratie vandezeverantwoordelijkheid eenduurzamevormvanondernemen isdieoplangeretermijn,ook economisch
gezien, rendementoplevert. Hier ligt eenuitdagingvoor hetonderzoek.
Uitkomstenvandergelijk onderzoek kunnenbedrijvenondersteunenom
tot eenverantwoorde maniervanproducerente komen.Ditallesmethet
oogopeensterkere matevanzelfsturing bijbedrijven,uiteraard binnen
denormendiedeoverheid stelt.
Eenderde onderzoeksterrein betreft deveiligheidsperceptie door consumenten.Wekomendaarbij haastoppsychologischterrein.Maardat
isnieterg.Voedselveiligheidvergt eenmultidisciplinaire aanpak.Als
hetgoedis,enzohebikdatookeerder verwoord,zalbijeengoede
rolvervullingvanproducent enoverheid,het consumentenvertrouwen
toenemen.Tochisnietgeheelduidelijk hoedeperceptievanvoedsel
veiligheid door deconsument eruitziet. Omwelkeredenenontstaater
eengevoelvanonveiligheid enhoewordtdit gevoel gerechtvaardigd?
Opgrondvanwelkeinformatie komtdeconsumenttotzijnoordeelen
welkgezagheeftdeverstrekker vandeze informatie?Hetisvanbelang
voor hetmanagenvanrisico's ominzichtindezeprocessentekrijgen.
Totslotwilikbijdeopsommingvandezeaandachtsvelden nogeenshet
belangvaninternationale samenwerking benadrukken.Ikhoopopeen
snelletotstandkoming vandeEFSA.DeVWAkannietalleenmaarnationaalwerken.Nodigisintensieve Brusselse samenwerking methetoogop
eenzogoedmogelijke risicobeoordeling enzogoedmogelijk onderzoek.
Diesamenwerkinggaatoverigens nogverder danBrussel.Nodigisook
samenwerking inhetverbandvandeWHO,deCodexAlimentariusende
FAO.Ontwikkelingvaninternationalewaarschuwingssystemen endatabankenverdieneneenhoge prioriteit.
Deintegrale benaderingvandevoedselveiligheidvergtde ondersteuning
vanuit eenveelheidvanwetenschappelijke disciplines. Ikdaag
Wageningen Universiteit enResearchcentrum uitdaaraaneenbijdrage
televeren.

Damesenheren,
DeVWAstreeft naareenintegraleaanpakvandevoedselveiligheid.
Erzijnmeervoorbeeldentegevendatopeenbepaaldmomenteenmeer
integrale aanpakaantoonbare voordelen biedt. Ikdenkaanhetwaterbeheer.Nognietzolanggeledendroeghetwaterschap, alsfunctioneel
gedecentraliseerd overheidsorgaan,erzorgvoor datdeingezetenen
drogevoetenhielden.Beheervanhetwaterpeil wasdekerntaak.Vanuit
hetoogpuntvaneenenkeledoelgroep bleef datpeilrelatief laag. Nuis
hetzodat nietalleendekwantiteit vanhetwater maar ook de kwaliteit
vanhetwater tot deverantwoordelijkheden vanhetwaterschap behoort.
Enmeer dandat. Bredere maatschappelijke belangentellen mee.Ikdoel
opoverwegingen uithetoogpuntvanmilieuennatuur. Enmisschien
wordt hetwaterschap ooitnogweleenseenomgevingsschap.
Watuzietisdateencomplexvanbelangeneneenveelheidaanbelanghebbendenvragenomeengecombineerde, zeg:integrale aanpak.
DeVWAwileendergelijke integraleaanpak realiserenvanuit demeerwaardevanéénorganisatie diezoweltoezicht houdt, als risico's beoordeeltendieook communiceert. Zijbetrekt daarbijzoveel mogelijk
mensenenwerkttegelijkertijdtoe naar eenherverdelingvanverantwoordelijkhedentussen betrokkenen.Inhetbijzonder hebikdaarbijgewezen
opdenoodzaakvaneenverschuivende verantwoordelijkheidsverdeling
tussenoverheid,bedrijfsleven enconsument. Consumentenen
producenten dieemanciperen naar hetdragenvaneenduidelijkeeigen
verantwoordelijkheid. ZodatdeVWApro-actief kanbijdragenaande
reductievanrisico's.

Voedselveiligheid: Mensen,Middelen en Macht...
door dr.ir. C D . de Gooijer, algemeen directeur RIKILT,
Instituutvoor Voedselveiligheid

Mijnheer deStaatssecretaris, Mijnheer deDirecteur-GeneraalVWA,
Damesen Heren,
Voedselveiligheid:Mensen,Middelen,enMacht. Eenintrigerende titel,
althansdatwasdebedoeling.Ikzalhemnunietuitleggen,maar hoopdat
uaanheteindevanmijnverhaalerenigbegripvoor zulthebben.
