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Kopzorgen over picogrammen en
nanogrammen
Door Peter G.M. van der Heijden (In ternationaal Agrarisch Centrum, Wageningen)

Vanaf het eind van de 19de eeuw heeft de chemische industrie zich sterk ontwikkeld . Een groot aantal stoffen die nog nooit eerder op aarde hadden bestaan
werden (en worden) gefabriceerd om ons leven veiliger, makkelijker, aangenamer en productiever te maken. Voorbeelden zijn plastiek, nylon en andere kunststoffen, insecticiden, herbiciden, brandwerende materialen, oplos- en reinigingsmiddelen, kleurstoffen, weekmakers, middelen ter voorkoming van aanslag en
corrosie, etc. De lijst is lang, de toepassingen zijn divers en de verspreiding is
wereldwijd . Pas aan het eind van de zestiger jaren begonnen de nadelen van een
aanta l van deze stoffen, en van de vervuiling die werd veroorzaakt tijdens het
productieproces, tot het grote publ iek door te dringen. Resultaten van recent
Canadees onderzoek w ijzen op mogelijk schadelijke gevolgen voor de moderne
aquacultuur.

overa I, averal .. ..
Vrijwel aile stoffen die in de natuur in de
cellen van levende wezens gevormd worden zijn afbreekbaar, d.w.z. dat de moleculen onder invloed van zuurstof, water, zonlicht, door verteringssappen en enzymen in
het spijsverteringskanaal van andere levende wezens, of door bacterien uiteen getrokken kunnen worden in kleinere stukjes (andere stoffen). Het kan even duren maar zo
zal ook het hardste hardhout uiteindelijk
door de vraat van insecten, en door schimmels en bacterien via molm en humus tot
koolzuurgas en water worden afgebroken,
Een flink deel van de door de mens in chemische fabrieken vervaardigde (synthetische) stoffen zijn nieuw op aarde. Net als
de stoffen gemaakt in de cellen van dieren
en planten hebben ze koolstof en waterstof
als basis en worden daarom organische
stoffen genoemd. Echter, de gangbare afbraakprocessen in de natuur hebben in veel
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gevallen niet of veel minder vat op deze
nieuwe stoffen. Het gevolg is dat ze in het
milieu soms tientallen jaren blijven bestaan. Zelfs als de productie van een stof
volledig gestaakt is zal de totale hoeveel heid die zich over de wereld heeft verspreid
slechts langzaam afnemen. Een deel van de
stoffen hecht zich aan slib-, as- en bodemdeeltjes en zal zolang de as, bodem of het
slib zelf op voor levende wezens weini g
bereikbare plaatsen blijft, nog betrekkelijk
weinig schade aanrichten. Toch hebb en
vele stoffen waarvan inmiddels overduidelijk bekend is dat ze (zeer) schadelijk zij n
voor de gezondheid van dier en mens zich
tot in de verste uithoeken van de aarde versp reid . Bekend voorbeeld is de aanwezigheid van insecticiden in het vet van pingU'lns op de Zuidpool, vogels in een onbewoond gebied die door duizenden kilometers zee van het dichtstbijzijnde landbouwgebied gescheiden zijn.
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Bij elke stap een beetje meer
Behalve dat ze zeer moeilijk afbreekbaa r
zijn is een tweede, belangrijke eigenschap
van een deel van de synthetische stoffen
dat ze slecht oplossen in water maar heel
goed in olie of vet. Deze eigenschap zorgt
ervoor dat ze na bijvoorbeeld door een dier
te zijn gegeten niet het lijf met de urine of
mest weer verlaten, maar in het lichaamsvet worden opgeslagen. Zo zal een watervlo die in vervuild water leeft een groot deel
van bijvoorbeeld de chemische bestrijding smiddelen die het in zijn korte leven met
het gefilterde plankton opneemt in vetdruppeltjes opslaan. Een watervlo-etende vis zal
die vetd ruppeltjes in de geconsumeerde
watervlooien gebruiken voor activiteiten en
groei. Een groot deel van de vervuilende
stoffen die waren opgeslagen in de vetdruppeltjes van de vele duizenden opgegeten watervlooien, zal in het vet van de vis
worden opgeslagen. Het verschil met de

watervlo is dat het gehalt e vervuilende stoffen in de vis (het aantal mg bestrijdi n gsmiddel per 9 vis) hoger is dan in de watervlo. De vervuilende stof hoopt zich op en
wordt als het ware ingedikt. In de volgende
stap van de voedselketen zie je hetzelfde
proces: de roofvis die tijdens zijn leven honderden planktonetende vissen verorberde
slaat een groot deel van de bestrijding smiddelen dat in het vet van zijn prooidieren aanwezig was weer op in zijn eigen vet.
Het resultaat is een grotere hoeveelheid
schadelijke stoffen per kg roofvis dan er per
kg prooivis wordt gevonden. In elke volgende stap van de voedselketen neemt het
gehalte vervuilende stoffen (= residuen)
toe.

