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Inleiding
In het kader van een Infoods (International Food Data Systems) projekt
werd van 27-31 januari 1985 op uitnodiging deelgenomen aan een vergadering die tot doel had richtlijnen op te stellen voor het verkrijgen
van betrouwbare analyseresultaten over de samenstelling van
voedingsmiddelen. Op deze vergadering lolerd het ont\olerp "Guidelines for
the production, management and use of food composition data systems"
van D. Southgate en H. Greenfield uitvoerig becommentarieerd.
Verder werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Nutrient Composition Labaratory - USDA, waar men zich bezig houdt met methodenontwikkeling voor de analyse van nutrienten en het Consumer Nutrition
Center - USDA dat de USDA-voedingsmiddelendatabank beheert en voedselconsumptie studies verricht, te bezoeken.
Tenslotte werden gesprekken gevoerd met Dr Ellis (hoofd Chemistry
Division, Food Safety and Inspeetion Service (FSIS/USDA) en medewerkers voornamelijk over onderzoek vleesvreemde eiwitten en dierbehanctelingsmiddelenresiduen, en met de landbouwattaché over enkele
algemene zaken.
I Deelname aan Infoods - Data Quality Task Force l·feeting 28-31 Januari
1985.
Het International Food Data Systems Project (Infoods) is een projekt
van de United Nations University.
Doel is een internationaal netwerk van betrouwbare nutrienten (en in
mindere mate niet-nutrienten) gegevens van voedingsmiddelen op te
bouwen. Dit teneinde toegang te krijgen tot de samenstellingsgegevens
van deze voedingsmiddelen ten dienste van de internationale handel,
voedingsonderzoek, voedingsmiddelenwetgeving, beleid, voorlichting en
planning.
Op de meeting te Bellagio,

Itali~,

31 januari-4 februari 1983 werd

geconstateerd hoeveel gegevens ontbreken, hoeveel analyseresultaten
onbetrouwbaar zijn, hoe verschillend de gebruikte bemonsterings- en
analysemethoden zijn enz. (zie bijlagen 1,2).
Rond het thema Food Data Systems werden enkele subprojecten gestart,
te weten Users anct Needs, Data Quality, Terminology and Nomenclature
en Information Systems.
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In het kader van het Data Quality subproject werd besloten dat van de
"Guidelines for the preparatien of Tables of: Food Composition" van
D.A.T. Southgate (ed.

s.

Karger - 1974) een nieuwe versie zou worden

opgesteld. _Dr David Southgate (Nutrition and Food Quality Division
Agriculture and Food Research Institute, Norwich UK) en Dr Heather
Greenfield (School of Food Technology, University of

Ne\o~

South Wales,

Kensington Australia) maakten hiertoe een ontwerp voor een nieuwe versie.
Deze

\o~erd

tijdens de Data Quality Task Force Heeting besproken. Zie

voor agenda en deelnemerslijst bijlage 3,4. De behandeling gebeurde
per hoofdstuk. De deelnemers hadden ca. 1 maand tevoren het ontwerp
ontvangen, de diverse deelnemers hadden tot taak ieder voor zich voor
de behandeling van een bepaald hoofdstuk de voorzet te geven. Ondergetekende nam aan de Task Force Meeting deel als vervanger van Dr M.B.
Katan (Vakgroep Voeding, LH) die verhinderd was en had de opdracht
speciaal hoofdstuk VI Analytica! methods for the production of food
composition data te becommentariëren. Bij de voorbereiding van deze
taak zijn diverse collega's uit de sektor

