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De verpakking van een levensmiddel is belangrijk en het visuele aspect van verpakkingsmaterialen is een enorm 
krachtig medium voor een levensmiddelenproducent om een bepaald merk een gevestigde waarde te geven bij 
de consument en de concurrentie. Daarbij spelen de gekozen inktsoorten een cruciale rol. Deze keuze mag niet 
enkel gebaseerd zijn op de marketingstrategie, maar dient ook rekening te houden met mogelijke gezondheidsri-
sico’s ten gevolge van de migratieproblematiek van inktbestanddelen. Drukinkten gebruikt bij verpakkingsmateri-
alen voor levensmiddelen bevatten stoffen die kunnen migreren, zoals bouwstenen en bijproducten van uithar-
dings- en oplosmiddelen. De kennis omtrent de migratie van specifieke componenten afkomstig uit drukinkten is 
tot hiertoe beperkt, zodat eigenlijk het risico voor de volksgezondheid niet goed kan ingeschat worden.

De migratieproblematiek van componenten uit inkten en lijmen ontstond in 2005, toen 2-isopropylthioxan-
ton (ITX) de verpakkings- en voedingsindustrie in rep en roer zette. ITX werd in ongewenst hoge concentraties 
teruggevonden in baby melkpoeder en chocolade melkpoeder. Later bleek dat de veelgebruikte foto-initiator 
afkomstig was van de gebruikte verpakking. In 2009 werden ook de foto-initiatoren benzofenon en 4-methyl-
benzofenon aangetroffen in respectievelijk ontbijtgranen en melk, waardoor de ongerustheid betreffende de 
migratieproblematiek verder toenam. Naast de primaire migranten kunnen er ook secundaire producten ge-
vormd worden door reactie in het levensmiddel. Deze secundaire producten kunnen eveneens schadelijk zijn 
en mogelijk ook het levensmiddel beïnvloeden inzake geur, smaak, enz. Deze bijkomende problematiek werd 
duidelijk door problemen met bisfenol A diglycidyl ether (BADGE), gebruikt in epoxycoatings van blikken. Boven-
dien werd recent ook aangetoond dat BADGE niet enkel onstabiel is in azijnzuur, maar ook een zekere reactiviteit 
vertoont naar levensmiddelencomponenten, zoals peptiden en aminozuren. Dit toont aan dat het karakteriseren 
van secundaire producten minstens even belangrijk is als de migratieproblematiek van primaire migranten.

Om meer inzicht te verwerven met betrekking tot de stabiliteit van migrerende componenten uit drukinkten 
vanuit verpakkingsmaterialen naar levensmiddelen toe, loopt momenteel een FOD-onderzoek op ILVO-T&V dat 
samen met de onderzoeksgroep NutriFOODchem van de UGent wordt uitgevoerd. Er werd eerst een inventaris 
gemaakt van componenten die vanuit drukinkten kunnen migreren en waarvan op basis van hun chemische ei-
genschappen kon afgeleid worden dat ze reactief/onstabiel kunnen zijn in de officiële voedingsimulanten water, 
azijnzuur en ethanol, al of niet in de aanwezigheid van licht. Schadelijke componenten aangetroffen in simulanten 
duiden op een potentieel voedselveiligheidsrisico in levensmiddelen. In samenspraak met enkele stakeholders 
uit het bedrijfsleven werd een prioriteitslijst opgesteld. Hierbij werden componenten van de volgende 9 verschil-
lende klassen naar voor geschoven: nitrocellulose, acrylaten, ftalaten, isocyanaten, fosfaten, adipaten, citraten, 
hoogkokende solventen en fotoinitiatoren. Omwille van de beperkte onderzoekstijd werden prioritair acrylaten, 
ftalaten en nitrocellulose in dit onderzoek betrokken.
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Acrylaten zijn energie uithardende monomeren die als dusdanig aanwezig zijn in het drukproces en polymerise-
ren tijdens het drogen van de inkt. Soms worden fotoïnitiatoren toegevoegd om de polymerisatie te initiëren. Er 
kan een aanzienlijke hoeveelheid van deze acrylaten in de finale print achterblijven. Ftalaten daarentegen worden 
als additief aan de inkt toegevoegd om de fysische eigenschappen te beïnvloeden. Het zijn weekmakers die zor-
gen voor optimale reologische en elastische eigenschappen van de inkt. Onderzoek naar de stabiliteit van bis(2-
ethylhexyl)ftalaat en dodecyl acrylaat werd uitgevoerd in de officiële voedingssimulanten 3% waterig azijnzuur 
(pH = 2.5), ethanol en gemodificeerd polyfenyleenoxide (MPPO). Beide componenten zijn stabiel in 95% ethanol. 
Ze ondergingen geen thermische degradatie of oxidatie bij hoge temperaturen op MPPO. In een 3% waterige 
azijnzuuroplossing daarentegen bleek zowel het ftalaat als het acrylaat te hydrolyseren. Afbraakcurves wezen op 
een pseudo eerste orde kinetiek. De activeringsenergie van het ftalaat bedroeg 96 ± 24 kJ mol-1 (met k = 0,09 ± 
0,02 en 8,1 ± 0,3 μs-1 bij 20 en 60°C). De activeringsenergie voor de hydrolyse van het acrylaat was ongeveer half 
zo groot: 41 ± 4 kJ mol-1 (met k = 14,5 ± 0,5 en 162 ± 2 μs-1 bij 20 en 60°C).