Effecten op mens en dier
Onze kennis over wat het grote aantal
"nieuwe" stoffen precies in het lichaam
aanricht, onder welke omstandigheden en

Hollandse huisvrouw in de supermarkt bij de schappen vis (Foto: Nederlands Visbureau).
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20 jaar geleden. Men kan nu hoeveelheden
kleiner dan een miljardste gram bepalen!
De effecten van enkele groepen stoffen zijn
voldoende bekend. Zo hebben insecticiden
en PCBs (polychloor bifenyl verbindingen,
een uitgebreide graep verwante stoffen die
vroeger veel in transformatoren, TL buizen
en verf werden toegepast) een schadelijk
effect op het zenuwstelsel. Ze kunnen ook
de ontwikkeling van een normaal zenuwstelsel in een embryo of jong dier (of mens)
verstoren met meer of minder ernstige effecten op beweging, reactie en intelligentie
als gevolg. Organische insecticiden kunnen
tevens oorzaak van verschillende soorten
kanker zijn.
Bekend is ook dat de opbouw van het natuurlijke afweersysteem tegen ziekten (het
immuunsysteem) van dieren en mensen
door deze stoffen wordt beschadigd. Grote-

hoeveel er minstens voor een effect nodig
is, is nog lang niet compleet en druppelt
langzaam binnen. Studies over dit onderwerp zijn moeilijk door het grate aantal verschillende stoffen waar we mee te maken
hebben. De stoffen bestaan meestal uit vrij
grate moleculen en een andere plaats van
€len atoom kan een stof met dezelfde chemische eigenschappen maar met meer of
juist minder effecten voor de gezondheid
opleveren (zgn. "congeners"). De scheikundige methoden die nodig zijn om het onderscheid tussen de zo op elkaar lijkende
stoffen te kunnen maken en om buitengewoon lage hoeveelheden ervan te kunnen
meten hebben de laatste jaren veel vorderingen gemaakt. Door het beschikbaar komen van veel gevoeligere meetmethoden
kan er nu meer en beter onderzoek naar
deze stoffen gedaan worden dan pakweg
Gemiddeld gehalte
in onderzochte
visvoeders

Gemiddeld gehalte in
gekweekte zalm

Gemiddeld gehalte
in wilde zalm

Organische
insecticiden
(pg/gr)

8.266 - 48.124

1.950 - 41.798

475 - 17.150

PCB-ers (pg/gr)

65.535

51.216

5.302

Dioxineachtige
stoffen (pg/gr)

5,463

6,802

0,6343

Broom-di-fenyl
etherverbindingen
(pg/gr)

1.889

2.668

178

Polycyclische
koolwaterstof
verbindingen (ng/gr)

100

8,3

13

Methyl kwik (ng/gr)

16,5

28,9

49,0

Kwik (ng/gr)

2,9

0,4

0,5

Soort stof

Tabel: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek van Easton c.s
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re vatbaarheid voor alle rlei ziekten en kwalen is het gevolg. De fase van het leven
waar het zenuwstelsel en het immuunsysteem worden aangelegd is het meest
kwetsbaar. Dit betekent voor de mens dat
van groot belang is of, en zo ja hoeveel van
deze stoffen door zwangere vrouwen wo rdt
opgenomen en aan het ongeboren kind
wordt doorgegeven.
Polycyclische koolwate rstofverbindingen
(PAK' s) kunnen kanker veroorzaken . In tegenstelling tot de meeste andere stoffen
waarover dit verhaal gaat, kunnen PAK's
wei in het lichaam worden afgebroken.
Echter, de stoffen die door het lichaam uit
PAK's worden gevormd zijn soms zelfs nog
schadelijke r dan de oorspronkelijke PAK
zelf.
Van organische insecticiden zoals DDT,
DOE, endrin, eldrin en aldrin is bekend dat
ze de kans op kanker van de Iymfeklieren en
van de alvleesklier vergroten. De stof methylkwik kan tot allergie en verlaagde weerstand tegen ziektes leiden.