Bijvoedselveiligheid spelenaltijdtwee begrippen eenrol.Teneerstestoffen, diebiologisch of microbiologisch,danweichemischoffysischvan
aardkunnenzijn.Wezijnvaakgeneigdte denkenaancontaminantenof
besmettingen,maar umoetstoffen ruimer opvatten:hetgaatookom
inhoudsstoffen die"vannature"aanwezigzijn, danwelmeteenpositieve
bedoelingzijntoegevoegd.Tentweede effectenvanstoffen,endaarbij
moet udenkenaaneffecten opcellen,oporganismen,waarbij effecten
opdemenshetmeest interessant zijn, eneffecten oppopulaties, ofwel
opons.Delaatste groep komt uregelmatig indeperstegenonderde
noemerVolksgezondheid.Uiteraardwordt hetpasecht interessantals
erenigevormvaninteractie tussendezetwee begrippen,stoffenen
effecten, plaatsvindt, enditismeestalhetgeval.
Hetvoert hier inverband metdetijdteveromallestofgroepen enalleeffectgroepente behandelen,laatstaanalleinteracties,ikzalmedanook
concentreren opdechemische stofgroep endeeffecten daarvan.Welwil
iktweeterreinenapart noemen.Teneerste hetterreinvandemicrobiologie,waar binnendeleerstoelgroep vanemeritus hoogleraar Rombouts,
enstraksvanprofessor Zwieteringwordtgewerkt aanmet namedereactievanvooralziekteverwekkende bacteriënop stress of spanningdiehet
beestje vanuit deomgevingervaart. Inzicht hierinisvangroot belangom
demicrobiologische veiligheidvanproductente kunnenblijvengaranderen. Hierbijwordt samengewerkt methetRIKILTenhetRIVM.
Tentweede deeffectstudies vandeleerstoelgroep Toxicologievanprofessor Rietjens.Effectenvannieuwevoedingsmiddelen,vancontaminantenof besmettingenvanuitvoedingsmiddelen of hetmilieu,enverschillen
ingevoeligheidvoor stoffentussenverschillende mensenookinrelatie
tot hunlevensstijlworden hier bestudeerd.Ookhier insamenwerking met
RIKILTenRIVM.Eenhaast klassiekvoorbeeld vandeze samenwerking
tussenfundamenteel onderzoek endetoepassingsgerichte kantisde
ontwikkelingvandeCALUX-assay.Dioxineiseenuiterst moeilijk meetbare stof,ofeigenlijk groep stoffen.BijdegroepToxicologie iseen
methodeontwikkeldomdeaanwezigheidvandeze stof aantetonenmet
cellen, dieoplichten indeaanwezigheidvandioxine.Dezetest isvervol-

gensbijRIKILTgevalideerd,datwilzeggen geschikt gemaaktvoorde
praktijk vanalledag,enwordt nuoproutinebasis inons laboratorium
gebruikt.Tegenveellagere kostenkunnenwezoveelmeer metingen
doendanmet destandaardmethode, diechemisch-analytisch is.
Mensen.Dearbeidsmarkt isgespannen,enalsikdeinschrijvingen bijhet
HBOvoor chemisch analisten bekijkwordt dit indetoekomst problematisch.Vooracademiciinonsvakgebiedisernogvoldoendeaanbod,wel
waseenscholing indepraktijk noodzakelijk. Ditgaatveranderen.Vanaf
nuiserdeMaster of Science opleidingVoedselveiligheid.Hetopleidingsprogramma biedt ruimte omhiateninachtergrondskennis bijtespijkeren,
en, naasteenbredebasiskennis heelbelangrijk, eencursuscommunicatie isverplicht.Afstudeervakken zijnmogelijk bijToxicologie,
Microbiologie,VoedingenEpidemiologie, enuiteraardverwelkomt het
RIKILTdestudentenvolgendjaar graagvoor eenstage inde praktijk.