Produktk\o~aliteit

RIKILT

behulpzaam geweest.
Bij de behandeling is gesteld dat de guidelines bedoeld zijn voor de
mensen die data base programma ' s opzetten , analyses verrichten , gegevens verzamelen en/of de gegevens gebruiken.
De bedoeling is te zijner tjd de Guidelines via de Unit. Nations University te publiceren, mogelijk in enkele vertalingen.
In de discussie kwamen de volgende algemene vragen naar voren:
- In hoeverre zijn de activiteiten afgestemd op die van de FAO die
zich ook bezig houdt met invoering van standaardmethoden en systemen
in ontwikkelingslanden?
- Ook de AOAC heeft uitvoerig gepubliceerd over quality assurance
aangelegenheden.
- Zijn de guidelines wel voldoende op de gebruikers van datasystemen
afgestemd?
- Hoe \olorden de actlviteiten van de diverse Infoods s ubprojecten
(Users and Needs, Data Quality, Terminology and Nomenclature, Information Systems) aan elkaar gerelateerd?
-

l~ordt
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De diverse deelnemers hadden zich grondig voorbereid. Besloten werd
dat David Southgate de commentaren zal verwerken, de hoofdstukken
beter op elkaar zal afstemmen, meer gebruik zal maken van tabellen en
appendices etc. Zeer wezenlijke veranderingen behoeven niet te worden
aangebracht.
Het voornemen is de bijgewerkte ontwerp guidelines te presenteren op
de Nutrition conferentie te Brighton , augustus 1985, teneinde internationale acceptatie te krijgen.
Daarna zou op een aparte Infoods meeting tot algemene goedkeuring
moeten worden gekomen.
Het subproject Data Quality ligt wat voor op de andere Infood subprojecten. Enkele opmerkingen terzijde: Dit Infoods project blijkt grotendeels gesponsord te worden door het National Cancer Institute (US).
Mijn opmerkingen dat, wil men goed gebruik maken van foodcomposition
data systems, men ook veel aandacht zal moeten geven aan goed voedselconsumptieonderzoek werd afgedaan met "that is the other side of the
coin", op zich terecht, maar daar zijn we helemaal nog niet aan toe.
De deelnemers merkten op dat er eigenlijk geen geschikte tijdschriften
bestaan voor publicaties over food composition data. Een uitzondering
is Food Technology in

Austral!~.

Toegegeven werd dat de guidelines

zeer sterk gericht zijn op de nutrienten, over de non-nutrients
(additieven, contaminanten etc.) wordt wel een en ander opgemerkt,
maar aan bemonstering en analyse daarvoor wordt geen aandacht
geschonken. Het lijkt ook erg moeilijk om ook deze, toch wel andersoortige gegevens, in een en hetzelfde datasysteem onder te brengen.
In ieder geval, men is nog nergens zover. Uit persoonlijke discussie
met Southgate is mij gebleken dat men in Engeland hier ook

to~el

over

denkt, vooral ten aanzien van glucosinolaten en mycotoxinen. Een
allergenen databank (als bij Kamsteeg, LH) kent men nergens.
Southgate werkt met 3 medewerkers aan de UK databank; veel analyses
worden uitgevoerd op het Labaratory of the Government Chemist, Department of Industry, London. Voor de compilatie van de data is een fulltime medewerker nodig die kennis heeft op het gebied van voedingsmiddelen, nutrition, chemische analyse, statistiek en een systematische aanpak heeft.
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Mijn suggestie om een beknopte uitgave (een soort brochure) van de
guidelines op te stellen om beleids- en onderzoek-directies te informeren over wat er aan het opstellen en onderhouden van food composition data systems te pas komt, werd positief ontvangen. Ook korte
workshops zouden in dit kader mogelijkheden bieden.
Geconcludeerd kan word en dat de deelname aan deze Task Force Meeting
het inzicht rond food composition data systems zeer heeft verruimd.
Gezien de taak die het RIKILT heeft met betrekking tot participatie
aan de UCV voedingsmiddelendatabank en de opbouw en het beheer van een
non- nutrient databestand, is deelname aan deze meeting zonder meer
waardevol geweest.
De gedachten rond de relatie van een datasysteem voor nutrienten en
voor niet - nutrienten zijn meer genuanceerd geworden.
II Bezoek aan Nutrient Composition Labaratory (NCL) USDA, Beltsville
Bestaat sinds 1975, 23 medewerkers, hoofd Dr Gary A. Beecher.
Taken:
- bepaling nutrienten gehalten in voedingsmiddelen
- methodenontwikkeling
- ontwikke ling bemonsteringatechnieken
- planning, ontwikkeling en uitvoering van onderzoek op gebied van
invloed processing, transport, toebereiding etc. op nutrientengehalte van voedingsmiddelen.
Er zijn 11 stafmedewerkers, voornamelijk chemici. Sinds de oprichting
zijn er ca. 200 publicaties incl. gepubliceerde lezingen uitgegeven.
Voor nadere gegevens zie bijlage 5, literatuurlijst is in mijn bezit.
Handig is de lijst van stafmedewerkers (bijlage 6) met de onderwerpen
waaraan zij bezig zijn; een idee voor het RIKILT.
Gesproken met Dr G. Beecher:
Zij hebben met Clive