Gevolgen voor de aquacultuur
Vrijwel al het oppervlaktewater en opg epompt grondwater bereikt uiteindelijk via
rivieren de zee. Een groot deel van de verontreinigingen komen ook in het water terecht en belanden zo uiteindelijk ook in zeeen en oceanen. Door strengere wetten en
regels, controle op de naleving en door de
ontwikkeling en toepassing van zuiverende
technieken is de laatste 30 jaar in Europa,
Amerika en een aantal andere landen de
watervervuiling aanzienlijk verminderd.
Tegenwoordig kan een zalm of zeeforel de
Rijn op zwemmen met een goede kans de
bovenloop levend te bereiken, iets wat 25
jaar geleden door het vervuilde water waarschijnlijk niet mogelijk was. Een deel van de
vervuilende industrie is echter niet gestopt
maar heeft het werkterrein verlegd naar
landen waar de wetgeving of de controle
erop minder streng is. Dit zijn meestal armere landen waar voor overheden het belang van werkgelegenheid en inkomen
zwaarder weegt dan risico's voor volksge-

Oe visverw erking (foto: Nederlands Visbureau).
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zondheid en milieu die meestal pas over
een wat langere periode zichtbaar worden.
Dit betekent dat de productie van een groot
deel van de schadelijke stoffen nauwelijks
verminderd is, dat het lozen van het afval
dat bij het productieproces vrijkomt doorgaat en dat de totale hoeveelheid insect ici den, PCBs, kwik, etc. dat de oceanen bereikt
slechts langzaam vermindert.
De neiging van vele schadelijke chemische
stoffen om zich in olie en vet van dieren op
te hopen en bij elke volgende stap van de
voedselketen steeds grotere concentraties
te vormen heeft verontrustende gevolgen
voor moderne aquacultuur. Veel moderne
visvoeders bevatten hoge vetgehaltes en
een flink dee I van dit vet bestaat uit visolie.
Van de 1,2 miljoen ton visolie die jaarlijks
wereldwijd wordt geproduceerd wordt 60%
in vis- en garnalenvoer verwerkt. Vis, en
met name het vet en de olie, zijn dan ook
een belangrijke "transportmiddel" waarmee vervuiling uit zee weer bij ons, landbewoners, terechtkomt.

Opmerkelijk resultaten van een recen t
onderzoek
Recent werden de resultaten beschreven
van een Canadees onderzoek waarin het
gehalte van 6 groepen schadelijke stoffen
in gevangen en in gekweekte zalm werd
vergeleken. De onderzoekers Easton, Luszniak en von der Geest bepaalden van vier
wilde zalmen (soorten: chinook, chum en
sockeye) en van 4 gekweekte zalmen (Alan tische zalm en Chinook), afkomstig van verschillende plaatsen langs de westkust van
Canada, het gehalte van de volgende vervuilende stoffen: 26 chloor bevattende organische insecticiden (DDT, dieldrin, endrin, aldrin, etc), 112 PCB-achtige stoffen,
38 broom difenyl ethers (BDPE's), 22 polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen (PAKs), kwik en methylkwik. Ook
van 5 visvoeders werd het gehalte van deze
stoffen bepaald. De voermonsters waren
afkomstig van de voerfabrieken en waren
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geen monsters van de partijen voer d ie aan
de gekweekte zalmen was gevoerd. Dit onderzoek diende als vooronderzoek voo r een
later te houden, veel uitgebreider on derzoek. De Canadese auteurs zelf bena drukken dit aspect: het gaat om een vooro nderzoek met een klein aantal onderzochte vissen en voermonsters, en zonde r statistische analyses. Maar de resultaten zij n opmerkelijk.
Een samenvatting van de resultaten staat in
de Tabel.
De gemeten hoeveelheden zijn uitg edrukt
in nanogrammen (ng) en picogra mmen
(pg) per 9 verse vis.
Een ng = €len miljardste gram, ofwel 10.9 gr,
ofwel 0,000000001 g.
Een pg = €len duizendmiljardste gra m, ofwei 10 -12 g, ofwel 0,000000000001 g.
Opvallend is dat van de eerste 4 groepen
stoffen de gehaltes in gekweekte zalm duidelijk (veel) hoger zijn dan in de wilde zalm,
maar dat bij laatste 3 soorten vervuiling het
gehalte in de wilde zalm hoger of vrijwel
gelijk is. De onderzoekers vonden het aan nemelijk dat de gekweekte vis de ee rste
drie soorten stoffen vooral via het voe r, en
vooral via de visolie maar mogelijk oo k via
het vismeel of via andere voerbestand delen, hadden opgenomen.