Nitrocellulose wordt soms gebruikt als polymeer in het bindmiddel van solvent-gebaseerde inkten. Bij verhoogde 
temperatuur geeft het aanleiding tot de vorming van stikstofoxides (NOx). In strikte zin kan men deze gassen 
niet beschouwen als migranten, maar ze kunnen wel reacties teweeg brengen in het levensmiddel. NOx kunnen 
reageren met amines in voedsel tot vorming van kankerverwekkende nitrosamines. In een verkennend experi-
ment werd aangetoond dat NOx aanzienlijk worden vrijgesteld uit nitrocellulose drukinkten vanaf 85°C en dat 
de vrijstelling exponentiëel stijgt met toenemende temperatuur. Het experiment bevestigde tevens de hypo-
these dat dit vrijgestelde NOx in staat is om het kankerverwekkende N-nitrosodi-n-butylamine te vormen uit het 
overeenkomstige amine. Opwarmen van kant-en-klare maaltijden in bedrukte verpakkingen is dus een potentiëel 
risico voor de vorming van nitrosamines in ons voedsel. Om deze vaststelling kwantitatief te evalueren werd een 
analysemethode ontwikkeld op basis van vaste fase extractie (SPE) gevolgd door een bepaling via gaschroma-
tografie-massaspectrometrie (GC-MS; zie Figuur 1). Nitrosamines werden uit de waterige oplossing onttrokken 
met behulp van SPE en het extract werd ingedampt met behulp van milde concentratietechnieken. Analyse 
met GC-MS wordt uitgevoerd door gebruik te maken van geprogrammeerde temperatuursverdamping (PTV) en 
groot-volume injectie (LVI). Figuur 2 illustreert het resultaat van een GC-MS analyse voor een 20 ppb nitrosamine 
standaard. Gecombineerd met SPE en indampen is de methode in staat om nitrosamine-concentraties op sub-
ppb niveau te bepalen met een precisie beter dan 5% en een recovery rond 70%, afhankelijk van de component.

 
Figuur 1: Gaschromatografie gekoppeld met massaspectrometrie (GC-MS)
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NDMA: N-nitrosodimethylamine
NEMA:  N-nitrosoethylmethylamine
NDEA: N-nitrosodiethylamine
NDPA: N-nitrosodi-n-propylamine
NPYR: N-nitrosopyrrolidine
NPIP: N-nitrosopiperidine
NDBA: N-nitrosodi-n-butylamine

Figuur 2: Extracted ion chromatogram (EIC) voor target ionen in een 20 ppb nitrosamine standaard

Voor de experimentele benadering van bovenvermelde hypothese moeten verpakkingsmateriaal en voedsel of si-
mulant met elkaar in contact gebracht worden als ware het een reëel verpakt voedingsproduct. Om de werkelijk-
heid zo goed mogelijk te benaderen werd geopteerd voor het gebruik van een migratiecel. Deze is opgebouwd 
uit twee platen van roestvrij staal die men bedekt met verpakkingsmateriaal naar keuze. Beide platen klemt men 
aan weerzijden van een stalen ring (Figuur 3). Het volume dat ontstaat tussen de platen en de ring wordt opge-
vuld met een vloeibaar simulant, waardoor een nauw contact met het verpakkingsmateriaal wordt bekomen. Om 
de nitrosering tijdens het opwarmen van nitrocellulose inkt op te volgen, worden relevante amines opgelost in 
water en gebufferd bij een optimale pH. De migratiecel wordt bedekt met een folie die homogeen bedrukt is met 
nitrocellulose inkt. Deze cel wordt opgevuld met de gebufferde amineoplossing en verwarmd gedurende enkele 
uren. Na afloop en afkoelen wordt de hoeveelheid nitrosamines in de celoplossing geanalyseerd met de hierbo-
ven vermelde SPE-GC-MS methode.
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Figuur 3: Onderdelen van een migratiecel

In dit onderzoeksproject is het de betrachting om een volledig beeld te krijgen over de kinetiek en de omstan-
digheden die spelen tijdens nitrosaminevorming uit bedrukte voedselverpakkingen. De experimenten hiervoor 
worden momenteel uitgevoerd. Er zijn sterke aanwijzigen dat nitrosamines wel degelijk gevormd kunnen worden 
tijdens het opwarmen van kant-en-klare maaltijden in met nitrocellulose inkt bedrukte verpakkingen. Om het 
belang voor de volksgezondheid te kunnen inschatten moet men de blootstelling via deze weg kunnen vergelij-
ken met andere blootstellingsvormen in onze leefomgeving. Hiervoor zijn echter meer experimentele gegevens 
noodzakelijk. De verpakkingssector is alvast vragende partij om de huidige onzekerheid rond het gebruik van 
nitrocellulose in voedselcontactmaterialen uit de weg te ruimen.
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