t~est

afgesproken dat ze mee willen doen aan de

Eurofoods interlaboratory study waarvoor het RIKILT (Hollman) de
monsters verzorgt. Hebben zorgen over de homogeniteit van de te maken
monsters, zowel binnen als tussen de monsters en verzoeken hier veel
zorg aan te besteden. Zien graag dat eerst binnen het RIKILT de homogeniteit wordt gecontroleerd. In verband met mogelijke follow-up is
het belangrijk dat voldoende monsters worden gemaakt. Verder willen ze
graag dat waar mogelijk standaarden in de studie lWrden meegenomen.
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Standaard-monsters en gebruik van interne standaarden zijn topics waar
het NCL zeer veel aandacht aan schenkt, cq. fanatiek op is. De vraag
is wat men als follow-up met deze studie wil doen , nadat de resultaten
op de Brighton conferentie (halen we dat nog

~~el?)

zijn gepresenteerd.

Zijn actief op gebied van carotenoid analyses met reversed phase HPLC,
hebben hierbij zelf een standaard ontwikkeld die apart gesynthetiseerd
wordt. Reprints van recente publicaties werden verstrekt , preprint
werd eveneens gegeven. Men is toch nog ver af van een routinemethode.
Met vitamine B6 zijn veel problemen geweest met de clean- up procedure
over een ion- exchange kolom. Deze kolommen bleken niet met constante
kwaliteit geleverd te worden. Een recente publicatie werd meegegeven,
verder zal Dr Vanderslice die afwezig was nadere gegevens toezenden.
Aan ontwikkeling van een goede analyse van foliumzuur was men nog niet
toe , al is dat een hot topic en vraagt het Nat. Cancer Institute
herhaaldelijk om gegevens. Omdat het lab geen routine-analyses doet
~o~erkt

men niet met autoanalyzers.

l~el

is men bezig met flow-injection

systemen en automatisering van voorextracties.
Opvallend is het gebruik van zelf ontwikkelde apparatuur opgebouwd uit
elementen van bestaande systemen (b.v. een zelf in elkaar gesleutelde
HPLC). Als deze apparatuur werkt, probeert men er anderen voor te
interesseren en firma's bereid te vinden ze commercieel te maken. Men
heeft in dit kader een goede instrumentmaker in dienst en werkt samen
met universiteiten (Maryland).
Er wordt gewerkt met een VAX computer, getracht wordt de analyseapparatuur zoveel mogelijk direct aan deze computer te verbinden. Hiervoor zijn twee specialisten in dienst! De computer is aangesloten op
een netwerk van computers bij de USDA instellingen. Zodoende is er ook
directe verbinding met het Consumer Nutrition Center.
Het NCL houdt zich niet bezig met non-nutrients (contaminanten etc.).
Dit is een taak van de FDA, onder wiens verantwoordelijkheid veel
zware metalen onderzoek is gedaan. Ook zaken als de nitraat/nitriet
problematiek worden n:f.et onderzocht, dat valt onder de Food Safety and
Inspeetion Service (FSIS).
Dr Hayne