Damesenheren,2002 isnogmaar nethalverwegevoorbij,endit ishet
overzichtvan5grotere incidenten.Tweeverboden antibiotica,eenverbodenherbicide,eenverboden hormooneneenstof diealhelemaalniet
invoedingthuishoort. Hoekomenweachter hetvóórkomen vandit soort
stoffen? Helaaskomt hetvoor dat"ietsgeks"eenspoor oplevert, bijvoorbeeldeierendieniet uitkomen(dioxine)of zeugendiegeen biggetjes
krijgen(MPA).Dehoofdstroom echter bestaat uitwettelijk verplichte
metingen.Laatikuhiervandehuidigewerkwijze schetsen.Erworden
monsters genomen,waarnaeenmetingopdebetreffende stof volgt,
degevonden hoeveelheidwordtvergeleken meteennorm,daar rolteen
adviesc.q.alarmuit,envervolgens volgt elders eenaanpassingaanhetzijproduktie,hetzijverwerking,hetzijconsumptie. Bijdiemetingen hoort
eengedegen stukvalidatie,want hetiswelprettig alseenmeetinstituut
zegtdater iets inzitweook zekerwetendatdat zois.Latenwedit
betitelen als hethuidige paradigma. Nubeniktochnogwetenschapper,
duswegaaneengrafiek uitzetten.OpdeY-asplaatsenwedeperceptie
vanvoedselveiligheid door deconsument, dus nietdevoedselveiligheid
zelf.OpdeX-aszettenwedetechnische vooruitgang opanalytisch
gebied. Hier zijndrietrends waarneembaar:
Gemiddeldgenomendaaltdegevoeligheid of ondergrens vaneenbepalingmeteenfactor 10per4jaar.Warenwein 1990 gewendaanconcentraties indeordegrootte Parts PerMillionof milligram per kilogram,vandaagdedagisParts Per Billiondenorm,dus microgram per kilogram,
ofzelfs lager dandat.Voor uwbegrip:dit komtovereen methetvinden
vanéénchinees indehelepopulatie chinezenopaarde.Tevenswordter
continugewerkt aanhetontwikkelen vananlysemethodenvoor nieuwe
stoffen inaldannietnieuwegrondstoffen of levensmiddelen,enbovendienstijgt hetaantalmogelijkheden omgrote monsterhoeveelhedente
analyseren,oftewel high-throughput systemen.Ergo:wemetenmeer
stoffen, inlagere concentraties inmeerdere voedingsmiddelen ingrotere

aantallen.U kuntinplaatsvantechnische vooruitgang ooktijdlezenop
deX-as.Hoepast onshuidige paradigma hier nuin?Welnu,bijlageanalytische mogelijkheden,oftewel vroeger, werdweiniggemeten,duszag
jeookweinig,dus hoordejeweinigindepers,duswasde perceptie
vanvoedselveiligheid hoog.Vandaagwordtveelgemeten,dusveelinde
pers duslijkt er altijdwelwatmiste zijnenishetvertrouwen laag.Endit
proces gaat,dankzijdevooruitgang inanalysetechniek, alsmaar door.
Bijelkevondstkomt indemeeste gevallendereactievanoverheidszijde
datergeengevaar voor devolksgezondheid is.Wetenschappelijk gezien
kloptditook, gelukkig.Oferkomtvanuiteenonderzoeksorganisatie een
reactie datje voor deacuutgiftige dosis nitrofuranen 4 kilo garnalen
moeteten.Ookdit klopt. Ofdeskundigenverkondigen deboodschap
dat onsvoedselnognooit zoveilig isgeweest. Deconsument kanniet
anders daninopperste verwarring achterblijven.Hetverschiltussen
volksgezondheid eneigengezondheidisdiffuus,eenreactievangelatenheidtreedt op:"jekuntook niksmeer etentegenwoordig",endevraag
blijftwaarom eenstof verboden isalser bijontdekking ervangeen
gevaarvoor devolksgezondheid is.
Inons paradigma ziteenvergelijking meteennorm.Omdattekunnen
doeniseennorm nodig.Dezekomt uiteenrisicobeoordeling,waarvan
detoxicologie debasisvormt. Inputhierbij zijn blootstellingsgegevens
vanuit consumptiemetingen.Vermeldenswaardig hierbij isdatdeze
normstelling zichophetinternationalevlakafspeelt, bijdeWHOen FAO
middels deCodexAlimentarius,diewereldwijde normen ontwikkelt,
richtlijnen uitvaardigt enaanbevelingen doet. Kenmerkend hierbij isdat
hetlangduurtvoordat erovereenstemming is,ukuntdaarbijeerderaan
jaren danaanmaandendenken.Kortom:alser uiteindelijk eennormis,
danhoudt dienorm ookgeruimetijd stand.Dienormstelling komt kort
samengevat alsvolgttot stand:vanuit detoxiciologiewordt ineerste
instantiegekekenofeenstof kankerverwekkend enmutageenis,dat
gebeurt inproefdieren ofincelkweken.Blijkteenstof datniette zijn,
danvolgtonderzoek tot eenconcentratie wordt gevondenwaaringeen
effect meer zichtbaar is(hetNo-Effect levelof NOEL).Doorgaans wordt
dieconcentratie danuitveiligheidsoverwegingen tweemaaldoortien
gedeeld(eenkeervoor devertaalslagvanrat naar menseneenkeer
voor verschillen ingevoelighedentussenmensen).Als resultaatvolgtdan
eenAcceptable DailyIntake(voor demens)waaruiteenMaximaleResidu
Limiet(voor eenproduct) uitvoortkomt. Uiteindelijk wordter gewerkt
meteenlijst stoffen genaamdAnnexl-IV, vantoegestane, gelimiteerd
toegestane, ofverboden stoffen.Devierde groepwordt gevormddoor
zogenaamdeALARAstoffen (AsLowAsReasonablyAchievable),diebij
voorkeur verbodenmoetenworden,maarwijdinonzeomgevingzijnverspreidenwaarvan daarom deconcentratie zolaagmogelijk moetzijn,
bijvoorbeeld dioxine.