Normen en waarden
De gevonden gehaltes werden verg eleken
met de maximale hoeveelheden di e v ol gens de Wereld Gezondheidsorg anisatie
(WHO) mensen via het voedsel zoud en
mogen binnen krijgen. Deze orga nisatie
heeft voor PCB's en andere dioxineachtig e
stoffen een opname van 1 pg dioxi neachtige stoffen Ikg lichaamsgewicht/dag als
veilige bovengrens vastgelegd. Vervolgens
werden deze normen vertaald in voedingsadviezen in de vorm van het aantal porties
van de betreffende vis dat men pe r wee k
kan eten zonder deze grens te ove rschrij den. De gevonden gehaltes PCB-a chtige
stoffen in de gekweekte zalm zoude n vol-
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gens de WHO normen tot een advies van 1
3 porties zalm per week leiden. Het aantal
is afhankelijk van o.a. het gewicht van de
persoon, van de types PCB die aanwezig
zijn, en van de soort zalm. De normen van
de Canadese regering zijn vee I minder
streng dan van de WHO, d.w.z. er wordt
door die regering een grotere hoeveelheid
residuen geaccepteerd die een persoon per
week via het voedsel zou mogen binnen
krijgen. Volgens de Canadese normen zouden van de gekweekte zalm met het hoogste gehalte aan PCB's en dioxineachtige
stoffen nog 24 porties per week gegeten
kunnen worden.

a

Betekenis voor de Nederlandse
aquacultuur
Informatie lOals door het onderzoek van Dr.
Easton en medewerkers wordt gevonden is
voor ons allen van belang want behalve
producenten of mensen ge'interesseerd in
verhoogde en verbeterde visproductie, verwerking en afzet zijn wij met ons gezin ook
consumenten.
Consumenten worden kritischer en verwachten een veilig product. Op vragen over
voedselveiligheid dienen producenten een
goed verhaal klaar te hebben. De westkust
van Canada is ver van Nederland, maar het
is goed zich te realiseren dat we hier te
maken hebben met de gevolgen van een
wereldwijd probleem. Stel dat uit toekomstig onderzoek lOU blijken dat de visolie die
in Noord-Amerikaanse visvoeders wordt
verwerkt verantwoordelijk is voor de hogere gehaltes van gevaarlijke stoffen in gekweekte zalmen. Visolie wordt op de wereldmarkt verhandeld en gekocht. De hierboven besproken gevaarlijke stoffen zijn in
aile oceanen aanwezig, maar de hoeveelheid verschilt zeker van plaats tot plaats.
Waarschijnlijk is inmiddels wei bekend van
welke zeeen de visvangsten de hoogste of
juist laagste gehaltes residuen bevatten. Dit
biedt voerfabrikanten de mogelijkheid om
door bewuste keuze van herkomst van de
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grondstof de hoeveelheid schadelijke stoffen in het visvoer te verlagen. Volgens Europese richtlijnen vindt er in Nederland en
elders in de Europese Unie geregeld controle plaats op de aanwezigheid van ca. 40
meest voorkomende verontreinigingen in
de grondstoffen van diervoeders, en in de
diervoeders zelf. Daar zijn ook de stoffen bij
die door de Canadese onderzoekers werden gemeten. Wanneer bepaalde stoffen
boven de grenswaarde blijken te zijn worden ze voor het voer uitgesloten. Visolie
afkomstig van vis van bepaalde vervuilde
zeeen is in Europa al verboden vanwege
het te hoge gehalte aan PCB-achtige stoffen. Door dit soort maatregelen kan de sector het product lo veilig en schoon mogelijk
maken, en blijkt duidelijk een belangrijk
voordeel van visteelt boven visvangst: er is
in principe een goede controle over vrijwel
aile stappen van het productieproces mogelijk.
Vis doet in vergelijking met vele soortgelijke voedingsmiddelen zeker veel goeds
voor de menselijke gezondheid. Het bevat
stoffen die juist bijdragen aan de ontwikkeling van gezonde hersenen, zenuwstelsel
en het natuurlijk afweersysteem tegen ziekten en kwalen. Het vet van vis bevat veel
vetzuren van het gezonde type (d.w.z. de
kans op hart- en vaatziekten verkleinend).
Maar een gewaarschuwde sector telt voor
twee! Laten we voor ons zelf en voor aile
andere viseters ervoor zorgen dat we veilig
en onbekommerd net zoveel vis kunnen
blijven eten als we willen.
Met dank aan M.B. van der Meer en Arjen
Roem voor hun kritische opmerkingen en
aanvullingen.
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