l~olf

(ook deelnemer aan de Infoods Task Force Meeting) is

specialist op het gebied van referentiematerialen en analyse van
esaentiele metalen. Onder zijn redactie is juist een boek verschenen
"Biologica! Reference Materials".
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Wat dit betreft is hij geinteresseerd in onze studie voor de BCR - van
standaard vetmengsels (Muuse). Hij is bezig met de voorbereiding van
een conferentie april 1986 is t-fünchen op dit gebied; deze conferentie
wordt gecombineerd met de "Trace element Analytica! Chemistry in Medicine and Biology" meeting. Zij hebben een apparaat ontwikkeld voor
simultane muitielement atoomabsorptie spectrometrie met vlamatomisering (SIHAAC) lolaarvoor patent is aangevraagd. Publicaties hierover
werden uitgereikt. Opvallend is de zorg die besteed wordt aan tegengaan
van contaminatie in de "inorganische contaminanten" labruimte bv. door
een soort kleefpapier als deurmat te gebruiken en de ruimten alleen
door eigen personeel te laten schoonmaken.
Dr Raymond (Riek) Thompson en Hal Slover werken o.a. met capillair
chromatografie aan vetzouanalyse en de bepaling van tocopherolen. Zijn
8 jaar geleden al overgestapt op capillair chromatografie. Gegevens
van zeer vele rund- en varkensvetanalyses zijn in de computer opgeslagen. Zij waren geinteresseerd naar ons vetzuur-2 positie onderzoek in
verband met vle esspecies identificatie en zijn bereid hun gegevens ter
beschikking te stellen. Aan visoliën wordt niet gewerkt.
Mijn algemene indruk is dat het RIKILT op het gebied van methodenontwikkeling voor vitamine en (zware) metalen onderzoek, ontwikkeling
en gebruik van standaardmonsters, interne kwaliteitscontrole en
gebruik van de computer voor directe gegevensverwerking nog veel van
het kleine NCL kan leren. Men werkt, voor zover ik dat na een kort
bezoek beoordelen kan, enthousiast, efficient, ambitieus en op hoog
niveau. Gary Beecher is zeer bereidwillig om RIKILT medewerkers
gedurende een aantal maanden stages te laten vervullen, iets waarover
we zeker moeten nadenken (in kader Hemo of Understanding?).
lil Bezoek aan Consumer Nutrition Center (USDA), Hyattsville
Dit instituut verzorgt de USDA - Nutrient Data Bank en houdt zich
verder bezig met voedselconsumptieonderzoek. Er zijn 87 medewerkers ,
waarvan 52 in de groep Nutrition Monitoring en Nutri ent Data Research.
Het budget bedraagt

# 7.5 million. Voor nadere gegevens

over organisa-

tie en taken van het instituut, de nutrientdatabank en het voedselconsumptieonderzoek zij verwezen naar het uitvoerig verslag van het
bezoek dat Van Stigt Thans enige jaren geleden bracht en een publicatie in Food Techn. in Australia (zie bijlagen 7 en 8). Hieronder
volgen enige aanvullingen.
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Gesproken met Robert Rizek (dire kteur) en Frank Hee_bu!:_l! (hoofd
nutrient data research groep).
Voor de databank zijn de voedingsmiddelen ingedeeld in 23 groepen.
Groep voor groep worden van de vele voedingsmiddelen de nutrientengegevens verzameld. Dit is nu voor 12 groepen voltooid, dit jaar worden weer 3 groepen afgerond etc. Daarnaast is er iedere 1 à 2 jaar een
up- dating. De nu beschJ.kbar e tabellen boeken zijn mij na het bezoek
toegestuurd. Hen he eft specialisten in huis op het gebied van vlees ,
groenten etc. , verd er statistici en computermensene Veel gegevens worden vet:kregen van de industrie , die in het kader van de (nog) vrijwillige nutrientendeclaratie over veel gegevens beschikt. Voora l de
vleesi ndustrie