Nuisééndingzeker: eenmensisgeenrat.Alsdetoxicologie demogelijkheden zouhebbenommetmenselijk materiaal effectstudies tedoen,
danzoudendenormenweleensheelanders kunnenliggen- hetzijhoger,
hetzij lager. Metdekomstvandetechnologie vangenomics, proteomics
enmetabolomics isdezetoxicologische droom bijnawerkelijkheid geworden.Immers,metgenomics kunneneffecten opmenselijk DNA/RNAwordengemeten,met proteomics effecten opmenselijke eiwitten,enmet
metabolomics effecten ophetmetabolismevandemenselijke celinkaart
wordengebracht. Nietmorgen,maar opeenredelijketermijnvantussen
5 en10jaar kunnenweoppopulatiebasis nieuweinzichtenkrijgenvoor
destoffen opdehuidige lijsten.Enalsdatmonnikenwerk is,danmoetdat
maar- dezetechnologie ontwikkelt zichergsnel,dusdat monnikenwerk
zaluiteindelijk welmeevallen.Datje metgenomics altijdweleeneffect
zietismomenteelwaar, maar hier rekenikopvoortschrijdend inzicht.
Nogeenstapverder (endusook later)lijkt hetnubijna sciencefictiondat
hetmogelijkwordt omopindividuele basisuitsprakente doenover effectenvanstoffen,goede enslechte,inclusief stapelingseffecten waarin
stoffenelkaar onderlingbeïnvloeden.Ofweditopbasisvanindividuele
DNAgegevenswillenblijftvooralsnog eenmaatschappelijk vraagstuk.
Desondanks,oppopulatieniveau biedtdezetechnologie naar mijnmening
eenmogelijkheidvoor nieuweinzichten,eneenaanknopingspunt omhet
vertrouwente herstellen.Eenwaarschuwendwoord isechter opzijn
plaats:zonder eengoede communicatie overeengevoelige zaakalshet
werkenmetmenselijkDNAenooknogakeligestoffengaatditnietlukken. Endanbedoeliknietdatdebeta-wetenschapiets uitontwikkelt ende
gamma's dat mogen"verkopen",maar datvanaf hetbegindezeinteractie ermoetzijn;eenbenaderingwaarweinWageningengoedvoor zijn
toegerust.
Voedselveiligheid:Mensen,Middelen,enMacht. Mensenzullenwemoetenopleiden,enkoesteren.Zijzijndesleuteltot innovatie.Voordemiddelengeldt eeneenvoudig:meer,voor innovatie!X-omics staat aanhet
beginvanzijnontwikkeling,enhetkostgeldomeroptijdbijtezijn.En
Macht?Hier bedoelikdemachttot innovatie,endaar iswetenschappelijkeontwikkeling,zowelgamma alsbeta,voor nodig.Ikhoopdatduidelijkgemaakttehebben.
GraagwilikdeherenBakema,vanGorcom,Hoogenboom,Keijeren
Kromhout bedankenvoor hunbijdrage aandezepresentatie. Damesen
heren,ditwaseentypisch Noord-Europeesverhaal.Volmethigh-tech,
hier zietueenDNA-micro-array,inwerkelijkheid iséénvakje een vierkante cm2,waaringenen(inditgevalvaneentomaat)welofniettotexpressiekomen,hetgeeninderodeofgroene kleurterugkomt. Woordenals
"cultuur" en"genieten"zijninNoord-Europawat uitdebelangstellingverdwenen.Laatikdaardusmeeafsluiten,nahetslotwoordvanonzevoorzitter wensikueenhapjeeneendrankje omvantegenieten.