!~eEt

veel gegevens. Deze data worden betrouwbaar

geacht , de controle daaro p va lt onder de FDA. Verder worden via contracten veel voedingsmiddel en geana lyseerd, het budget daarvoor
bedraagt

#l

juiste wijze,

million. Er wordt op toegezien dat deze analyses op de
~o

mogelijk met gebruik van standaardmonsters en NBS

referenti ematerialcn, worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van standaardmonsters van de Nat. Food Processors Association.
Het Nutrient Composition Labaratory verzorgt vooral de vita mine n6 en
sporenmetalen analyses. Zo mogelijk

~<~orden

de analyses aan het proclukt

als gekocht en aan het produkt als geconsumeerd, verricht.
De laatste complete editie van de Voedingsmiddelentabel stamt uit
1963. In 1984 is de complete updated versie voor Vegetables en Vegetabie Products vet·sc henen. In tegenstelling tot de 1963 uitga ve staan
hier ook gegevens in over aantal onderzochte monster s waarop de geiDlddelde waarde is gebaseerd, standaarddev.tatie , aminozuren en vr.ije vetzuren. Voedingsve zel is nog niet opgenomen al beschikt men voor de
meeste plantaardige voedingsmiddelen en voor ca. 1/3 van alle
voedingsmiddelen over de gegevens daarover. De bepalingsmethode voor
voedingsve zel is nog niet vastgesteld, de AOAC methocte ( ln het
Voedings~-laarded ecla ratie

ont~o~erp

van de Harenwet wel voorgesteld) l s nog niet

geaccepteerd. Er is, gesponsord door het Nat. Cancer Instttute , een
studie ter vergelijking van een aantal methoden gaande bij enkele universiteiten.
Wat betreft het voed selconsumptie onderzoek heeft men zic h ongeveer
gehouden aan de planning als gemeld in het verslag van Van Stigt Thans.
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In 1965 en 1975 werd een grote studies gehouden. Rapporten hierover
zijn mij toegezonden.
Het budget voor 1986 wordt verhoogd tot

W13,5

million in verband met

een zeer uitvoerig onderzoek te verrichten in 1987. Daarna zal naar
verwachting het budget weer dalen tot

#9 à

10 million. Uit de 1965 en

1975 studies blijkt o.a. een afname van de vet en calorieën consumptie,
een toename van het gebruik van magere melk en van de nutrientendichtheid. Discussiërend over de cost/benifits van de nutrienten databank
,.,erd vooral het gebruik door de industrie, voor hulpprogramma's, voor
de dietary guidelines en de voorlichting genoemd. De FDA en de
Environmental Proteetion Service maken er eveneens gebruik van. In het
landbouwbeleid speelt het veel minder een rol.
De gedachten gaan uit naar het houden van workshops om meer interesse
te kweken en de gebruikers te helpen bij het juist gebruiken van de
data.
Er bestaan geen plannen het databestand uit te breiden met nonnutrient gegevens. Voor een allergenen-databank is er z.i. geen
belangstelling; het is desgewenst natuurlijk altijd mogelijk lijsten
van gluten-vrije voedingsmiddelen etc. op te stellen.
Wat betreft Infoods heeft Rizek zijn twijfels.
Zij zullen zelf hun data system niet veranderen, daarvoor zit er al te
veel geld in. De meeste land en zullen nie t over het geld beschikken
om zo'n systeem op te bouwen en te onderhouden. Hij ziet een groot
internationaal data network niet zitten. Canada en Mexico maken veel
van hun gegevens gebruik, zelf gebruiken ze bepaalde externe gegevens
in verband met bepaalde bevolkingsgroepen (o.a. Vietnamezen). Voor ca.

1~ 100 kan men de tape van de USDA databank krijgen.
Zij hebben met de FAO gewerkt aan het opstellen van een voedingsmiddelentabel voor het Nabije Oosten en gaan dit ook doen voor Centraal
Amerika.
IV Bezoek aan Dr Richard Ellis en medewerkers (Food Safety and Inspeetion Service (FSIS), USDA, lolashington)
De volgende onderwerpen k\<Tame n aan de orde:
Aantonen van soja in vleesproduktene Het onderzoek is gericht op soja
eiwit isolaat, in Beltsville wordt er aan gewerkt. Dit met name nu het
gebruik van Ti02 als tracer niet meer zal worden toe gestaan.
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De immuno-assay screeningstest werkt maar geeft problemen bij getextureerde prodokten omdat deze slechter oplossen en daardoor calorimetrisch slecht te detecteren zijn. Oplossen in ureum werkt onvoldoende. Er wordt met een antiserum gewerkt voor soja dat op 80° verhit is
geweest en gemaakt wordt door Merrilyn Comp.
Bij een andere , door Agricultural Research, gevolgde benadering via
gel-electroforese , die gericht is op sausage-type produkten, worden
weinig vorderingen gemaakt.
Aantonen van soja in vleesprodukten heeft prioriteit 3.
Veel aandacht wordt besteed aan de methodenontwikkeling ter vaststelling van de protein fat free (PFF) waarde voor vleeseiwit in cured
pork products van het luncheon meat type. In dit kader is aantonen van
soja belangrijk. Ook in verband met nederlandse export naar de US is
dit van belang omdat de regeling voor de PFF-waarde eind dit jaar van
kracht wordt (stukken bij mij verkrijgbaar). Test-strips voor detectie
van soja , waarin peroxidase is verwerkt , zijn niet beschikbaar en bleken ook niet te werken.
l~at

betreft het gebruik van HPLC worden bij de USDA geen vorderingen

gemaakt. Men is zeer geinteresseerd in onze FPLC en van plan een
dergelijk instrument aan te schaffen , dit zowel voor soja detectieonderzoek alswel om na te gaan of het via deze method e mogelijk is de
verhittingsgraad van het vleesprodukt vast te stellen.
Bepaling vleesspecies: Als benaderingen werden genoemd immunechemische
methoden, isoelectric focussing, immuno-precipitant test (antigen
body identification). Dr Gary Carosella, Fields Service Lab , 4300
Goodfellow Boulevard, 63120 St. Louis, Missouri is actief op dit
gebied. Verder werd genoemd R. Kiehard Hageau, BARC, Beltsville die
een beef identification test heeft ontwikkeld en nu met pork bezig is.
Bij de aminozuuranal:t,se (voorschrift werd meegegeven) doen zich
ernstige problemen voor

to~at

betreft beschadiging van het HPLC apparaat

door de sterk zoute buffer. Daarom heeft men hier een en ander aan
verbeterd. Er twrdt veel onderzoek verricht naar screening-assay van
hydroxproline (gemodificeerde ISO methode , calorimetrisch) in verband
met het vaststellen van de protein quality. In plaa ts van met de
klassieke PER waarde wil men gaan werken met de verhouding essentieel/
totaal aminozuur.
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De controle op anabolica. Controle op DES geschiedt in het national
residue programme, met behulp van GLC voorscreening en GC-NS
confirmatie. Bij kleine hoeveelheden treden moeilijkheden op, niet
zozeer door de analysemethode alswel omdat de keuring soms door FDA en
soms door FSIS plaats vindt en de afkeuringacriteria wel eens
verschillen.
Er wordt contract reserach verricht door SRI voor de ontwikkeling van
HPLC methoden voor andere synth. anabolica. Dit werk is vooral gericht
op zeranol. De FDA gebruikt een LC methode met electrachemische detectie die vooral voor kip en rund goed werkt. De door de FDA gestelde
tolerantie ligt op 20 ppb, maar de FSIS wil dit terugbrengen naar 5
ppb. In dit kader gaan begin februari 2 analisten naar het Animal
Research Center in Engeland waar men met monoclanale antilichamen
werkt en RIA toepast met Tritium.
Aan de Cornell University werkt Dr Henyon met solid phase extractie,
kwantificatie en confirmatie van DES met MS, gevoeligheid < 1 ppb, 20
monsters per dag.
I-lat betreft het keuringsprogramma: slechts 30 slachtdieren per maand
(runderen, stieren, vaarzen) worden op DES gecontroleerd. Het is er
dus treurig mee geste ld, te meer daar men schat dat ca. 75% van de
runderen wel op een of andere manier met hormonen wordt behandeld. In
Puerto Rico heeft men, gezien de toestanden daar die in de publieke
belangstelling gekomen zijn, een "groot" controleprogramma gestart van
700 analyses per maand voor zowel beef als swine als peultry op de
damestic en de retail markt.
Zodra er snelle methoden zijn voor DES en zeranol hoopt men veel meer
te gaan testen. De controle op diergeneesmiddelen is vooral gericht op
antibiotica en sulfa's.
Wat betreft nuttige contacten op het gebied van paardedoping werd verwezen naar Dr. Robert Apstein, vroeger medewerker van het New Yersey
State Police Department, die over dit onderwerp een boek geschreven
heeft. Momenteel is hij werkzaam in BARC-East , Beltsville, building
318.
Food Composition Data: Hen heeft problemen met de door de Nutr.
Inform. Service geha nteerde categorieën indelingen. Betere afstemming
op de gebruikers van de data systemen is wenselijk!
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I-Iet natriumgehalte krijgt veel aandacht gezien de behoefte de natriumconsumptie te verlagen, de vleesindustrie wil het natriumgehalte
echter uit marketing overwegingen niet verlagen. Er is dan ook nog
geen teruggang in gehalte in voedingsmiddelen te bespeuren.
V Bezoek aan Nederlandse Ambassade
Gesproken met ir Gera rd J.J. van Empel (Landbouwattachi). Organisatie
en taken van het RIKILT uitgelegd. Controle op anabolica s telt weinig
voor; zeer veel dieren worden behandeld. Men mist een goed identificatiesysteem.
De controle op diergeneesmiddelen is op papier misschien wel mooi,
maar men moet geen hoge verwachtingen van de uitvoering hebben. Bij het
publiek heeft vooral de Puerto Ricaanse kwestie tot veel publiciteit
en onrust geleid.
Controle op paardedoping is per staat verschillend, in de staat New
York is het goed geregeld , in sommige staten in het geheel niet.
Het gebruik van voedseldoorstra ling neemt in de US toe, een voorbeeld
is de doorstraling van sinaasappelen (des infestatie ) bestemd voor
Japan. Probleem is vooral de kostprijs.
Heeft met Ir Sweep (CBT) gesproken over het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor groenten. Dit valt qua wet geving onder de Environm. Proteetion !gencie (EPA), qua uitvoering onder de FDA. Voor een aantal
door Nederland gebruikte stoffen zijn geen toleranties gesteld , maar
Nederland zou in de toekoms t wel eens moeilijkheden kunnen krijgen.
Men vraagt nu steeds meer toxicologische gegevens op bij de fabrikanten.
Ir va n Empel wordt graag geinformeerd over de kwal iteit van uit de US
naar Nederland ingevoerde diervoeder(grondstoffen) , het voorkomen van
salmonella etc.
De Memo of Onderstanding wordt van belang geacht, ook voor de samenwerking van het RIKILT met Amerikaanse instanties.
VI Voedingswaardedeclaratie
Om een indruk te geven van de

ont~V'ikkelingen

in de US zijn in bijlage

9 een paar copieën van etiketten opgenomen waaruit de uitgebreide
nutrientendeclaratie blijkt. Verder een copie uit een krantenartikel
betre ffende de controverse over he t gebruik van gezondheidsclaims
betreffende voedingsvezel.
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Op de low- calorie sugar replacements (in elk restaurant en hotel op
tafel naast de suikerzakjes) "Sweet 'n low" en "Sugar Turn" staat in
zeer kleine letters de waarschuwing: "Use of this product may be
hazardous to your health. This product contains saccharin

~vhich

been determined to cause caoeer in laboratory animals " .
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